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:ملخص الدراسـة

الشفقة والجلد عند إجهادالذكاء الوجداني وكل من بین جاءت هذه الدراسة لتكشف عن العالقة 
یعانون أفرادأوالعمل مع المصدومین انطالقا من كون ،النفسانیین العیادیین الممارسیناألخصائیین

النفسي العیادي عن طریق استثماره المفرط لألخصائيأو جسدیا یؤثر على الحیاة النفسیة /نفسیا و
الشفقة الذي یمكن تجنبه و الوقایة منه باتخاذ بإجهادوهذا ما یعرف ،لمشاعر وعواطف مفحوصیه

كالتعرف على االنفعاالت والتحكم فیها وحسن تسییرها ،بعض االستراتیجیات واكتساب بعض المهارات
ه كل هذ،لنرجسي والتواصل االجتماعيوالتجاوز اایجابیة انفعاالت إلىوتحویلها من انفعاالت سلبیة 

به ناجحون في حیاتهم نالمتمتعیأنیفترض إذومكونات الذكاء الوجداني أبعادتمثل المهارات
العالقة و لمعرفة الشخصیة والمهنیة وقادرون على التغلب على الضغوط و الصدمات و هذا هو الجلد 

طرحنا النفسیین العیادیین الممارسیناألخصائییند لشفقة و الجلد عناإجهادبین الذكاء الوجداني و 
.األسئلةمجموعة من 

الشفقة؟إجهادیین العیادیین الممارسین من انما مدى معاناة األخصائیین النفس)1
یون العیادیون الممارسون بذكاء وجداني مرتفع؟انالنفساألخصائیونهل یتمتع )2
بین مستوى الذكاء الوجداني وكل من درجة الجلد ودرجة إجهاد دالة إحصائیا هل توجد عالقة )3

یین العیادیین الممارسین؟انالشفقة لدى األخصائیین النفس
الشفقةإجهاددرجة كل من بین أبعاد الذكاء الوجداني و دالة إحصائیا عالقة هل هناك )4

یین العیادیین الممارسین؟اناألخصائیین النفسلدى ومستوى الجلد
في مستوى الذكاء الوجداني لدیهم تعزى للجنس والسن ؟ذات داللة إحصائیة فروق توجدهل )5
في درجة الجلد لدیهم تعزى للجنس والسن ومكان ذات داللة إحصائیةهل هناك فروق )6

العمل؟
جنس والسن ومكان العمل؟الباختالفمستوى إجهاد الشفقة لدیهم یتأثرهل )7

تمثلت في أدواتثالث تطبیق و تم.المنهج الوصفيبإتباعقمنا  بالتحقق من صحة الفرضیات 
، على CD/RISCمقیاس الذكاء الوجداني و سلم الجلد، و ProQOL5سلم نوعیة الحیاة المهنیة

.نفسانیا عیادیا ممارساأخصائیا 152كان قوامها النفسیین العیادیین الممارسیناألخصائیینمن عینة 
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:، كانت نتائج  فرضیات الدراسة كما یليائیاإحصو بعد معالجة البیانات 
.النفسانیین العیادیین الممارسین متوسطةاألخصائیینالشفقة عند إجهاددرجة - 1
.أبعادهالذكاء الوجداني و درجةالشفقة و إجهاددرجة هناك عالقة عكسیة بین - 2
.الجلددرجةبأبعادهوالذكاء الوجداني درجةهناك عالقة طردیة بین - 3
.الذكاء الوجداني تعزى للجنس و للسندرجات في دالة إحصائیا عدم وجود فروق - 4
.الشفقة تعزى للجنس، السن و مكان العملإجهادفي درجاتدالة إحصائیاوجود فروق - 5
.الجلد تعزى للجنس، السن و مكان العملدرجات في دالة إحصائیاعدم وجود فروق - 6

الشفقة و الجلدإجهادو الذكاء الوجدانيو نعتقد أن هذه النتائج قد سمحت لنا بكشف العالقة بین 
إجهادالوقوع فریسة أوالتمتع بالجلد بإمكانیةحیث یمكن التنبؤ . الوصول إلى استنتاجات هامة جداو 

من الذكاء مقیاسعلى النفسانیین العیادیین الممارسین األخصائیینالشفقة انطالقا من درجات
.عالجیةالبرامج الیمكن توظیفه في الجانب الوقائي النفسي وكذلك اعتماده في بهذا و الوجداني 
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Résumé de l'étude:

Cette étude met en évidence la relation entre l’intelligence émotionnelle,
l’usure de la compassion et la résilience chez les psychologues cliniciens
praticiens. Partant du fait que le travail avec des personnes traumatisées ou
malades psychiques et/ou somatiques peut influencer la vie psychique des
psychologues cliniciens praticiens en surinvestissant les sentiments de leurs
patients et cela est connu sous le nom de l’usure de la compassion qu’ on peut
éviter grâce à plusieurs stratégies et compétences telles la connaissance des
émotions et mieux les gérer en transférant les émotions négatives en émotions
positives, ces compétences présentent les dimensions de l’intelligence
émotionnelle, partant de l’hypothèse que les intelligents émotionnels
réussissent dans leurs vies personnelles et professionnelles et peuvent
surmonter les traumatismes et les situations stressantes ce qu’ on appelle la
résilience.

Afin de clarifier la relation entre l’intelligence émotionnelle, l’usure de la
compassion et la résilience chez les psychologues cliniciens praticiens on a
essayé d'apporter une réponse à ces questions:

1- A quel point souffrent les psychologues cliniciens praticiens de l’usure
de la compassion ?

2- Est-ce que les psychologues cliniciens praticiens ont un degré élevé
d’intelligence émotionnelle ?

3- Est-ce qu’il y a une relation entre les dimensions de l’intelligence
émotionnelle et le degré de la résilience ainsi que celui de l’usure de la
compassion ?

4- Existe-t-il des différences avec indice statistique en fonction du sexe et
de l’âge dans le degré de l’intelligence émotionnelle ?

5- Existe-t-il des différences avec indice statistique en fonction du sexe ,
de l’âge et du lieu de travail dans le degré la résilience ?

6- Existe-t-il des différences avec indice statistique en fonction du sexe ,
de l’âge et du lieu de travail dans le degré de l’usure de la compassion ?

On a essayé  de répondre à ces questions, selon la méthode descriptive en
appliquant trois outils de mesure statistique qui sont : l’échelle de qualité de
vie professionnelle ProQOL5, le test de l’intelligence émotionnelle, l’échelle
de la résilience CD/RISC sur un échantillon (n = 152) psychologues
cliniciens praticiens.

L'analyse statistique des données recueillies a prouvé les résultats suivants:
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1- Les psychologues cliniciens praticiens ont un degré moyen d’usure de
la compassion.

2- Il y a une relation négative entre l’usure de la compassion et
l’intelligence émotionnelle et ses dimensions.

3- Il y a une relation positive entre la résilience et l’intelligence
émotionnelle et ses dimensions.

4- Il n'existe pas de différence avec indice statistique en fonction du sexe
et de l’âge dans le degré de l’intelligence émotionnelle.

5- Il existe des différences avec indice statistique en fonction du sexe, de
l’âge et du lieu de travail dans le degré de l’usure de la compassion.

6- Il n'existe pas de différence avec indice statistique en fonction du sexe,
de l’âge et du lieu de travail dans le degré de la résilience.

Ces résultats qui nous ont permis de montrer la relation entre l’intelligence
émotionnelle, l’usure de la compassion et la résilience chez les psychologues
cliniciens praticiens, peuvent être  très utiles dans le domaine de la
psychologie préventive et l’élaboration des conduites thérapeutiques
psychologiques.
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ل مستوى مرتبة بصورة یوضح مستویات القدرات الفرعیة و القدرات المنّظمة في ك2

األدنى إلى األعلىتطوریة من 
43
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126یوضح توزیع العینة حسب السن7
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132بین متوسطي المجموعتین الطرفیتین على سلم االحتراق النفسي) ت(یوضح اختبار 11
132بین متوسطي المجموعتین الطرفیتین على سلم الرضا بالشفقة) ت(یوضح اختبار 12
133ارتباط الفقرات بالدرجة الكلیة لسلم إجهاد الشفقةیوضح معامالت 13
134یوضح معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلیة لسلم االحتراق النفسي14
135یوضح معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلیة لسلم الرضا بالشفقة15
136التعدیلیوضح معامل االرتباط بین جزأي سلم إجهاد الشفقة قبل وبعد 16
137یوضح معامل االرتباط بین جزأي سلم االحتراق النفسي قبل وبعد التعدیل17
137یوضح معامل االرتباط بین جزأي سلم الرضا بالشفقة قبل وبعد التعدیل18
140یوضح توزیع الفقرات حسب األبعاد الخمسة المشكلة لمقیاس الذكاء الوجداني19
141بین متوسطي المجموعتین الطرفیتین على مقیاس الذكاء الوجداني) ت(یوضح اختبار 20
بین متوسطي المجموعتین الطرفیتین لبعد التعاطف في مقیاس ) ت(یوضح اختبار 21

الذكاء الوجداني
142

بین متوسطي المجموعتین الطرفیتین لبعد المعرفة االنفعالیة في ) ت(یوضح اختبار 22
مقیاس الذكاء الوجداني

142

بین متوسطي المجموعتین الطرفیتین لبعد تنظیم االنفعاالت في ) ت(یوضح اختبار 23
مقیاس الذكاء الوجداني

143
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بین متوسطي المجموعتین الطرفیتین لبعد التواصل االجتماعي ) ت(یوضح اختبار 24
على مقیاس الذكاء الوجداني

144

145الطرفیتین على مقیاس الذكاء الوجدانيبین متوسطي المجموعتین ) ت(یوضح اختبار 25
145معامالت ارتباط فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة لبعد إدارة االنفعاالت26
146یوضح معامالت ارتباط فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة لبعد التعاطف27
147االنفعالیةیوضح معامالت ارتباط فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة لبعد المعرفة 28
148یوضح معامالت ارتباط فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة لبعد تنظیم االنفعاالت29
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:مقدمة الدراسة

ازداد االهتمام ، حیثالمجاالت التطبیقیة لعلم النفسأهم من اعلم النفس العیادي واحدیعتبر 
وهذا خاصة في خضم الظروف التي ،لألفرادالصحة النفسیة مشاكل به مؤخرا بزیادة التركیز على 

عاشتها بالدنا خالل العشریة الدامیة و المشاكل التي مازالت تعیشها من قتل و نهب واختطاف 
للكوارث إضافة، وتعاطي المخدرات والفقر والبطالةواالنتحار باألعضاءمتاجرة و واغتصاب لألطفال

، دون أن ننسىإعاقاتالطبیعیة كالزالزل و الفیضانات و ما خلفته من خسائر مادیة وبشریة ومن 
مما أنعكس على الجانب الصحي العام وعلى ،األرواححوادث المرور التي تحصد یومیا العشرات من 

كل واالضطراباتالمشابما تضفیه علیها وفیما یبدو أن القضیة معقدة. بصفة خاصةالجانب النفسي 
ذلك، تطفو على السطح، والدلیل علىفضال عن كونها من األعراض التي نازمإو دة حمن النفسیة 

اللجنة الوطنیة البیداغوجیة للطب العقليأن العدید من االضطرابات النفسیة في تزاید مستمر، حسب 
بالمئة یعانون من اضطراب نفسي من االضطراب الحصري 40یعانون من الفصام، ئةابالم1(فإن 

ئة من الشباب یتعاطون ابالم15الفصام مرورا باالضطرابات القطبیة الثنائیة و االكتئاب، إلىالبسیط 
.)، جریدة الوطن2013بن وارث،. ن()محاولة انتحار في السنة10000المخدرات و 

قائمة كبیرة مع بالتعاملي العیادي نفسه مطالبا انفسالناألخصائيه الظروف یجد ذكل هوأمام
كبر قدر ممكن من أاالضطرابات من خالل تجمیع جملة منتشخیص وعالج و المشكالت من

الهامة في حیاة العمیل معتمدا في ذلك على المهارات و التقنیات التي واألحداثالمعلومات والبیانات 
االختبارات النفسیة اسة الحاالت و سلسلة المقابالت ووالتي تتمثل في در ،تلقى تكوینه النظري فیها

یتحلى بعدة أني العیادي الممارس انالنفساألخصائيعلى فإن ه المهارات هذلوباإلضافة،المختلفة
بدوافعه ومشاعره ورغباته و االستبصار اآلخرینسر عمله و تنجحه وهي الرغبة في مساعدة صفات تی
اإلصغاءیتصف بالتجاوز النرجسي و المرونة وحسن أن، كما علیه اآلخرالتسامح واحترام ووحاجاته

.والتعاطف و الحمیمیة

یؤثر تدریجیا على لمصدومین قد اأوو الجسدیین لعمل مع شریحة المرضى النفسیین ولكن ا
ي انبفعل خصوصیة عمل األخصائي النفسإذ،ین العیادیینانیالنفسلألخصائیینة یاة االنفعالیحال

العیادي و ما یتطلبه من حمیمیة ، تعاطف و مشاركة وجدانیة مع المفحوصین خاصة أولئك 
أن یتأثر بإجهاد الشفقة بالرغم مما قد هالمصدومین أو المرضى مرضا مزمنا یهدد مآلهم الحیوي، یمكن
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تفصح علیه یومیاته من رضا عن عمله مع هذه الشریحة، ففي الحقیقیة ربط عالقة مع شخص یعاني 
و یعیش عدة أنواع من القلق یمكن أن یلغم تدریجیا نفسیة المساعد، كنتیجة طبیعیة للتوظیف االنفعالي 

.دیاأو جس/المفرط اتجاه أشخاص یعانون نفسیا و
أو الرصید االنفعالي " The cost of caring" "ثمن الرعایة" بأنهالشفقة إجهادٕاذا اعتبرناو 

مجموع االنفعاالت " و أنه ) W.RODRIGO, 2005, P.21(الناتج عن العمل مع األشخاص المعانین 
والرغبة و السلوكات الطبیعیة الناتجة عن التعرف على حادث صدمي تعرض له الغیر، عن المساعدة 

."في مساعدة شخص یعاني أو مصدوم
إذا استثنینا خاصة یین العیادیین انالنفساألخصائیینال یصیب كل اإلجهادهذا النوع من فإن

مقبولة القدرة على النجاح والتطور ایجابیا بطریقةبر الجلد یعتإذبمختلف المستویات،الجلدینمنهم
لحالة من الضغط أو الشدة التي یفترض أن تحمل في طیاتها األخصائياجتماعیا بالرغم من تعرض

اسمها في یرتبط بالقدرات الكامنة في كل فرد والتي یمكن تقكما أن الجلد خطورة شدیدة و مآل سلبي، 
ترتبط به كفرد في توظیفه واعتقاداته وقناعاته التيباالستناد لعوامل الحمایةمحیطإطار الجماعة أو ال

ده بالسعادة لیعطي معنى لحیاته، و عوامل خارجیة تنتج عن التفاعل بین زو یامخزوناعتباره تم كما 
. الذي یعمل على تدعیم هذه االعتقادات والقناعات ما یمكنه من تكوین الرابطالفرد ومحیطه

ٕادارتهاو تنظیمهاوحسن ، ضبط االنفعاالتمعرفةوقد یعود ذلك لتمتع بعضهم بالقدرة على 
تمثل مكونات الذكاء ي التيو ه،والقدرة على التعاطف و المشاركة االنفعالیة والتواصل االجتماعي

االجتماعیة الضروریة للّنجاح، فلكي یؤدي الفرد وظائفه كاملة و یضم المهارات النفسیة الذي الوجداني
.معاالوجدانيو یكون متوازنا، ال بد أن یتمتع بالذكاء المعرفي و الذكاء 
یجب أن إذ عرضه المفهوم التقلیدي للّذكاء، حیث أّن النجاح في الحیاة یحتاج إلى أكثر مّما ی

الفرد قادرا على تنمیة عالقاته الشخصیة و المحافظة علیها و أن یتیح لنفسه الفرصة لكي یفكر یكون
فعالیة التي مجموعة من المهارات االن: " ویعرف أّنهبإبداع و یستخدم عواطفه في حّل المشكالت

عالقات و التأقلم مع الوضع یتمتع بها الفرد و الالزمة للّنجاح المهني و في مواقف مختلفة مع بناء
ش من أجل مواجهة فاعلة لمتطلبات الحیاة مع تطویر العالقات االیجابیة التي تمكن الفرد من االمع

p ,. (تحقیق الّنجاح  .101995Goldman .D,(
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ار العمل في هذا الموضوع من ینجح و یبلغ مقصده لم یخل مسأنله أریدوككل بحث میداني 
أوها مع متطلبات العملفیتكیأوتفادیها الباحثة جاهدة التي حاولت من الصعوبات و العوائق جملة

ونذكر على سبیل ،تثري بها موضوع دراستهاأنالتي یمكن ةكواحدة من العناصر البحثیإدراجها
ني وما ینجم عن ذلك من صعوبة في التواصل طللتراب الو ةرافیغالجةالمثال ال الحصر اتساع الرقع

ة،و االتصالیة المتاحةیین الممارسین رغم الوسائل المعلوماتیانالنفساألخصائیینكبر من أةمع شریح
إلىاألخصائیونهؤالء إلیهافتقار الكثیر من الهیئات التي ینتمي اإلىاألولىةوهذا راجع بالدرج

التي تسهل االتصال بهم تتضمن بوابات أو نوافذ خاصة بالمختصین النفسانیین و لكترونیة عناوین ا
فقر المكتبة العربیة في كل ما یتعلق لإضافة .االتصال بهم شخصیاإلىمهنیا مما اضطر الباحثة 
.ةو االنجلیزیةت الفرنسیغاتوفرت باللإذوالجلد الشفقةجهادإبالبحوث و الدراسات حول 

راسة والتحلیل الكشف بالدمهم وهو الموضوع هذا البصدد أنفسناه المعطیات نجد ذكل هوأمام
الشفقة إجهادیین العیادیین الممارسین من انالنفساألخصائیینمدى معاناة عن النظري والمیداني 

ولهذا الغرض ،الجنس و مكان العملو وربط ذلك بالسن،وعالقة ذلك بكل من الجلد والذكاء الوجداني
تهـــــــــاالدراسة و أهمیإشكالیةفیه عرضنا إذ الفصل األول مستهلها في فصول جاء إلىقسمنا دراستنا 

تحقق من صحتها الحقا ثم التعریف الفرضیات التي سنناطرحثمااألهداف المرجوة من ورائهو 
.الجلدثم الذكاء الوجدانيفالشفقةإجهادم و لمفهاإلجرائي 

و مراحل تطور الدراسات النفسیة حول هذا الذكاء الوجدانيتعریف و في الفصل الثاني، بعد 
له أهم النماذج والنظریات المفسرة و وجي للذكاء الوجداني الفسیولاألساسالموضوع تعرضنا إلى 

.انفعالیااألذكیاءوخصائص 

ي العیادي من خالل التعرض لتاریخ هذا العلم انالنفسلألخصائيالثالث التطرق فصل الحاولنا في و 
و كذا مهامه من منطلقات ،عمله و میادینهأبعادي العیادي و سماته و انالنفسباألخصائيو التعریف 

و الشفقة و الفرق بینها وبین اإلجهادرفنا الشفقة فعإجهادثم تناولنا ،مختلفة و حسب المشرع الجزائري
تشخیصه وسببیته و أعراضهالشفقة و تطوره و إجهادالتقمص الوجداني ثم تعرضنا لمفهوم التعاطف و 

.والوقایة منهالفارقي
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ف

وقد تضمن تعریفه، تـاریخ بـروزه، ،أصل كلمة الجلد ومعانیه المختلفةتناولنا في الفصل الرابع و 
عوامـل الحمـایة التي من شأنها وكذا عرضناللمفـاهیم المقترنة به، خصائصه، مكوناته، اطرحأیضا

.وحدودهوكذا معاییر الجلدمساعدة الفرد على تجاوز الصدمة، 

.تطرقنا للدراسات السابقة لمتغیرات الدراسة و التعلیق علیهاوفي الفصل الخامس 

عینـــة فـــي هـــذه الدراســـة، ثـــم عرضـــناتناولنـــا المـــنهج الوصـــفي الـــذي أعتمـــدناهالســـادسفـــي الفصـــل 
نــاثــم تطرقالــثالثالقیــاس ألدواتو قمنــا بحســاب الخصــائص الســیكومتریة مــن صــدق وثبــات . الدراســة

ســـتعملت امعهـــا و األســالیب اإلحصـــائیة التــي إلــى اإلجـــراءات التطبیقیــة المیدانیـــة والبیانــات التـــي تــم ج
.بهدف التأكد من صحة فرضیات البحث

الموضحة لمشكلة و ةالباحثاإلیهتعرضت النتائج التي توصلوالثامن السابعینو في الفصل
الشفقة و الجلد عند إجهادبالذكاء الوجداني عالقةو مناقشتها و الكشف عن مدى الدراسة

وتم في الختام لیتم بذلك التحقق من صحة الفرضیاتیین العیادیین الممارسینانالنفساألخصائیین
. تقدیم أهم التوصیات و االقتراحات التي یمكن أن تفید المهتمین بالموضوع



اجلانب النظري



الفصل 
إالشاكلیة
واعتباراهتا
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:اإلشكالیة-1
حاولت العدید من الدراسات الحدیثة فهم اإلجهاد واألخطار المرتبطة بالخدمات المقدمة 

احتراق نفسي أو ، )Traumatismes vicariants(للضحایا على أساس أنها صدمات باإلنابة 
(Epuisement professionnel) أو إجهاد الشفقة)Usure de la compassion.(

محدودیة العقلنة البشریة أمام المآسي سواء تعلق األمر بالكوارث الطبیعیة، فالواقع یفصح عن
الخ، إذ یحس المتدخل ...، أو باالنفجارات أو باألمراض المزمنة)الجسدیة أو الجنسیة(أو باالعتداءات 

الة بأنه في ح...) یاانأخصائیا نفسأو شرطیا، أو مساعدا اجتماعیا، أو ممرضا، أو طبیبا،( سواء كان 
خطر و أن كاهله مثقل بحجم العمل الموكل إلیه بالرغم مما قد یبدو علیه من حبه لعمله و ارتیاحه 

، فالعالقة )المرضى أو الضحایا( رضاه عن یومیاته التي یقضیها مع هذه الشریحة من أفراد المجتمع و 
المساعد إذ قد تكون مع شخص یعاني و یعیش عدة أنواع من القلق یمكن أن تؤثر تدریجیا على مزاج 

.نتائجها هامة و أكثر من مجرد تعب بسیط
قد تكون مصدر اضطراب انفعالي قد یبقى مجهوال -في قلب خدمات التدخل-فالشفقة 

لوقت طویل و هو إجهاد الشفقة الذي ینتج عن التزام انفعالي مفرط االستثمار نحو أشخاص یعانون 
كل أفراد الفریق منها تمیزیار إنساني فمن المفروض أن یمعو بما أن الشفقة ،أو نفسیا̸جسدیا و 

لكن األمر الذي استدعى فضولنا ن، و و یانن النفسو ن و المرشدو دخل و المعالج بمن فیهم األخصائیالمت
من هذا النوع من اإلجهاد بما أنه العیادي الممارس ي انالعلمي هو مدى معاناة األخصائي النفس

.بهممطالب بالحیاد في عمله و في نفس الوقت بالحمیمیة  تجاه مفحوصیه و التعاطف في عالقته 
المیكانیزماتبجملة من یین العیادیین یتمتعون انالنفساألخصائیینن إفوفي ذات السیاق 

الجید وتزید من حسهم العیادي األداءو العقلیة ذات المستوى العالي و التي تمكنهم من النفسیة
ٕادراك مشاعر و - فهم الذات ویتضمن إدراك المبادئ والقیم واألهداف: أهمهاكلینیكي من التشخیصي اإل

المبادرة وتحمل و المرونةو التفاؤلو التعامل اإلیجابي مع الذاتو استخدام الحدس بشكل صحیح و الذات 
.االنسجام الداخليو اإلبداعو التصمیمو بالنفسالثقة و التحكم بالمشاعرو المسؤولیة

التعاطفوهمالتعامل اإلیجابي معو همخرین فیتضمن إدراك مشاعر فهم اآلأما
.الثقة بهمو همالتواصل معو لتعبیر عن المشاعراو

وهو مفهوم نسبیاجدیدالحدیث عن مفهوم ددبصأنفسنانجد فإنناجملنا هذه القدرات أذا إ و 
في ظهور تجسدبهذا المفهومشهدت السنوات القلیلة الماضیة اهتماما متزادیا إذالذكاء الوجداني
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وعلى الرغم من هذا االهتمام ،ن زوایا مختلفةه ملتو او العربیة التي تناألجنبیةالعدید من الدراسات 
(Stumph, sa, p.08)1920ثورندایكنظریة إلىله جذوره البعیدة التي ترجع أنالحدیث إال

ثالث مجاالت واسعة وهي الذكاء إلىنین عاما تقسیم مجاالت الذكاء امن ثمأكثراقترح منذ یثح
نه یقصد بالذكاء االجتماعي القدرة أإلىأشارو الذكاء االجتماعي، وقد ذكاء المیكانیكيالالمجرد و 

مایر وسالوفي القدرة على فهم العالقات االجتماعیة وقدم أياألفرادوٕادارةعلى فهم 
(Goldman,1995,p.10) - الفضل في انتشار مصطلح الذكاء الوجداني في إلیهماالذین یرجع

علیه أطلقشموال أكثرالذكاء االجتماعي یرتبط بمفهوم أنعلى األدلةالحجج و -بدایة التسعینات
األخرىالتقلیدیة األنواعالذكاء الوجداني و الذي یشتمل على مجموعة من القدرات التي تمیزه على 

.للذكاء

قبل عشرین عاما وذلك عندما األمریكیةولد مصطلح الذكاء الوجداني في الوالیات المتحدة 
على وٕانمافقط العقلينجاح الفرد وسعادته ال یتوقفان على ذكائه أنالحظ علماء النفس و السلوك 

العلماء على هذه الصفاتوأطلقاألذكیاءاألشخاصهارات قد توجد وقد ال توجد عند مصفات و 
یجمع بین الجانب العقلي و الجانب االنفعالي للشخص،و الذيالوجداني الذكاءو المصطلحات اسم 

إذا ما ذلك أن االنفعال ،أنواعهافي التغلب على معاناة وضغوط العمل بمختلف یساعدهأنیمكن و
ما یمیز هذه القدرة هو تمتع الشخص بتحكم جید أنإذیجعل تفكیرنا أكثر ذكاًء،حسن إدراكه وتنظیمه 

.اآلخرینجل عالقات سلیمة ومتزنة مع أفي انفعاالته وكیفیة توظیفها من 
وتقدیم اآلخرینیساعد المتمتعین به في تفهم مشكالت أنیمكن الوجدانيالذكاء أنذلك

النفساني األخصائيبرز ما ینبغي على أمن أیضاوهذا ،ة المالئمة لهم في الوقت المناسبالمساعد
تكوینه العلمي و المیداني خاصة إلىإضافةالتي یستخدمها أدواتهأفضلیمتلكه بل هو واحدة من أن
تعلیمه أثناءق بین جوانبه الوجدانیة في شخصیته و رصیده العلمي الذي تلقاه تمكن من التوفیإذا

أومن الذكاء الذي اعتبر وجدانیا عفضال أن هذا النو . العیاديالجامعي في تخصص علم النفس
وناجحا في اآلخرینكون محسنا للتعامل مع یأنهو تمكین مستخدمه من األولىانفعالیا بالدرجة 

أومهما كانت عالقته بهم سواء في میدان العمل همذكائه هذا للدخول في عالقات ودیة معاستثمار
. في بقیة جوانب الحیاة الیومیة
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التعبیر و راك االنفعاالت بدقة، و تقییمها،ني یشمل القدرة على إدادالذكاء الوجفذلكإلىإضافة
المعرفة الوجدانیة،والقدرة على فهم االنفعال و ،لید االنفعاالت، أو الوصول إلیهاعنها، و القدرة على تو 

.و القدرة على تنظیم االنفعاالت
األخصائيأنإذ، أمامهسهولة التكیف مع المواقف االجتماعیة الجدیدة و المستحدثة و كذا

یجعله األمر الذي،تكون استثنائیة كالكوارث مثالالنفساني العیادي مستدعى للعمل في ظروف قد 
مما یتطلب ،ر المتوقعةیس به من المواقف المفاجئة و غأبالاعددمتسارعة ووجیزة أوقاتي یواجه ف

و التالؤم الذكاء الوجداني خاصة في جزئیة التكیفأهمهامنه استحضار نشاطات عقلیة متعددة من 
السریع مع المستحدثات، فضال عن ما یرافق ذلك من تمكینه من مواجهة المواقف الصعبة بكل ثقة

مرونة عقلیة كافیة لمراجعة قراراته سریعا وتعدیلها بحسب المواقف ٕاكسابهوصالبة وموضوعیة، و 
مفهوم فیزیائي هو ووهذا ما یسمى بالجلد ؛ما یحقق له النجاح المهني و الشخصيذلك المالئمة لها

ز اإلرشاد ، كما تمت ترجمته بمرك)2007سهیل إدریس، "( الرجوعیة" ترجم بـ،استعاره علم النفس
بفتح  حرفي " َجَلدال"رام اهللا ونابلس، تحت تسمیة و الفلسطیني والمراكز الثقافیة الفرنسیة بغزة والقدس 

. الجیم والّالم
منظمة العربیة صبر على المكروه وتحمل األلم حسب الالإال أنه یفضل تناول كلمة الجَلد أي 

Boris (1999)یعرف و .دینامیة وخاصیة إنسانیةو العلوم  لما في ذلك من للتربیة و الثقافة
Cyrulnik األلم والمعاناة نتیجة أین ال یصبح الستسالم لمصیر الصدمةارفض "نه أالجلد على

قوى بالقدرة على الخروج منتصرا و "ه وبأن."  بالءا مدهشابدال من ذلك تصبح الصدمةحتمیة و 
" فن اإلبحار في السیول الغزیرة" فهو،صادمةمتجددة من تجربة كان من الممكن أن تكون 

Cyrulnik)1999( كما فن التكیف في وضعیات المحن بتطویع الموارد الداخلیة و الخارجیة أي ،
ببعض الدالالت إلیه، وأشار "يالنابض المتخف"، "فن الوثب"كـ أخرىللمفهوم عدة استعارات أعطى

Un merveilleux(1999"البالء المثیر لإلعجاب" التناقضیة، وهو ما یظهر من خالل كتاباته
malheur( ، "2004الحدیث عن الحب على حافة الهاویة)Parler d’amour au bord du
gouffre( ، "2003"همس االشباح)Le murmure des fantomes( ویرى فیه إستراتیجیة

ة حیاته  بفضل حیاكفیعیدالمتنوعة للفردرداو على المباالرتكازالمقاومة ضد المصائب واأللم 
". الرابط"و" المعنى"مفهومي 
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عن الجلد)Garmezy,1971،جرمیزي(بحث لـ أولفقد نشرت نتائج وفي هذا الصدد 
بعض األفراد أنانطالقا من الحمائیةوتحدید العوامل عوامل الخطرو دوره في الكشف عن 

نفسیة، و آخرون یصابون اضطراباتیتعرضون  ألحداث خطیرة و صدمات مختلفة و ال یعانون من 
و توصل إلى .  باضطرابات نفسیة و بدنیة نتیجة لذلك رغم أنهم  جمیعا عایشوا نفس درجة الخطر

.كشف العوامل المساعدة و تحدید أدوات لتقییم الجلد و طرق تنمیته
أن األفراد الذین )Carle and Chassin 2004سین،اكارل و ش(أظهرت دراسة كما 

.قاسیةاإلیجابي إلنفعاالتهم عند تعرضهم لتجارب بالتوظیففي الجلد یتمیزون ابدوا مستوى مرتفعأ
،Caspi et al 2003سبي و آخرون ،اك( الجلد بالجانب الجیني تأثرجدیدةدراسات كما بینت

و بالعوامل ) ، Campbell-Sills et al. 2006ال سیل و آخرون ،بكامب(وبالجانب النفسي 
.King et al،  كینغ و آخرون، Haskett et al. 2006،آخرونهاسكات و ( الخارجیة
كل ذلك یدل على أن الجلد بناء متعدد األبعاد یتغیر حسب السیاق والزمان و السن و كذلك ). 1998

، Connor Davidson and Lee 2003كونور دفیدسون و لي ، (المواقف المختلفة في الحیاة 
، Masten, Best, Garmezy , 1990رمیزي،جاماستن، باست،، ، Wagnild 2003غنیلد ، وا
). Werner, Smith ,1992میث، یرنر و سف

ثیرها على أا هو تداخل هذه العوامل الثالثة و تیهم ما یمكن تناوله بحثأومن هنا كان من 
هناك الكثیر أنإالخصائي النفساني العیادي من خالل دراستها في عالقتها مع بعضها البعض، األ

و التي ومكان العملو الجنسالسنكاألخصائيذات الصلة بظروف عمل األخرىمن المتغیرات 
:كما ليت التساؤالت فجاءستثري البحث بشكل أكبر تم إضافتها،

:تساؤالت الدراسة
الشفقة؟إجهادیین العیادیین الممارسین من انما مدى معاناة األخصائیین النفس)1
یون العیادیون الممارسون بذكاء وجداني مرتفع؟انالنفساألخصائیونهل یتمتع )2
بین مستوى الذكاء الوجداني وكل من درجة الجلد ودرجة إجهاد دالة إحصائیا هل توجد عالقة )3

یین العیادیین الممارسین؟اناألخصائیین النفسلدى الشفقة 
الشفقةإجهاددرجة كل من بین أبعاد الذكاء الوجداني و دالة إحصائیا عالقة هل هناك )4

سین؟یین العیادیین الممار اناألخصائیین النفسلدى ومستوى الجلد
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؟في مستوى الذكاء الوجداني لدیهم تعزى للجنس والسنذات داللة إحصائیة فروق توجدهل )5
في درجة الجلد لدیهم تعزى للجنس والسن ومكان العمل؟داللة إحصائیةهل هناك فروق )6
جنس والسن ومكان العمل؟الباختالفمستوى إجهاد الشفقة لدیهم یتأثرهل )7

:فرضیات الدراسة-2
یون العیادیون الممارسون من إجهاد الشفقة بنسبة عالیة انیعاني األخصائیون النفس: الفرضیة األولى

.ProQOL5حسب سلم نوعیة الحیاة المهنیة

یین العیادیین الممارسین الذین یتمتعون انالنفساألخصائیینترتفع نسبة أننتوقع : الفرضیة الثانیة
.سب مقیاس الذكاء الوجدانيبقدرات عالیة من الذكاء الوجداني ح

توجد عالقة دالة إحصائیا بین مستوى الذكاء الوجداني ومستوى إجهاد الشفقة ودرجة : لثالثةالفرضیة ا
.یین العیادیین الممارسیناناألخصائیین النفسالجلد لدى 

الشفقة لدى إجهادتوجد عالقة دالة إحصائیا بین أبعاد الذكاء الوجداني ودرجة : الرابعةالفرضیة 
.یین العیادیین الممارسیناناألخصائیین النفس

توجد عالقة دالة إحصائیا بین أبعاد الذكاء الوجداني ودرجة الجلد لدى : الخامسةالفرضیة 
.یین العیادیین الممارسیناناألخصائیین النفس

األخصائیین توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الذكاء الوجداني لدى : دسةالفرضیة السا
.یین العیادیین الممارسین تعزى للجنسانالنفس

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الذكاء الوجداني لدى األخصائیین :السابعةالفرضیة 
.یین العیادیین الممارسین تعزى للسنانالنفس

خصائیین توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى إجهاد الشفقة لدى األ: ةثامنالفرضیة ال
.یین العیادیین الممارسین تعزى للجنسانالنفس
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توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى اجهاد الشفقة لدى األخصائیین : ةتاسعالفرضیة ال
.یین العیادیین الممارسین تعزى للسنانالنفس

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى إجهاد الشفقة لدى األخصائیین:العاشرةالفرضیة
.یین العیادیین الممارسین تعزى لمكان العملانالنفس

یین انتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الجلد لدى األخصائیین النفس: الفرضیة الحادیة عشر
.العیادیین الممارسین تعزى للجنس

یین انالجلد لدى األخصائیین النفسدرجةتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في : الفرضیة الثانیة عشر
.العیادیین الممارسین تعزى للسن

یین انتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الجلد لدى األخصائیین النفس: عشرثالثةالفرضیة ال
.تعزى لمكان العملالعیادیین الممارسین

:أهمیة الدراسة-3
الذكاء ه الدراسة من تناولها موضوعا حدیثا في علم النفس بتطرقها لمفهومي تنبع أهمیة هذ

دراسةعلىالوجداني والجلد الحدیثین و انتمائها لفرع جدید وهو علم النفس االیجابي الذي یركز
فيلإلنسانالشخصیةالسعادةتعزیزلاإلیجابیةاإلنسانیةوالفضائلوالسماتالقوةمكامنوتحلیل

وقوةفعالیةولزیادةاألفراد،وٕانتاجیةصحةلتحسینالیومیة،حیاتهونوشؤ وأنشطتهممارساته
.عامةبصفةالحیاةنوعیةبتحسینالعالقةذاتالمؤسسات

وكذا من خصوصیة العینة التي تم تناولها وكذلك طبیعة المتغیرات التي تحاول فهم العالقة 
الشفقة، الجلد، الذكاء الوجداني و مدى االختالف في هذه العالقة باختالف كل من إجهاد: بینها

.مكان العملالجنس، السن و 
و للذكاء یین من جهة انتعتبر الدراسات التي تطرقت إلجهاد الشفقة عند األخصائیین النفسكما 

و الجلد من جهة أخرى قلیلة إن لم نقل منعدمة على الصعیدین العربي والعالمي و من هنا الوجداني
بمثابة إضافة إلى التراث أصالته كونه موضوعا جدیدا سیكونتأتي حداثة هذا الموضوع و 

یین، كما تساهم الدراسة الحالیة في تسلیط الضوء انالسیكولوجي في مجال الصدمة و اإلجهاد النفس
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على الصعوبات النفسیة التي یواجهها النسق الصحي العامل مع أفراد في وضعیات الشدة غیر المعبر 
.عنها أو غیر المعروفة

كما قد تسهم من الناحیة التطبیقیة في بناء البرامج العالجیة و لم ال الوقائیة الموجهة 
هم ــــــــــــــــتحقیق نجاحتقویة دفاعاتهم، جل أیین العیادیین الممارسین من انالنفسلألخصائیین

.ي و تحسین أدائهم المهنيــــــــــــــــــــالشخص

:أهداف الدراسة-4
.ProQOL5نوعیة الحیاة المهنیةسلمترجمة و تكییف - 
حسب سلم یین العیادیین الممارسین من إجهاد الشفقة انالتعرف على مدى معاناة األخصائیین النفس- 

.ProQOL5نوعیة الحیاة المهنیة
یین العیادیین الممارسین بالذكاء الوجداني حسب انالنفساألخصائیینالتعرف على مدى تمتع - 

.الذي أعده السید عثمان فاروق ومحمد عبد السمیع عبدهالذكاء الوجدانيمقیاس 
عالقة بین مستوى الذكاء الوجداني ومستوى إجهاد الشفقة ودرجة الجلد لدى التعرف على طبیعة ال- 

.یین العیادیین الممارسیناناألخصائیین النفس
لدى ودرجة الجلد درجة اجهاد الشفقة كل من عالقة بین أبعاد الذكاء الوجداني و الالبحث عن - 

.یین العیادیین الممارسیناناألخصائیین النفس
التعرف على تأثیر كل من الجنس، السن و مكان العمل على كل من مستوى الذكاء الوجداني - 

.یین العیادیین الممارسینانلدى األخصائیین النفسدرجة الجلد ومستوى إجهاد الشفقة و 

:دوافع الدراسة-5
خاصة تلك التي یمكن أن یعاني منها في العملوالضغوط تفاقم مشاكل الصحة النفسیة - 

.یون العیادیون الممارسوناناألخصائیون النفس
أهمیة إجهاد الشفقة و غیابه في نفس الوقت في التصنیفات العالمیة لالضطرابات النفسیة - 

.و العقلیة
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و الجلد من جهة أخرى عند الذكاء الوجدانيالدراسات التي تربط بین إجهاد الشفقة من جهة و ندرة- 
.العیادیین الممارسینییناناألخصائیین النفس

بین التشخیص الفارقيوضع إزالة اللبس عن المصطلحات النظریة الكثیرة المختلفة المتشابهة أي - 
إجهاد، االكتئاب العصابي و باإلنابةاالحتراق النفسي، اضطراب الضغط التالي للصدمة، الصدمة 

.الشفقة

:مصطلحات الدراسة-6
: إجهاد الشفقة-6-1

ظهور تعب عام یرجع لتراكم و تكرار كلمات، أفعال أو وضعیات العنایة بأشخاص في حاالت 
االعتداءات، أشخاص في نهایة الحیاة، أشخاص أشخاص تعرضوا للصدمات أو ( شدة قصوى 

، إذ یشعر المعالجون أو المتدخلون بصفة عامة بآالم و معاناة ...)تعرضوا لتحوالت هامة في حیاتهم
الخ...المفحوصین و یقاسمونهم أحزانهم، حصرهم، غضبهم

تالي و یختلف إجهاد الشفقة عن االحتراق النفسي، االكتئاب العصابي، اضطراب الضغط ال
.للصدمة من حیث األعراض و السببیة

كونه الدرجة الكلیة التي یحصل علیها المبحوث في سلم نوعیة الحیاة المهنیةإجرائیاویعرف 
ProQOL5.

: الذكاء الوجداني-6-2

الجید لالنفعاالت و المشاعر الذاتیة و فهمها وصیاغتها اإلدراكهو القدرة على االنتباه و 
، و مشاعرهم للدخول معهم في اآلخریناالت عالنفیندقیقكار إدبوضوح وتنظیمها وفقا لمراقبة و

عالقات انفعالیة واجتماعیة ایجابیة تساعد الفرد على الرقي العقلي و المهني، و تعلم المزید من 
: هيأبعادهالمهارات االیجابیة للحیاة، و 
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: المعرفة االنفعالیة

الجید اإلدراكي القدرة على االنتباه و فللذكاء الوجداني وتتمثل األساسیةهي الركیزة 
و المشاعر األفكارنفعاالت و المشاعر الذاتیة وحسن التمییز بینها و الوعي بالعالقة بین لال
.األحداثو 

: االنفعاالتإدارة

إلىلتحكم فیها و تحویلها لسب الوقت كوهو القدرة على  التحكم في االنفعاالت السلبیة و 
.انفعاالت ایجابیة وهزیمة القلق و االكتئاب وممارسة مهارات الحیاة بفاعلیة

:تنظیم االنفعاالت

تحقیق االنجاز و التفوق واستعمال إلىالقدرة على تنظیم االنفعاالت و المشاعر و توجیهها 
فباالنفعاالت المختلفة و كیاآلخرونالمشاعر و االنفعاالت في صنع القرارات وفهم كیف یتفاعل 

.أخرىإلىتتحول االنفعاالت من مرحلة 

:التعاطف

أنوفهم مشاعرهم و التناغم معهم و االتصال بهم دون اآلخرینانفعاالت إدراكالقدرة على 
.یكون السلوك محمل باالنفعاالت الشخصیة 

: التواصل االجتماعي

ىمعرفة متو انفعاالتهم ومشاعرهم إدراكعن طریق اآلخریناالیجابي و القوي في التأثیر
.والتصرف معهم بطریقة الئقةاساندموأاآلخریناتبعمأوتكون قائدا

في مقیاس الذكاء الوجداني المبحوثالدرجة الكلیة التي یحصل علیها بأنهإجرائیاو یعرف 
. للباحثین السید عثمان فاروق ومحمد عبد السمیع عبدهالمستعمل في الدراسة
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:الـجلــَد-6-3
یبدو من الصعب وضع تعریف جامع لمصطلح الجلد، إذ یحتوي التراث العلمي المتخصص 

.على تعاریف مختلفة لهذا المفهوم
قوى متجددة من تجربة كان من الممكن أن تكون بالقدرة على الخروج منتصرا و : هوفالجلد

. صادمة و ذلك بالتغلب على الصدمة و التحرك قدما
ویعرف إجرائیا بالدرجة الكلیة التي یحصل علیها المبحوث في مقیاس كونور دافیدسون للجلد 

CD RISC.



الفصل الثاين
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:تمهید
یعتبر الذكاء الوجداني من أحسن المنبئات بالنجاح في مختلف میادین الحیاة ، حتى إن بعض 

الوجداني من نسب مرتفعة الباحثین یفضلونه على الذكاء العقلي المعرفي، ذلك لما یساهم به الذكاء 
الشخصیة األخرى تأثیرا األهمیة األخرى لهذا الذكاء هو ارتباطه الوثیق بالعوامل كما أن ، في التمیز

وتأثرا، وینعكس هذا االرتباط مباشرة على مختلف صور الحیاة الیومیة من عالقات وسلوكات بشكل 
.عام

: الوجدانيالّذكاء 
:الوجدانيمفهوم الّذكاء لالتسلسل التاریخي-1

، حیث كان من الثامن عشرإلى القرنMayerمایر، حسب "الوجدانيالّذكاء " أصل یرجع 
:المعروف لدى علماء الّنفس أّن الخبرة الّشعوریة لإلنسان تتكون من ثالثة أقسام 

.و تتضمن الوظائف العقلیة العلیا كالتذّكر و التّفكیر و إصدار األحكام : المعرفة-
.و یتضمن االنفعاالت، المشاعر، المزاج: الوجدان-
.لوكیةتتضمن الحاجات المرتبطة بعضویتنا و حیاتنا السّ : الّدوافع-

:فظهر هذا المصطلح من خالل تطور العالقة بین الّذكاء و االنفعال عبر ثالث اتجاهات بحثیة 
ّددة ـــــیتعّلق بتأرجح مفهوم الّذكاء بین الّنظریة التقلیدیة و نظریات الّذكاء المتع: األول

.و توسیعه لیشمل كافة مظاهر الّنجاح اإلنساني
یة في مجال القدرات العقلیة المرتبطة باالنفعال تمثله االكتشافات الطب: الثاني.
یتعّلق بتزاید االهتمام بإبراز الّدور اإلیجابي لالنفعال في الّسلوك على حساب : الثالث

" . االنفعال بالعقل"فكرة التناقض التي تربط 
)2006, p. 51Hélène Petro Poulau ,(

: المصطلح هـــمهذا في ظهور نیباحثةثالثساهم لقد و 
ثورندایكE.L.Thorndike) :1920( الذي كان له إسهام كبیر في نشر نسبة ،

: اقترح أن یكون الّذكاء االجتماعي أحد جوانب نسبة الّذكاء، فعّرفه بأّنهو ) IQ(الذكاء 
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و صحیحة قدرة الفرد على فهم نفسه و فهم اآلخرین و التصّرف معهم بطریقة عادلة
.في عالقته معهم

رلسوك)D.Wechsler) :(1940( ّالّذكاء المعرفي : ، في مطلع األربعینات أّكد بأن
.ال یشرح العوامل التي تساعد تكیف الفرد في بیئته ونجاحه في الحیاة 

العقالنيوالتفكیرهادفنحوعلىالسلوكعلىالكلیةالفردقدرةبأنهالذكاءعرفوقد
إحدىهي واالجتماعیةواالنفعالیةالشخصیةالعواملأنواعتبرالبیئةمعفعالنحوعلىوالتعامل
.الحیاةفيالنجاحعلىالفردبقدرةتنبؤالفيالضروریةالمعرفیةغیرالجوانب

غاردنر)H.Gardner):(1983( في مطلع الثمانینات، لم تعد فكرة االستخدام ،
الّلغویة، : یمتلكون مؤهالت في عّدة میادینالتكیفي، فتشیر نظریته أّن األفراد 

) یةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتعلقة بادراك المشاعر الّذات(الریاضیة، المنطقیة، الشخصیة
حتى یتمتع الّناس ) المتعلقة بفهم الحالة الّنفسیة و الّنوایا و الحاجات(االجتماعیةو 

. كاءات للتعامل مع البیئة بأنواع متعدّدة من الذّ 
  )(s.a),p. 08Evelyne Stumpf,(

ات مایر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن خالل دراس"المیدان األكادیمي " إلى الوجدانيلقد دخل مفهوم الذكاء و 
":الشخصیةالخیال و المعرفة و و ، الوجدانيالذكاء :"سالوفي، و یعتبر كتابهما بعنوانو 

)Emotional intelligence,imagination,cognition & personality ,1990 (
، ثّم )1997(سنة)R.Bar-on"(بار أون"أولى المحاوالت العلمیة للمصطلح، و تلتها دراسات 

.، ثّم انتشرت البحوث العلمیة لهذا المفهوم )1995(سنة)D.Goldman" (غولمان"مؤلفات 
في بدایة التسعینات، أولى الّدراسات المتعّلقة )P.Salovey , J.D.Mayer(بحوث تعتبر 

موضوع بحث هام في علم الّنفس، "الوجدانيالذكاء "، وانطالقا من أعمالهما أصبح الوجدانيبالّذكاء 
مساهمته  كما اهتّمت به میادین الموارد البشریة، و حاول الباحثون التدقیق في تعریفه و قیاسه و كیفیة 

.مختلف أبعاد الّسلوك اإلنسانيفي تعدیل
:مراحل هــي خمسفي تطوره بمّر الوجدانيأّن الّذكاء )J.D.Mayer(و یعتقد 

اء ــــــــــــــــــــــــ، و فیها تناولت الّدراسات الّنفسیة الّذك)1996،1900(:المرحلة األولى
.و االنفعاالت كمواضیع ضیقة و منفصلة 
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و خاللها رّكز علماء الّنفس في دراساتهم )1989،1970(:المرحلة الثانیة ،
.على التأثیر المتبادل بین االنفعاالت و التفكیر 

حیث تمیزت هذه المرحلة بظهور مصطلح )1990،1993:(المرحلة الثالثة ،
. في العدید من الّدراسات و المقاالت العلمیة الوجدانيالّذكاء 

و تمیزت هذه الفترة بانتشار مفهوم الّذكاء )1994،1997(:المرحلة الرابعة ،
.في المیادین العلمیة و المیادین المهنیة الوجداني

و تتمیز بتمحیص مفهوم الذكاء )1998(منبدأت:المرحلة الخامسة ،
كیفیة ه و ـــــــــــــــمن خالل الّدراسات و الكتابات المتعلقة بطبیعته و مكوناتالوجداني

.قیاسه 
,pp 5,6 )1990Salovey .p & Mayer .J.D: (

:الوجدانيمفهوم الّذكاء -2
: الــّذكـاء

قوي ): ذكى، یذكي، ذكاء: (و الفعل منه. الّذهن، العقل ، الحكمة، الفطنة و سرعة الفهم: لغویا
ذكت الّنار، أي زاد اشتعالها، وعلیه فالذكاء یحمل : تفكیره وازدادت فطنته، أي الفطنة القویة ، و یقال

) 202.، ص2004،یوسف شكري فرحات(".     الزیادة في القوة العقلیة المعرفیة:"  معنى
نشاط عقلي یتمیز بالصعوبة : " فیعتبر الّذكاء مظهرا من مظاهر الّنشاط البشري، و یعّرف أّنه

و التعقید و التجدید و االقتصاد في الوقت و الجهد و التكیف الهادف و القیمة االجتماعیة و االبتكار 
" .و تركیز الطاقة و مقاومة االندفاع العاطفي 

: العقل إلى ثالثة مظاهر رئیسیة هيمالت الفلسفیة القدیمة على تقسیملقد أجمعت التأ
الذي یمثل الناحیة العاطفیة،: )اإلنفعال(ولذي یمثل الناحیة المعرفیة لنشاط العقل،ا):اإلدراك(
).الّنزوع(و

یل ـــــــــــــــــــــــــــمحّصلة الّنشاط اإلدراكي للعقل ممثال القدرة على التحل: واتخذ الّذكاء في هذا المعنى
التركیب و التمییز و االختیار و القدرة على التكیف إزاء المواقف المختلفة، فكان هذا التقسیم الثالثي و 

" .للغریزة " مقابال )Bergson(، و جعله "للّدافعیة " و " للوجدان " مقابال 
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: اإلنـفــعاالت
، ینفعل، انفعاال، انفعل: تحّرك عاطفیا فجأة و بقوة و الفعل منه: لغة" اإلنفعال " یعني 

: قت من اإلسمتأش" انفعال " كلمة . ر و التأثیرتبادل األث، تمازج، انسجم: تفاعل، یتفاعل، تفاعالو 
كسرته فانكسر،فهو ال یشیر : فعلت الشئ فانفعل، و مثله أیضا: فعل بكسر الفاء، و الفعل منه كقولك

إنفعال (كلمة ) 456، ص 2004:فرحاتیوسف شكري .  (إلى الفعل المطلق و إنما إلى رّد الفعل
Emotion ( اشتقت من كلمة)Esmotion (حركة، كونها ترتبط بتقلبات المزاج: تعني.

)Estelle M.Morin:  (s.a)  p 01(
حّرك، ــــــــــــالت: الذي یعني[moteur]تتكون من اإلسم [émotion]أّما في اللغة الالتینیة الكلمة 

یتضمن " انفعال " الذي یفید نحو الخارج أو هذا یشیر إلى أّن كل: الذي یعني) é(و من الحرف
.p,( .   استعدادا نفسیا و نزوعا للقیام برد فعل ما  211997Daniel Goldman,(

ما یسایر الفرد من حالة وجدانیة عامة تنظم كیانه عندما یلغي :" و علیه تعّرف اإلنفعاالت أّنها
غوط و التوترات ــــــــــــبمدى التقلب المزاجي و الحساسیة للض:" ، كما أّنها تعّرف"في موقف معین نفسه

البیئیة و النزعة للشعور بالذنب و الضغط، و مدى تقدیر واحترام الّذات، و الشعور بالتعب الجسمي أو 
تصف بجوانب معرفیة خاصة أّنها حالة داخلیة ت:" و تعّرف أیضا،"فسي و مدى تحمل هذا الشعورالنّ 

" .و إحساسات و ردود أفعال فزیولوجیة و سلوك تعبیري معین 
ي، ــاستجابة عقلیة منظمة لحدث ما، لها مظهر فیزیولوجي، سلوك:" و تعّرف أیضا أّنها

)all,2001,p.233)&Mayer .J.D" و معرفي 
، رـــفتعتبر اإلنفعاالت حاالت وجدانیة معقدة، تعبر عن اضطراب نفسي و فیزیولوجي عاب

ن من النظرة السلبیة المرتبطة بعدم تمكن اإلنسان من ضبط انفعاالته في بعض المواقف، كو مهما ی
التواصل بین إّال أّن ذلك ال ینقص من كون االنفعال یضفي معنى لحیاة اإلنسان، فهو یشكل دینامیة 

المخلوقات البشریة و یلعب دور الّدلیل في سلوك اإلنسان، یساعده في تكیفه أمام الوضعیات المختلفة 
الذي و إن كان یمیز الكائن البشري و یقف وراء "محّرك للذكاء المعرفي " و هو من ثّم ، في حیاته

.تطوره فهو یفقد مبرر وجوده في غیاب اإلنفعال



الذكاء الوجدانيالفصل الثاني                                                     

35

:االنفعاالتطبیعة 
، إّال أّنه عادة ما تؤدي قوتها إلى تعطیل الوعي بها، عموما بكونها شعوریةاإلنفعاالتتتمیز

و هذا ما یجعل الفرد عاجزا أحیانا عن فهم سلوكه الذي یصدر عنه في المواقف المشحونة 
".االنفعاالت القویة:"بــــ

نفعالیة التي یعیشونها، فبینما یبقى بعضهم كما أّن الّناس یختلفون في سرعة إدراكهم للحالة اإل
یتمكن البعض اآلخر من إدراك و فهم مشاعرهم، حیث تتیح المطیع لمشاعره لوقت غیر محدود، العبد 

هذا االختالف عادة ما ینظر إلیه على أّنه سمة ، لهم هذه المعرفة مجاال أوسع إلختیار الّسلوك
."ضبط الّنفس": و أحیانا بـ" االت التحكم في االنفع:"شخصیة تسمى أحیانا بـ

من طرف مختلف العلوم، فقد بقي مجالها "مفهوم االنفعاالت" إّنه نظرا للتباین في تناول 
فیذهب اعتقاد بعض . یعاني من التعقید، فبقیت طبیعتها تتأرجح بین كونها دافعا أو استجابة أو إدراكا

المفكرین إلى أّن االنفعال صنف من أصناف الّدوافع، و البعض اآلخر یعتقد أّنه سلوك محكوم 
دراك اإلنسان النفعاالت تغیرات جسمیة و سلوكیة یثیرها إبالتغیرات الجسمیة، و الفریق الثالث أّن ا

.للموقف الذي یعیشه
لقد كان الشائع في علم الّنفس أّن االنفعاالت عبارة عن تغیرات فیزیولوجیة یلیها الّشعور، 

ام العضوي یستجیب للمثیر و هذا  مأّن الجس) w.James,1884"(جیمس ویلیام"و أشار في ذلك 
تقترح تفسیرا بدیال إذ )w.Canon(كانونتجارب جاءتأو الحالة االنفعالیة، إلى أنوریولد الشع

، "الّنظریة التالموسیة ": للعالقة بین الخبرة الشعوریة و التغیرات الفیزیولوجیة لإلنفعال تسمى بـــــــــ
هذه الّنظریة أّن التنبیهات الحّسیة الواردة تمر من خالل المهاد أو التالموس، ثّم تصل إلى ىومؤد

، حیث یقوم هذا األخیر بكف االستجابة اإلنفعالیة، فإذا لم )مركز التفكیر(القشرة المخیة أو الّلحاء 
فس الوقت باتجاه یتحقق ذلك یّتم تفریغ التالموس باتجاه مسببا التعبیر الحشوي و العضلي و في ن

)26،27، ص ص2010،بن جامعإبراهیم(. الخبرة الشعوریةمكوناالّلحاء
فإّن الّدالئل العلمیة على التأثیر اإلیجابي لإلنفعاالت في الّسلوك یمكن أن یؤدي وعلى كل

إلى تنظیم و تسهیل نواحي عدیدة من الّسلوك مثل التفكیر و التعّلم كما أّنها تعمل في الّسلوك عمل 
تؤدي فعال ف"  لقویة االنفعاالت ا"، أّما في "باالنفعاالت المعتدلة"هذا یتعّلق و ، مكتسبةالدوافع الكالّدافع 

زادت حّدة االنفعال، زادت قّوة فكّلما. عالقة االنفعال بالّسلوك: إلى اضطراب الّسلوك، و هكذا نجد
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إذا بلغت قّوة اإلنفعال مستوى معین من القّوة ینقلب تأثیرها یته، أّمالوك في دّقته و شّدته و استمرار السّ 
.االضطرابإلى إحداث 
.حسب قّوته إّما إلى تنظیم و تسهیل الّسلوك أو إلى إضطرابه یؤدي اإلنفعال نستخلص أنو 

:عالقة الّذكاء باالنفعاالت-3
من مكونات الشخصیة، كونه یؤثر في جمیع جوانب اعتبار االنفعال مكون أساسيعلى

في علم الّنفس دیةعیاظل موضوع البحوث الفإنه الّسلوك كاإلدراك و التعّلم و التفكیر و غیرها، 
.المرضي

التفكیر الجّید ال یستقیم إّال بغیاب اإلعتقادات الّشائعة بوعي اإلنسان بإنفعاالته بأّن وبقیت
الّذكاء حیث تمّیزت دراسات عن االنفعالالتناقض عند العلماء في مفهومي العقل و كبر، و العاطفة

" : حول من یحدث أوّالجدالان اإلنفعال شهد مید، في حین" ى البسیكومتري المنح" بتطور و انتشار
.؟ "االستجابات النفسیة أم الفیزیولوجیة

ففي التراث الّسیكولوجي، نجد إشارات تدل على العالقة بین الّذكاء و اإلنفعال وعلى التّفاعل 
أّن الّذكاء یرتبط باألخالق )(G.Thomson"تومسون"یبن  المشاعر و التّفكیر، و علیه رأى 

ضبط الّنفس والقدرة على مقاومة : "فأعلى الّصفات الخلقیة ارتباطا بالّذكاء هي. ارتباطا موجبا
س على وجود ارتباط قوي بین مقاییتبرهن)Cattell,1933(" كاتل"و دراسات ". الّضغوط 

.    القیم الخلقیةببالضمیر و إیجاباالشخصیة بالمعنى المعرفي و الوجداني إذ یرى أّن الّذكاء یرتبط 
)29،30، ص ص 2010،ابراهیم بن جامع(

األذكیاء لهم قابلیة (، أّن "عالقة مستوى الّذكاء بطبیعة المزاج " كما دّلت دراسات أخرى حول 
).أعلى لالستثارة و یمتازون بمزاج حاد، عكس منخفضي الّذكاء

:، أّنه یوجد في العقل"مایر و سالوفي"حیث یشیر 
القرار و تشمل العدید من الوظائف مثل الذاكرة و التفكیر واتخاذ )Cognition(المعرفة :القسم األول

.ذهنیةو مختلف العملیات ال
و تشمل االنفعاالت و النواحي المزاجیة و التقویم و مختلف المشاعر )Affect(العاطفة :القسم الثاني

یسمى مثل الفرح و السرور و الخوف و القلق و عدم تحمل االنفعاالت بأبسط شكل لالنفعاالت ما
.باللون االنفعالي لألحاسیس
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غیر یحدث أخرى، أي أّنه متبمرتبط بكل من القسم األول و الثاني بطریقة أو الوجدانيفالّذكاء 
) 137، ص2012،سهاد المللي(. تكامل بینهما البین المعرفة و االنفعال داخل العقل و یحدث 

:الوجدانيتعریف الّذكاء -4
'L:     (إصطالح على أطلقتالتيالتسمیاتفيالباحثینأراءاختلفت intelligence

émotionnelle (الذكاء " هناك "الوجدانيالّذكاء " الحظنا عّدة ترجمات عربیة فإلى جانب إذ
إّال أّن هذه الترجمة قد یساء فهمها لدى الذین ". و ذكاء المشاعر " الذكاء العاطفي " و "   االنفعالي

في جوانب غیر الّسارة أو المرضیة كالخوف و الغضب، و حصر ) إنفعال(یمیلون إلى حصر
لذا یكون مصطلح الّذكاء ، ب و السرورــــــــــــفي جوانب االنفعاالت السارة كالح) عواطف(اصطالح 

.السارةوغیرالسارةاالنفعالیةالخبراتیضمكونهالوجداني األنسب في بحثنا 
الباحثین لتحدید تعریف ، تظافرت جهود)1990(المصطلح سنةفمنذ ظهور هذا

:لهیق و شامل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق
 مایر و سالوفي"فحسب) "Salovey,Mayer,(،إلنفعال المصطلح بین فكرة  أّن ایجمع

الوجدانياإلنفعالیة ، فالّذكاء التّفكیر بشكل ذّكي نحو حاالتناو فكرةیجعل تفكیرنا أكثر ذكاء
الذین یحاولون التحكم في مشاعرهم و مراقبة مشاعر اآلخرین و تنظیم إنفعاالتهم كأوالئیمیز 
ا، و هذا یمّكنهم من استخدام  استراتیجیات جیدة للتحكم الذاتي واستخدامها في هو فهم

.الّدافعیة و التخطیط و االنجاز في الحیاة العملیة 
 غولدمانأّما)D.Goldman,1995( ، مجموعة من المهارات : " أّنهنيالوجدافعّرف الّذكاء

عالقات االنفعالیة التي یتمتع بها الفرد و الالزمة للّنجاح المهني و في مواقف مختلفة مع بناء
ش من أجل مواجهة فاعلة لمتطلبات الحیاة مع تطویر العالقات او التأقلم مع الوضع المع

),p 101995Goldman .D ,. (االیجابیة التي تمكن الفرد من تحقیق الّنجاح 
إیجابیةنواتجإیجادعلىالقدرة"أنهعلىالوجدانيالذكاء2006الهاديعبدحسینویعرف

اآلخرین،وعواطفالفردعواطفمعرفةخاللمنوذلك،واآلخرینبنفسهالفردعالقةفي
."والحیاةوالعملالمدارسفيوالنجاحوالتفاؤلكاللهجةاإلیجابیةالنواتجوتشمل

)11،، ص2006حسین، (
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 الصادقواإلدراكاالنتباهعلىالفردقدرة"أنهعلى2007المصدرالعظیمعبدهیعرفو
بدقةوتقدیرهاوفهمهابهاوالوعياآلخرینومشاعروانفعاالتالذاتیةومشاعرالنفعاالته
لزیادةوتوظیفهااالنفعالیةالمعرفةواستخداموتوجیههافیهاوالتحكموتنظیمهاهاوضبطووضوح
وتطویراآلخرینمعاالجتماعيوالتفاعلاالنفعاليالتواصلمهاراتوتحسین،الدافعیة

."حیاتهمجوانبشتىفيالنجاحتحقیقواآلخرینللفردتكفلالتياإلیجابیةالعالقات
)599، ، ص2007المصدر، (

 یضم المهارات الّنفسیة و االجتماعیة الضروریة للّنجاح، فلكي ،"الوجدانيالّذكاء " إّن مفهوم
یؤّدي الفرد وظائفه كاملة و یكون متوازنا مع نفسه ومع غیره ال بد أن یكون قادرا على تنمیة 

داع ـــــــــــــــــــــــعالقاته  الشخصیة و التحكم فیها و ضبطها حتى یتیح لنفسه الفرصة لكي یفكر بإب
. المشكالتواطفه في حلّ و یستخدم ع

:الوجدانيللّذكاء الفسیولوجياألساس - 5
و جمیع حاالت " الوجدانيالّذكاء " ینظر إلى الجهاز العصبي الّطرفي على أّنه المسؤول عن

فهو یؤدي دورا رئیسیا في الّتعّرف على انفعاالت اآلخرین و تقییمها و من عناصر . اإلنسان الوجدانیة
، تقع في )مركز االنفعاالت: (، و هي كتلة صغیرة من الخالیا العصبیة تعتبر)الّلوزة(هذا الجهاز 

. يالسطح الداخلي للفص الّصدغ
في المخ یختلف عن ) الفص الجبهي(عصبیة أّن مركز التفكیرلقد بّینت  دراسات العلوم ال

، )Néocortex(أو الّلحاء" القشرة المخیة " في " مركز التفكیر " ، فبینما یقع ) الّلوزة(مركز االنفعال
و یضم قدرات التفكیر و اإلدراك و الذاكرة، فإّن مركز االنفعال یقع في المناطق القاعدیة من المخ أو 

و المهاد ) Amygdale(الّلوزة : و یضم هذا الجهاز)Système limbique(لمبيالجهاز ال
)Thalamus ( الخوف، الغضب، :هما، و یتولى تنشیط االنفعاالت مثلبو الخالیا العصبیة الملحقة

، حیث عن طریق جملة من الخالیا العصبیةالفرح، الحزن، و یتصل مركز التفكیر بمركز االنفعال 
.نقل المعلومات االنفعالیة بین األجهزة العصبیة المختلفة) Peptides(البیبتیدات تتولى 

التي " القدرات اإلنفعالیة " أّدت البحوث في علم األعصاب إلى إكتشاف وجود مجموعة من 
القدرة على إدارة " تكّون شكال من الّذكاء مستقال عن الّذكاء العام أو المعرفي، و من بینها 

".النفعاالتا
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J-Le(فیعتبر العالم  Doux,1996( أّول من اكتشف الّدور الّرئیسي لّلوزة في إدارة
كیفیة تحكم الّلوزة في ردود أفعالنا حتى قبل أن یتخذ الّدماغ المفكر االنفعاالت، حیث فّسرت بحوثه

.قرارا 
ت بحوثه و یتبین ذلك من خالل اكتشافه لمسار االستجابة االنفعالیة داخل المخ، فقد أوضح

أّن اإلشارات الحّسیة القادمة من الحواس تسیر أوّال في المخ متجهة إلى التالموس، ثّم تتجه عبر 
اتصال منفرد إلى الّلوزة، بینما تخرج اإلشارة ثانیة من التالموس لتستقر في القشرة المخیة أي العقل 

وهذا التفرع یسمح لّلوزة أّن ،مسار االستجابة االنفعالیة داخل المخلشكل كما هو موضح في المفكر 
تكون هي البادئة باالستجابة قبل القشرة المخیة التي تفكر ملیا في المعلومات التي تصلها عبر 

بین القشرة " االتفاقات"و " محور المعارك"و هذه المسارات هي ،مستویات متعددة لدوائر المخ العصبیة
."ما هو انفعالي"و " ما هو عقلي" 

فتمكن القدرات المتعلقة بالّذكاء االنفعالي في المهام التي تقوم بها الّلوزة و دورها المتداخل مع 
.القشرة المخیة 

االستجابة مسارات االستجابة االنفعالیة و ،)Arnold(و )D.Goldman( و یوضح كل من 
:المنطقیة الواعیة على النحو التالي 

)36، ص2007،سالي علي حسن(

لمخ االنفعالي و المخ المنطقياالوظیفي لالنفعاالت بیناألساس ): 1(شكل رقم 

ابة المنطقیةجاالستاالستجابة االنفعالیة
المخ االنفعالي

Emotional brain
المخ المنطقي

Logical brain

القشرة المخیة
Néocortex

اإلشارة الحّسیة
إشارات أولیة

و مقیاسھا االنفعاالت 
السارة و غیر السارة

و مقیاسھا معامل 
)IQ( الذكاء 

تــالمـوس 
Thalamus
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أو انفصالها عن بقیة أجزاء المخ، یظهر عجز واضح لدى المصاب في الّلوزة فعند تلف
، و یؤدي " العمى االنفعالي " لیها اســم الحـــــالة التي یطلق عتقدیر أهمیة األحداث االنفعالیة و هـــــي 

هذا العجز عن تقدیر المشاعر العاطفیة إلى أن یفقد اإلنسان القدرة على التواصل مع اآلخرین، و یفقد 
'L: القدرة على التعبیر لفظیا عن انفعاالته و هذا ما یعرف بــ aléxithymie.

هي و الوجدانيصبي الّطرفي دورا رئیسا في قدرات هامة من الّذكاء الجهاز العیؤدي و بالتالي 
القدرة على التعرف على االنفعاالت الّذاتیة و التعبیر عنها و القدرة على التعرف على انفعاالت 

.اآلخرین و تقییمها 
الذكاء هو اآلخر من القدرات االنفعالیة الهامة التي یتشكل منها التحّكم في اإلنفعاالتإّن 

، و قد أظهرت الّدراسات أّن زیادة نشاط الّلوزة یؤدي إلى زیادة االنفعاالت الّسلبیة، و أّن االنفعالي
الّلحاء یقوم بتعدیل نشاط الّلوزة عن طریق خالیا عصبیة لها تأثیر معّطل أو هذا ما یفسر في بعض 

و االستجابة اإلنفعالیة، بینما في المواقف االنفعالیة یظهر التصرف الّتكیفي، الذي اندمج بالمعرفة 
عال ــــــــــــــــــــمواقف أخرى، حیث ال یتمكن الّلحاء من تعدیل االستجابة االنفعالیة، تظهر المیزة اآللیة لالنف

.و تتمثل في االستجابة السریعة 
:ما و وفقا لذلك، یتبین لنا أّن الجانب الفیزیولوجي لوظائف الّدماغ له عملیتان هامتان ه

.القدرة على االنفعال-
.القدرة على ضبطه و تعدیله -

و یوضح إلى أي مدى تخضع اإلنفعاالت للمستوى الفكري لإلنسان و آللیة الّضبط عنده، و أّن 
لیس فقط محّددا وجدانيالتّفكیر و العاطفة مرتبطان یبعضهما بصورة معقدة تجعل من الّذكاء ال

.حقیق التوازنلسلوكنا و لكن مكّمال لتفكیرنا لت

)1995 ,p 54Goldman .D,   (
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یمثل مكونات الجهاز اللمبي) 2(شكل رقم 

)21،22، ص ص 2008،نخبة من المتخصصین(:الوجدانيمستویات الذكاء -6
الوجدانيمستویات الّذكاء یوضح ) : 1(جدول رقم 

صفات صاحبه مستوى الذكاء

.یؤمن صاحبه بحقوق الناس كافة و كرامتهم * 
.ال یفرض قیما على اآلخرین ،بل یرى احترام حقوق الناس كافة * 
.لدیه إحساس راسخ بذاته و یستطیع التصرف بشكل مستقل في الشدة *  وجدانيذكاء 
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یمثل مكونات الجهاز اللمبي) 2(شكل رقم 
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.یتصف بدافعیة ذاتیة و قادر على إشباع حاجاته * 
.شخصیة مرضیة یتمتع بعالقات * 
.یتكیف جیدا بلطف في المواقف اإلنسانیة * 

مرتفع

.صاحبه مواطن صالح یتمتع بالمسؤولیة * 
.یعمل بدافع من احترام  الّذات * 
.لدیه قدر من الشعور بالذات، إّال أّن العاطفة و االنفعال یؤثران في مواقفه * 
.الّدافعیة ،و تحقیق اإلشباع لدیه مستوى ال بأس به من * 
.یتمتع بعالقات شخصیة مرضیة إلى حّد ما * 
.یتكیف في معظم المواقف اإلنسانیة * 

وجدانيذكاء 
متوسط مرتفع

.عوض بلوغ أهداف شخصیة ،فهو یتحدد بما یفكر اآلخرین * 
.أكثر تسامحا و مرونة من ذوي المستویات األدنى * 
.مستوى القلق متدني ، و ینتكس حین یزداد یعمل جیدا حین یكون * 
.یعتمد شعوره بالكرامة الشخصیة على اآلخرین * 
.یفتقر الشعور الراسخ بالّذات * 
.مستویات االستمتاع بالعالقات مع اآلخرین متدنیة * 

وجدانيذكاء 
متوسط منخفض

ما الفائدة لــي (المباشرة یعتمد إلى الّنظر إلى األمور من زاویة المصلحة الشخصیة * 
) .من هذا األمر؟

.الشعور بالّذات لدیه ضعیف * 
.أهدافه غیر محددة و یفتقر لحظة بلوغها * 
.إتكالي في عالقاته و یعتمد على اآلخرین في العمل * 
.قدرته على االستمرار في عالقاته ضعیفة * 
.یبدد كثیرا من الطاقة لیبتعد عنه القلق * 
.فوضوي في الحیاة أسلوبه * 

وجدانيذكاء 
منخفض
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:الوجدانيالّنماذج الّنظریة المفّسرة للذكاء -7
:الوجدانيللذكاء " و فیما یلي شرح للّنماذج المفّسرة 

:الوجدانينماذج القدرة المفسرة للّذكاء - 1- 7
: )1997: ((Salovey,Mayer)نموذج 

. عن الجوانب الوجدانیة و الشخصیة" القدرات المعرفیة " تمیز هذا الّنموذج في تركیزه على 
كما تضّمن على مجموعة من القدرات المنفصلة ،و لكّنها و هذا الّنموذج أكثر وضوحا و تفصیال ،

" ي القدرة عال"أّن الفرد قد یكون : في نفس الوقت متداخلة و متفاعلة مع بعضها البعض ، بمعنى آخر
.في أخرى " منخفض القدرة " في أحدهما و 

العملیات - من األدنى مرتبة" الوجدانيمستویات و قدرات الذكاء " كما أّن هذا الّنموذج یرتب 
" ، و كذلك محتویاتها ،فالترتیب یعكس -العملیات التكاملیة المعقدة –إلى األعلى مرتبة –الّنفسیة 

یمّرون بصورة أسرع في هذه المراحل " األكثر ذكاءا وجدانیا " ، كما أّن األفراد للفرد" الّنمو الوجداني 
)20، ص 2010،ابراهیم بن جامع(.               عون في المستویات األعلى منهایقو 

:         نموذجو الجدول التالي یوضح مستویات و قدرات الذكاء الوجداني في
Salovey, Mayer 1997)(

مستویات القدرات الفرعیة و القدرات المنّظمة في كل مستوى مرتبة بصورة یوضح ) : 2(جدول رقم 
تطوریة من   األدنى إلى األعلى 

مستویات القدرة 
الفرعیة

)القدرات المتضمنة (محتوى القدرة وصف القدرة

على التعرف 
اإلنفعاالت

اإلدراك و التقییم و 
التعبیر عن االنفعال 

.بصورة دقیقة

.التعرف على انفعاالت الّذات * 
األشیاء و التصامیم و التعرف على انفعاالت اآلخرین و * 

.األصوات
.التعبیر بدقة عن االنفعاالت و الحاجات المتصلة بها * 
.المزیفة التمییز بین تعابیر االنفعاالت الّصادقة و* 

إدراك اإلنفعاالت
توظیف (

استخدام االنفعاالت لتوجیه االنتباه للمعلومات المهّمة في * .تسهیل االنفعال للتفكیر 
.الموقف 
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تولید االنفعاالت الحّیة التي یمكن أن تسّیر عملیة اتخاذ * )اإلنفعاالت
.القرار 

.عّدة التأرجح بین عّدة انفعاالت لرؤیة األمور من زوایا * 
.استخدام المزاج لتسهیل عملیة تولید الحلول المناسبة * 

فهم و تحلیل االنفعاالت فهم اإلنفعاالت
و توظیف المعرفة 

.الوجدانیة 

تسمیة االنفعاالت و التمییز بین التسمیات المتشابهة و * 
.انفعاالتها 

الحزن :تفسیر المعاني التي تحملها االنفعاالت مثل* 
.الشيء فقدان :یعني
تشمل الغضب و :الغیرة :فهم االنفعاالت المركبة مثال* 

.الحسد 
إدارة االإنفعاالت

)تنظیم اإلنفعاالت(
.االنفتاح أو التقبل للمشاعر الّسارة و غیر الّسارة * 
.االقتراب أو االبتعاد من انفعال ما بشكل تأّملي * 
خیم إدارة انفعاالت الّذات و اآلخرین دون كبت أو تض* 

.المعلومات التي حملها 

)21، ص2009،بشیر معمریة(

مي ـــــــــــــــــــــــــــاألكثر شهرة و تداوال بین الباحثین في الوسط العل)1997(یعّد هذا الّنموذج : و بشكل عام
.و الّنموذج الوحید في هذا االتجاه

:الوجدانيالّنماذج المختلطة المفسرة للّذكاء - 2- 7
:عّدة من الّنماذج المتضمنة في هذا االتجاه ،سوف نذكرها كالتالي هناك

,Mayer)نموذجه هذا معتمدا على أعمال Goldman، قّدم )Goldman:)1995نموذج 
Salovey) مكونات هـــيخمسإلى" الّذكاء الوجداني" ، وقّسم)1990(عام :

 لمشاعر ادراك إتعني معرفة انفعاالت الّذات و و ) :المعرفة االنفعالیة (الوعي بالّذات
وة ــــــــــــــــــــــــتشمل الّدقة في قیاس الّذات و الثّقة بالّنفس و حسن إدارتها و معرفة مواطن القو 

ئاب ـــــــــــو الضعف و القدرة على تسمیة االنفعاالت فال یخلط بین القلق و الغضب و االكت
.و الشعور بالوحدة  مثال 
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 یة ـــــــــــو تعني التخلص من المشاعر السلب) :إدارة االنفعاالت (معالجة الجوانب الوجدانیة
و تشمل التحكم الّذاتي و إیقاظ الضمیر و التكیف و التجدید و هي أساس الّذكاء 

.Goldmanالوجداني عند 
 یة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تعني تأجیل اإلشباع و تشمل الّدافعیة األكادیم) :تحفیز الّذات (الّدافعیة

أّن األمل هو المكون الّرئیسي في Goldmanو االتصال و المبادرة و التفاؤل ، و یرى 
.الّدافعیة 

 م ــــــــــــن منظورهو تعني الحساسیة و التأثر بمشاعر اآلخرین و الّنظر لألمور م:الّتعاطف
.و التوحد معهم انفعالیا 

 تتمثل في قدرة الفرد على التواصل و التعامل مع : )التواصل(المهارات االجتماعیة
.  اآلخرین ،و كسب حّبهم و تقدیرهم و إعجابهم

)137، ص 2006،العمران، جیهان عیسى أبوراشد(
:)Bar-on):1997نموذج 

ن المهارات و الكفایات الشخصیة هو تنظیم م" الوجدانيالّذكاء " حیث یرى هذا الباحث أّن 
مع المتطلبات معرفیة ،التي تؤثر في قدرة الفرد على التعامل بنجاحالغیر واالنفعالیة و االجتماعیة 

جة عمله كعالم أّن هذه الكفایات و المهارات هي مركبات عاملیه توصل إلیها نتیو البیئیة و الضغوط
.نفس إكلینیكي 

القدرات الكامنة (أي ) االستعداد(یرتبط بأداء ممكن الوجدانيالّذكاء و نموذجه یفترض أنّ 
و لیس األداء الفعلي، كما یركز على توجه المعالجة ) عند الشخص و التي ستؤدي للّنجاح مستقبال

.العملیة أكثر من التركیز على النتائج أو المخرجات 
أبعاد ) 5(مكونا فرعیا، تنّظم تحت ) 15(نموذجه مشتمال على ) (Bar-onو قد قّدم 

.اسیة و مجاالت كبرى في األداء، لها صلة بالّنجاح في الحیاة ــــــــــــأس
:والشكل التالي یوضح المكونات األساسیة و الفرعیة في نموذجه

)44، ص2012،عدنان محمد عبده القاضي(
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)
، الوجدانيحقول أساسیة لقدرات الّذكاء ) 05(یبدو الّنموذج أّنه عملي إلى حّد كبیر، والذي یجمع

فهو یوضح أّننا محتاجین إلى الشعور بأفكارنا، و حاالتنا النفسیة، و البیولوجیة المتمیزة، و تدرجاتنا 
في المقابل التعاطف مع فهو یساعدنا على الفهم و التعامل مع ذاتنا، و...في المیل إلى الفعل

..اآلخرین لحّل مشكالتهم
الفرعیةومكوناته الّرئیسیة و )Bar-on(حسب نموذج الوجدانيمكونات الّذكاء یوضح ): 3(شكل رقم

:الوجدانيللّذكاء )Bar-on(و فیما یلي شرح للمكونات الّرئیسیة و الفرعیة في نموذج 
تمثل بالقدرات و المهارات و الكفاءات المرتبطة بداخل الفرد و هذا :كفاءات الّذكاء الشخصي / 1

:مهارات ) 5(المكون له 
 قدرة الفرد على معرفة مشاعره و انفعاالته و الوعي بها و التمییز بین :الوعي بالّذات

تلك المشاعر و االنفعاالت لمعرفة ما یشعر به الفرد و لماذا یشعر به ؟ 
 و الدفاع عن حقوقه بأسلوب شاعره و أفكارهملفرد على التعبیر عن قدرة ا:كیدیة الّتو

.بّناء
 ةــــــقدرة الفرد على احترام ذاته و حّبها و تقبل الجوانب الموجبة و السلبی:اعتبار الّذات ،

.و أوجه القوة و الضعف بها 

غوطتحّمــــل الضّ التّـــــفـاؤلاختبار الواقع        التّـــعاطف            تقرير الذّات          

االندفاعالسیطرة على الّسعادة رونة             ــالمجتماعیة  االمسؤولیة الالوعي بالذات       

ّل المشكالت حالعالقات االجتماعیةوكیدیةـــالت

ستقالل اإل

تحقیق الذات

الوجدانيالذكــــــــــــــــــــاء

L'INTELLIGENCE EMOTIONNELLE

الشخصي
intrapersonnel

البینشخصي
Interpersonnel

التكیف

L'adaptation

المزاج العام
L'humeur géneral

إدارة الضغوط
Management du

stress
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 و هو القدرة على تحقیق إمكانات الفرد بأّن یصبح منهمكا في المحاوالت :تحقیق الّذات
.التي تقوده إلى حیاة هادفة و غنیة و مملوءة باالنجازات 

 هو القدرة على توجیه الّذات و السیطرة علیها، و التحكم في : اإلستقالل
.أن یكون الفرد غیر معتمد وجدانیا على أحد یر و التصرفات بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتفك

توضح هذه القدرة كیفیة نجاح الفرد في مواكبة الظروف و المتطلبات :كفاءات القدرة على التوافق/ 2
البیئیة و التكیف معها من خالل زیادة مهارات الفرد في مرونة التعامل مع اآلخرین و حّل المشكالت 

:كونات فرعیة م) 3(بمنطقیة و هذه القدرة لها 
ذ الحلول الفّعالة لتلك و تولید و تنفیتتمثل في القدرة على حّل المشكالت،:حــّل المشكلة

.المشكالت
 بین ما یخبره أو القدرة على تقدیر مدى التطابق: )التحقق من الواقع (اختبار الواقع

ن ما یشعر و اختبار درجة التطابق بی،و ما هو موجود بشكل موضوعيیشعر به الفرد
به الفرد و ما هو موجود في الواقع یتضمن البحث من أجل الوصول إلى الّدلیل 

.الموضوعي الذي یعزز اإلدراكات و المشاعر و األفكار لدى الفرد 
 مع المواقف هو سلوكیاتهتتمثل في قدرة الفرد على تكییف انفعاالته و أفكار :المرونة

.المتغیرة و غیر المألوفة و غیر المتوقعة 
ة  و محاولة تطبیقها على ــــــــــــــــــــــتمثل القدرات و المهارات البینشخصی:كفاءات الّذكاء بین األفراد / 3

: أرض الواقع و االستفادة منها في إدارة الفرد لعالقاته مع اآلخرین و هذه الكفایات تتضمن 
القدرة على معرفة و فهم و تقدیر مشاعر اآلخرین، و ذلك یكون لدى الفرد : التّـــعاطف

القدرة على معرفة كیف و لماذا یشعر الّناس بما یشعرون به ؟ 
ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع اآلخریقبولةالقدرة على إقامة عالقات م:العالقات الّشخصیة مع اآلخرین

.علیها، تلك العالقات تتمیز بالعمق و الموّدة و العطاء و الحصول على المحبةو الحفاظ 
 اهما ــــــــــــــــــــــــالقدرة على أن یكون الشخص متعاونا و مشاركا و مس:المسؤولیة االجتماعیة

.و عضوا في جماعته االجتماعیة بأسلوب المسؤولیة 
الیة كبیرة، و هذا المكون له رة الضغوط و التكیف معها بفعالقدرة على إدا:كفاءات إدارة الضغوط/ 4

:نافرع
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القدرة على الصمود أمام األحداث غیر المالئمة و المواقف االنفعالیة:تحّمل الّضغوط
.شاط و فعالیة مع الضغوطندون تراجع أو تقهقر و التعامل ب

 تتمثل في القدرة على مقاومة أو تأجیل االندفاع أو الحافز ):اإلندفاعات(ضبط اإلنفعاالت
أو اإلغراء للقیام بالسلوك أو التصرف، و هذا یستلزم القدرة على تقبل االندفاعات 

.ئاكون الفرد هادالعدوانیة للشخص، و
انته بالحیاة، و الحفاظ على مكیمثل قدرة الفرد و مهاراته في االستمتاع:كفاءات المزاج العام/ 5
:ن هماافرعلهفاؤل و ــــــــــــــــــــــــمركزه اإلیجابي داخل المجتمع و الذي یضم كل من السعادة و التو 

تتمثل في الشعور بالّرضا عن الّذات و االستمتاع بذات اآلخرین :الّسعادة.
هو القدرة على رؤیة الجانب المضيء في الحیاة، و اإلبقاء على الجانب اإلیجابي :الّتفاؤل

.  لدى الفرد في مواجهة الضغوط غیر مالئمة
)39، ص 2010،األسطل، مصطفى رشاد مصطفى(

:أطلق علیه في تنظیم " للّذكاء الوجداني " تنظیمه للعوامل المكونة )Bar-on(و قد أعاد 
:عوامل و هيثالثكاء الوجداني إلىو فیه قّسم الذّ ،يبوغرافطالتنظیم ال"

 التحقق كیدیةالوعي بالّذات الوجدانیة ، التفّهم ، التو :و تتضمن ) :األولیة(العوامل الجوهریة ،
.من خالل الواقع ، ضبط أو السیطرة على االندفاع 

 اعتبار الّذات ، االستقالل ، المسؤولیة : تتضمن) :الثانویة و المساعدة(العوامل التأییدیة
.االجتماعیة ، التفاؤل ، تحمل الضغط ، المرونة 

 مشكلة ، الّسعادة ، تحقیق الّذاتحّل ال: تتضمن) :الرتبة األعلى( العوامل المحّصلة ،
.العالقات الشخصیة مع اآلخرین 

Bar-on(ينموذجأن بالّرغم من  , Goldman(ا ما ، إّال أّن هناك أوجه ن نوعامتشابه
:اختالف بینهما كما یلي 

للعدید من الّدراسات العلمیة كما تّم بناؤه على العدید من الّدراسات )Bar-on(خضع نموذج
.) Goldman(الّسابقة أكثر من نموذج 

.موجه للعاملین في الحقل التربوي و حقل العالج النفسي و الّصحة العقلیة)Bar-on(نموذج 
ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــموجه للعاملین في الحقل الصناعي و االقتصادي فهو تنظیم)Goldman(أّما نموذج 

.و إداري
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في التأكید على مزایا تنمیة الّذكاء )Goldman(أكثر تحدیدا من نموذج )Bar-on(نموذج 
)24، ص 2009،األنصاري، سامیة، و آخرون(.  اإلنفعالي 

: الوجدانيأهمیة الّذكاء -8
:في مجال الحیاة الشخصیة- 1- 8

 الّصحة الّنفسیة و الجسدیة.
اتخاذ القرارات الحیاتیة.
 مشاكله الشخصیة و تنمیة عالقاته باآلخرین تمكین الشخص من حّل.
االنسجام بین عواطف الشخص و مبادئه و قیمه، مّما یشعره بالّرضا.
 تمكین الشخص من ممارسة التوازن الصحیح بین المشاعر و الواقع.
 تمكین الشخص من بناء الثقة و تحقیق االتصال المفتوح في عالقاته.
للعطاء في أیة بیئة متغیرة تمكین الشخص من اكتساب المرونة.
تمكین الشخص من إثارة و توجیه اآلخرین و إقناعهم.
شاعر اآلخرین و كیف یفكرونمشخص من إدراك اإلیماءات و معرفة تمكین ال.
 القدرة على تحفیز الّنفس و إیجاد الّدافعیة أمام العوائق.
تمكین الشخص من تحدید أسباب غضبه أو قلقه أو حزنه.

)27، ص 2008،من المتخصصیننخبة (
.انفعالیا محبوبون و مثابرون و قادرون على الّتواصل و القیادة فاألكثر ذكاء

:في مجال العمل- 2- 8
 العمل بفعالیة أكثر من خالل فریق عمل.
 تكوین العالقات و الّصالت التي یریدها الشخص.
 اآلخرین الذكاء االنفعالي یجعل الشخص أكثر إقناعا و تأثیرا على.
 یؤثر على كفاءة و فعالیة العاملین كارتفاع معدل رضا العمالء.
 یؤثر على تقلیل تكلفة الموارد البشریة كانخفاض اإلجازات المرضیة.
 یعّلم الناس كیف یعملون معا للوصول إلى هدف مشترك .

)25، ص 2008،نخبة من المتخصصین(
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.نّظمة في اختبار و تدریب أفرادهامجزءا من فلسفة أّي الوجدانيالّذكاء أصبح
: خصائص و سمات األذكیاء إنفعالیا-9

:ذكر عدد من العلماء و الباحثین مؤشرات األذكیاء إنفعالیا كاآلتي
 لدیهم قدرة عالیة على الّتكیف و إدارة الّضغوط.
 یتمتّعون بدرجة منخفضة من اإلكتئاب و القلق.
 تقمّصا تجاه اآلخرین أّنهم أكثر مرونة و انفتاحا و.
 لدیهم إحساس كبیر بالمسؤولیة االجتماعیة.
 لدیهم القدرة على الّتحكم بالّذات و الّتعبیر المناسب عن المشاعر.
 لدیهم القدرة على التّفاؤل و الوعي بالّذات.
 لدیهم القدرة على حّل المشكالت بشكل هادئ.
 و المثابرة في أداء األعمال لدیهم القدرة على التخطیط و تحدید  األهداف.
 لدیهم القدرة على بناء روابط الثّقة باآلخرین.
 لدیهم توازن عاطفي  في حیاتهم.
 لدیهم قدر كبیر من التّركیز و التّفكیر.
 لدیهم القدرة على الّسیطرة على اإلنفعاالت و كبح الغضب.
 إنفعاالتهم لدیهم القدرة على إظهار الّتعاطف مع اآلخرین و تحلیل.
 لدیهم القدرة على توقع النتائج المترتبة على الّسلوك.
 لدیهم القدرة على تأكید الّذات.
 لدیهم القدرة على التعاون و التّفاعل مع اآلخرین         .

)32، ص2010،األنصاري،سامیة، و آخرون(
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:خالصة

األفرادكبیرة واثر واسع في سلوك أهمیةللقدرات و المهارات االنفعالیة أنإلىاإلشارةتجدر 
أن النجاح ال یتوقف إذ،میة و المهنیة واالجتماعیةونجاحهم في كافة مناحي الحیاة الشخصیة والتعلی
.أیضافقط على الذكاء العقلي بل على الذكاء الوجداني 



الفصل الثالث
اينالنفس

العیادي املامرس 
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:تمهید
یین العیادیین مواجهة انباإلضافة لمواجهة ضغوط العمل المعتادة على األخصائیین النفس

، هذا ما قد یجعلهم یعانون من التوتر وانشغال البال اللذین صابینحساس االنفعالي و الشخصي للماإل
قد یقود البعض للتخلي الكفاءة في العمل و انحطاط تقدیر الذات، و یشكالن مصدرا هاما لتدني مستوى 

و التعرض الضطراب الحیاة العائلیة، ال بل حتى الوقوع فریسة االكتئاب أو بعض مشاكل عن عملهم
في العدید من الكتابات العلمیة المهتمة بالموضوع إلى األخصائي اإلشارة، وقد تم الصحة النفسیة

الباحثة مع كوكبة من األساتذة في مجلة اآلداب وظروف عمله ومنها ما نشرتي العیادي انالنفس
."في الجزائرالنفسیة العیادیةواقع الممارسة "بعنوانوالعلوم االجتماعیة 

:األخصائي النفساني العیادي: أوال
هو فعلم النفس العیادي ،دیة مهامهأي العیادي على علم النفس العیادي لتانالنفسیستند األخصائي 

فرع من فروع علم الّنفس، و هو یستخدم المبادئ الّنفسیة و المعلومات الّسیكولوجیة، في تشخیص 
هو و العقلیة، و لّسیكوسوماتیة و األمراض النفسیةو تقییم و عالج  حاالت سوء الّتوافق و األمراض ا

طبیب األمراض ذلك باإلسهام معو ري یستهدف وصف اإلضطرابات في مختلف مظاهر الّسلوك البش
.)psychiatre(قلیةالع

:نشأة علم النفس العیادي-1
علم النفس العیادي كما هو معروف حالیا في فرنسا والعدید من دول العالم والجزائر من 

هما منكلو Juliette Favez-Boutonnierو Daniel Lagacheضمنها، مرتبط باسم 
. لعلم النفس العیادي طابعه الخاصقدمتتوجه تحلیلي، هذه التركیبة الثالثیة طبیب، وفیلسوف وذو

ممثال باستعمال االختبارات، وقطب " الموضوعي"حدهما عن القطب أفهو مكون من قوة قطبین یعبر 
:ولقد استند  علم النفس العیادي إلى هذه الركائز الثالث. أو العالج/ممثال بوضعیة الفحص و" ذاتي"

.ة، وهدفا هو التشخیص والعالجیالعیادالطب اخذ الطریقةفمن -
ن كل أالذي یرى بومن الفلسفة، استقى مفهوما عن اإلنسان وخاصة االتجاه الظواهري،-

. فرید ولكل معاشه الخاص الذي ال یمكن  تلخیصه  في معاش فرد آخرشخص
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النفسي، النزوات أما من التحلیل النفسي فسعى لفهم التوظیف النفسي، أركان الجهاز-
.من أعراضاوالصراعات الحاصلة وآلیات الدفاع  وما ینجّر عنه

:في علم النفس العیاديDaniel Lagacheمساهمات - 1- 1
إلى تحدید ثالث أشكال Daniel Lagacheلقد أدت األبحاث والتأمالت العدیدة التي قام بها 

:لعلم النفس
. حیاته مع محاولة لتفهم ذاتهأین یستكشف الفرد): أنا نفسي/ أنا (مع نفسه ) األخصائي(عالقة الفرد*

فدخول شخص ثاني .  تتناول التحاور مع اآلخر):  أنت/أنا (و اآلخر) أخصائي(العالقة بین الفرد* 
. عیاديفس هنا عبارة عن علم نفس وعلم النعیادیةلعالقة یجعل منها عالقة في هذه ا

الذي یتلخص في ، علم نفس تجریبي ) : هو–أنا (و آخر غائب ) أخصائي(العالقة بین فرد *
. مالحظة سلوكات الفرد، وال تستدعي عالقة بین فردیة

نظریته حول علم النفس العیادي 1949في Daniel Lagacheوعلى هذا األساس اقترح
فیها أوضح " عیادیةنفس العیادي والطریقة العلم ال"نأثناء إلقاءه لمحاضرته في جامعة السربون بعنوا

غیر نسان السوي والمرضي، المتكیف و وبأنه  الدراسة المعمقة لسلوك اإلعیاديموضوع علم  النفس ال
وبهذه الكلمات وضع أسس علم النفس العیادي كاختصاص یدّرس في الجامعات، واقترح . المتكیف 

وهو ما سمح . ختصاصات كالطب العقلي وعلم النفس المرضيتعریفا خاصا به یمیزه عن باقي اال
باقتراح أسلوب لمقاربة اشمل من علم النفس التجریبي وبأقل درجة  من المرضیة  الممیزة  للطب 
العقلي، وأكثر استعماال لألدوات منه في التحلیل النفسي، هذا األخیر الذي كان له تأثیره الخاص في 

و أصبح علم النفس العیادي على یده اختصاصا قائما . یادي في فرنساتحدید طابع علم النفس الع
نشأ منهجه المتمثل في طریقة دراسته المعمقة للحاالت الفردیة، أوقد . بذاته وسطر له حدودا خاصة به
رواد علم النفس العیادي الذین عملوا على تطویر الطریقة حدأویعتبر .لفهم التوظیف النفسي اإلنساني

. ةالعیادی
األول یركز على : عن وجود منهجین أساسیین في علم النفس العیادي Lagacheح فصولقد أ* 

"" C'est la clinique a  main nus: بقوله و التي عبر عنها. المالحظة و المقابلة العیادیة 
Il s'agit de la: أما الثانیة فهي تتمیز بتطبیق االختبارات، و عّبر عنها بقوله  psychologie

armée" ."
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:Juliette Favez Boutonnierمساهمة - 2- 1
، وسمحت Lagacheعلى تعمیق النموذج النظري الذي جاء به Favez Boutonnierعملت 

ن یتفتح على  مجاالت أخرى غیر مرضیة، مفضلة المنهج العیادي غیر المسلح  ألعلم النفس العیادي ب
یكون رى بأنه من األفضل أن وهي ت،والتأثر بین المریض والمعالجثیر و مؤكدة على عالقة التأ

.في العالج و بذلك فهي تحاول فهم الوظائف النفسیة في وضعیات العالجالتطور
كانت إضافتها لعلم النفس العیادي عبارة عن إدماج الفلسفة مع الطب ، وعلم النفس  مع التحلیل 

مختبر علم النفس " اسم 1959نفس العیادي الذي أنشأته في النفسي، وأطلقت على أول مختبر لعلم ال
.1967سنة "علم النفس العیادي"لیحمل بعدها اسم " الفردي واالجتماعي

توجه "لعلم النفس العیادي یعبر عن BoutonnierوLagacheلقد كان االتجاه الذي أراده 
ودراسة الفرد الملموس والشامل في تفرده كحالة " السلوك اإلنساني الملموس" فهو علم " إنساني وشامل

.اجتماعيعیاديما جعله یتطلع لعلم نفس ولكن أیضا االهتمام بالجماعة وهو
(Samcher,1998 ; p27)

:تعریف علم النفس العیادي-2
التطبیق مستمدة ذلك منأي سریر، klinêإلى الكلمة الیونانیة " إكلینیكي"ترجع كلمة عیادي 

.یمكنه وضع تشخیص واقتراح عالج لهحیثین یالحظ  الطبیب مرضاه على السریر أالطبي 
:Daniel  Lagacheدانیال الغاشتعریف- 1- 2

یهدف لفهم . السوي والمرضي، هو علم یدرس السلوك اإلنساني المتكیف و الغیر متكیف
وهو الدراسة المعمقة للسلوك اإلنساني ".  النشوء المعنى، البنیة و" و تأویل سلوكات الفرد  في إطار 

النفسیة، الجسدیة، المرضیة، والمتعلقة بالمحیط، تاریخ (الفردي الخاص في مختلف شروطه و ظروفه 
یمكن وصف علم النفس : " بأنهلویقو . ظة و المقابلة العیادیةعن طریق المالح) الفرد، النضج

Non"، وأیضا )فیه وصف للحاالت الفردیة"  (Idiographique"العیادي بالعلم االیدیوغراف  
nomothétique) "تحري العمومیات، الفئات، ألجل  تحدید القوانین.(

: Juliette Favez Boutonnierجولییت فافییزتعریف- 2- 2
. في كلیة وضعیتها أو موقفها ) الخاصة (علم النفس العیادي هو دراسة الشخصیة الفردیة 

، و في نفس الوقت لى المالحظة و المقابلة العیادیة، و ركزت أكثر عLagacheاتبعت طریقة 
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، التوجیه، في التربیة( مجاالته لعلم النفس اإلكلینیكي و هو في تعمیمه  و توسیعاأعطت منحى جدید
.وعدم حصره في مجال السوي و المرضي ) الجماعة

:AnzieuDidierتعریف - 3- 2
یسعى دائما إلى تحدید العالقة بین علم النفس اإلكلینیكي و التحلیل Anzieuلقد كان 

. ن علم النفس یهتم بكل ما هو عالئقي و تكیفي كما یهتم بكل الفئات واألعمارأالنفسي؛ حیث یرى ب
تكوین األخصائیین، تشخیص االضطرابات،  : النفس اإلكلینیكي یتمثل في ثالث نقاطوأن وظائف علم 
.و تكوین الخبرة 

ذلك بإضافة ثالث مسلمات تعریف علم النفس اإلكلینیكي وAnzieuأعاد1974في سنة 
: و هيقاعدیة

فالفرد دائما في . مفهوم الصراع الذي یعتبر مركزي في علم النفس اإلكلینیكي :المسلمة الدینامیكیة
صراع مع نفسه، مع اآلخرین و مع محیطه و لذلك یجب على علم النفس دراسة هذا الصراع من 

.حیث شدته، ومن حیث المیكانیزمات التي یستعملها، كیفیة التعبیر عنه، و كیفیة حله
هو و ، اعله مع محیطه العائلي و الثقافيجل فهم المریض و أعراضه في تفمن أ:المسلمة التفاعلیة

.ما یوضح معنى الصراعات و األعراض التي یعیشها الفرد
وكل هذا مهم لفهم ظهور ) ..النكوصات، التثبیتات( خ الفرد و یقصد بها تاری:المسلمة النشوئیة

.السلوك المرضي وأسبابه 
م النفس اإلكلینیكي في بدایاته كان أكثر ارتباطا بالتحلیل و من خالل كل هذا نرى بأن عل

.ثري بنظریات جدیدة و مختلفة أالنفسي لكن فیما بعد 
:  تعریف اللجنة العیادیة لجمعیة علم النفس األمریكیة- 4- 2

صورة من صور تطبیق علم النفس، و هو : "تعرف هذه اللجنة میدان علم النفس العیادي بأنه
ید إمكانیات السلوك و خصائصه عند الفرد، عن طریق وسائل القیاس، و التحلیل، یهدف إلى تحد

و المالحظة، و الذي یقوم على أساس تكامـل النتائج التي یحصل علیها، باإلضافة إلى نتائج الفحص 
".الجسمي و تاریخ الحالة، و اقتراحاتـه و توصیاته، لتحقیق تكیف توافقي مالئم للفرد
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:ي العیاديانالنفساألخصائي-3
ل على لیسانس وتحصأكادیمیةدراسات ىادي هو شخص مختص تلقي العیاناألخصائي النفس

بوالئه لعلم النفس العام ، وهذا الشخص یحتفظالذي یعتبر فرعا من فروع علم،عیاديفي علم النفس ال
، ویتمیز هذا المرتبطة بالبحث العلميها القیم ویلتزم بقیمه األساسیة منالنفس الذي یتلقي تكوینه فیه،

المختص بممیزات خاصة متجاوزا بذلك كل مشاكله الشخصیة وتكوینه هذا یسمح له باستخدام الوسائل 
جل فهم مشكلة العمیل وتشخیصها والعمل على عالجها ، وذلك بعد تلقیه أوالطرق السیكولوجیة من 

.لتدریبات في المواقف العیادیة
ذي یستخدم األسس ، التقنیات ، الطرق و اإلجراءات السیكولوجیة لفهم وهو ذلك الشخص ال

دینامیات شخصیة العمیل وتشخیص مشكالته والتنبؤ عن احتماالت تطور حالته ومدى استجابته 
ثم العمل إلى الوصول بالعمیل إلى أقصى توافق اجتماعي ذاتي ممكن ،لمختلف أصناف العالج

.تهابي كل في حدود إعداده وتدریبه وٕامكانیویكون هذا بالتعاون مع فریق ط
ل ــــــــــي هو شخص اكتسب أسس وتقنیات تسمح له بالتعرف على شخصیة العمیانفاألخصائي النفس

و تشخیص مشكالته وبالتالي وضع خطة للعالج مستعینا بفریق طبي كل واحد منهم حسب 
.اختصاصه وتدریبه

:عیاديي الانخصائص األخصائي النفسسمات و -4
الوصل بین العمیل و التشخیص الدقیق، حیث یشترط أن تتوفر همزةیعتبر األخصائي العیادي 

فیه مجموعة من الصفات اإلیجابیة التي تجعله عنصرا ناجحا في تعامله مع األسویاء و غیر 
األسویاء، حیث یجب أن تكون لدیه قدرة خاصة على فهم اآلخرین، و دوافعهم و إحباطاتهم، و أن
تكون لدیه شخصیة ثابتة و ناضجة ذات توازن انفعالي و نظرة شاملة و بعیدة لكل ما یتصدى له من 

. واجبات
جید لمختلف الفهم الو ، التحلیل ، ي تفترض وجود میزة اإلصغاء انإن اختیار مهنة أخصائي نفس

و هذا یتطلب مرونة كبیرة على مستوى الفكر و تعدد االهتمامات في مختلف ،السلوكات اإلنسانیة
ي اإلكلینیكي األسس والتقنیات والطرق و اإلجراءات السیكولوجیة انیستخدم األخصائي النفس، فالمیادین

و یتعاون مع غیره من األخصائیین في إطار زمن التفاعل االیجابي بقصد فهم دینامیات شخصیة 
: ي اإلكلینیكي أن یتمتع بخصائص شخصیة انجل هذا یتعین على األخصائي النفسأومن العمیل 
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وقد أصدرت لجنة التدریب اإلكلینیكي في جمعیة علم النفس األمریكیة قائمة خاصة تحتوي 
:وهيي اإلكلینیكياني األخصائي النفسفمن السمات التي یجب أن تتوفر مجموعة 

.محاولة لفرض سیطرته علیهم و احترام حریتهم و استقاللهمالرغبة في مساعدة اآلخرین دون-
أن یتمتع بقدر عال من االستبصار لدوافعه ، و مشاعره، و رغباته و حاجاته حتى ال تعرقل   -

ن تكامل الشخصیة و االتزان من العناصر الضروریة التي رغباته الذاتیة الحیاد في عمله، أل
توحي بالثقة، ، و أن یعطي الناس فكرة ثابتة و جیدة عن سلوكه في نطاق العمل و خارجه، 
حتى ال یجد في أسلوبه نوعا مـن االزدواج أو التناقض، و أن تكون لدیه بعض القیم و المثل 

. الطیبة كصورة تعكس نضج شخصیته و تكاملها
ین، السیما مع الطوائف الدینیة أن یتمتع بصفة التسامح و احترام وجهات نظر اآلخر -

.السالالت المختلفةو 
.القدرة على إقامة عالقات فعالة مع اآلخرین-
.ن ردود فعل العمیل تتأثر بشكل أو بآخر بذاتیة الممارس وانفعاالتهالضبط االنفعالي لدیه أل-
ى وعوده، مستخدما كافة مهاراته و معلوماته لمصلحة أن یكون مخلصا أمینا محافظا عل-

.المریض بعیدا عن مظاهر االستغالل
.اإلحساس بالمسؤولیة المهنیة وااللتزام بمعاییر المهنة تقنیا وأخالقیا-
. في علم النفسعیادیةهتمام الخاص بالجوانب الاالهتمام بعلم النفس عامة واال-
إلثراء المتواصل للجانب التطبیقي من خالل القراءات، القدرة المعرفیة و األكادیمیة مع ا-

الخ...التكوین المتواصل، البحث 
.(Pluridisciplinaire)العمل مع فرقة متعددة االختصاصات-

:وهيكارل روجرزحسب ي انهناك خصائص یجب أن تتوفر في األخصائي النفس
.أن یكون شدید الحساسیة للعالقات االجتماعیة-
.عیة واالتجاه االنفعالي غیر المتحیزو أن یتصف بالموض-
ن یترك له الحریة ویختبر ما أن یتقبله كما هو و أأن یكون لدیه احترام لكل إنسان و -

.یقترحه من حلول
. أن یعرف نفسه ودوافعه وان یدرك قصوره وعجزه االنفعالي-
. أن تكون لدیه الخبرة والقدرة على فهم السلوك اإلنساني-
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.ائي نفسه كما هي حتى یستطیع تقبل اآلخریجب أن یتقبل األخص-

:عیاديي الانمهام األخصائي النفس-5
عن المحلل حیث یهتم هذا حسب مهامه في التراث السیكولوجي عیاديیختلف دور األخصائي ال

و الختالف مجاالت علم النفس العیادي . األخیر بالبعد الخیالي  بینما اآلخر یهتم أكثر بالبعد الواقعي
Samacher)دوارأي عدة انومجاالت الجانب التطبیقي  یصبح لألخصائي النفس , 1998,p33)..

إلى ثالث مجموعات عیاديي الانارسها األخصائي النفسالنشاط التي یمهمن الممكن أن نقسم أوج
.أساسیة من األسالیب و المهارات
).25،26، ص 1980جولیان  روترز ترجمة  عطیة محمود هنا،  (

القدرة الكاملة قیاس الذكاء و القدرات العامة؛  هذا الشرط ال یتضمن مجرد قیاس:المجال األول -
لنشاط أو الظروف األخرى التي تحیط به  في اثرإأیضا تقدیره و إمكانیاته و كفاءته للفرد بل یتضمن

.القیام بوظائفه العقلیة
، و ما قیاس الشخصیة ووصفها، و تقویمهایتعلق بقیاس الشخصیة؛ و یتعلق ب:المجال الثاني-

مثل ي و ــقأو الشاذ أو غیر التواف"  السلوك المشكل "یضمنه ، من تشخیص ما یمكن  أن ینطلق علیه 
هذا القیاس الشخصي لیس مجرد محاولة تحدید المرض الخاص الذي  یشكو منه الفرد بل أنه محاولته 

.اإلمكان قدر ف السیكولوجیة للفرد وصفا تفصیلیا و دقیقا وصف الظرو 
تي یتحدث فیها المعالج للمریض العالج النفسي ؛ و یقصد به طریقة العالج ال:المجال الثالث–

یستخدم " العالج النفسي " مساعدته على فهم نفسه و الوصول إلى التوافق و هذا المصطلح محاوال
العالج النفسي و هذه الطرق تتضمن معالجة المرض وجها لوجه بمعنى أوسع لوصف جمیع طرق 

أخري تتضمن وصیات لآلباء و المدرسین أو المرضى أنفسهم و بعبارة تلفترة من الزمن ، و توجیه ال
.الفردسالیب أو التوصیات لزیادة  توافق األهذه الطرق 

ى باإلضافة إلى هذه الوظائف أن یقوم بأعمال كثیرة أخر عیاديي الانإمكان األخصائي النفسبو 
التي بالتدریب و إجراء البحوث ونیقومعیادیینكبیر من األخصائیین الالتطبیقیة الثالثة ، فعدد

اإلكلینیكیة باإلضافة إلى هذه األنشطة فإن الكثیر من لمشكالتاأفضل ون بصورةفهمتجعلهم ی
لم النفسالفیزیولوجي، علم النفسعمثل : م النفس لبمیادین أخرى من ع: جیین یهتمون السیكولو 
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فـي ة أیضاو للسیكولوجییـن أدوارا هام،الصناعيلم النفس، ععلم النفس االجتماعي،التجریبي
.وقین جسمیاصم ، و المعالو األخرى مثل مؤسسات فاقدي البصر المؤسسات العامـة  

,Gose, 1972)ي في سبع نقاط اندور األخصائي النفسGoseو أدرج  p85):
القیادة المتخصصة لفریق التوجیه واإلرشاد والقیادة العلمیة في عملیات اإلرشاد .1

.الجماعي وغیرها
.تشخیص وحل وعالج المشكالت النفسیة.2
. اإلشراف على إعداد وسائل وحفظ السجالت الخاصة بالعمالء.3
دمات القیام بعملیة اإلرشاد فهو األخصائي الخبیر المسؤول عن العملیة وتقدیم خ.4

اإلرشاد العالجي بصفة خاصة
.تولي مسؤولیة متابعة حاالت العالج واإلرشاد.5
مساعدة زمالئه أعضاء الفریق العالجي واإلرشادي استشاریا فیما یتعلق ببعض .6

.نواحي التخصص
اإلسهام في تطویر العملیة التربویة والمناهج وٕادماج وتكامل برنامج العالج والتوجیه .7

.واإلرشاد فیها

:ي العیادي حسب النصوص القانونیة الجزائریةانام األخصائي النفسمه
:جاءت مهامه حسب المشرع الجزائري كما یلي

22الموافق 1430رجب عام 29رخ في ؤ مال240_ 09ذي رقم یتنفالمرسوم البمقتضى
النفسانیین للصحة ألسالكالخاص بالموظفین المنتمین األساسي، تضمن القانون 2009یولیو سنة 

.العمومیة

لــــــــــــالموافق1411شوال عام 12المؤرخ في 111_ 91وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم 
.الخاص باالختصاصین في علم النفس ، المعدلاألساسيو المتضمن القانون 1991بریل سنة أ27

وبعد موافقة رئیس الجمهوریة

:یأتيالمهام المخولة لهم، بما إطاریلزم النفسانیون للصحة العمومیة ، في :4المادة 
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.االستعداد الدائم للعمل.1

.القیام بالمداومات التنظیمیة ضمن مؤسسات الصحة.2

:الباب الثاني

:األسالكمدونة 

:یأتيالخاصة بالنفسانیین للصحة العمومیة على ما األسالكتشتمل مدونة :16المادة 

.النفسانیین العیادیین للصحة العمومیةسلك .1

.سلك النفسانیین في تصحیح التعبیر اللغوي للصحة العمومیة.2

:األولالفصل 

.المطبقة على سلك النفسانیین العیادیین للصحة العمومیةاألحكام

:یضم سلك النفسانیین العیادیین للصحة العمومیة ثالث رتب: 17المادة

.العمومیةرتبة نفساني عیادي للصحة .1

.رتبة نفساني عیادي رئیسي للصحة العمومیة.2

.رتبة نفساني عیادي ممتاز للصحة العمومیة.3

تحدید المهام

:یأتيیكلف النفسانیون العیادیون للصحة العمومیة ، ال سیما بما :18المادة 

.تصور المناهج و تطبیق الوسائل و التقنیات المطابقة لمؤهالتهم في مجاالت اختصاصهم.1

العالجیة التي تضمنها المؤسسات المساهمة في تحدید وتبیان وتحقیق النشاطات الوقائیة و .2
ختبارات و التحالیل و التشخیص المساهمة في مشاریعها العالجیة او التربویة ، السیما االو 
.التنبؤات النفسیةو 

.اختصاصهمطیر الطلبة ومهنیي الصحة في مجاالت أالتكوین وتأعمالالمشاركة في .3
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زیادة على المهام المسندة للنفسانیین العادیین للصحة العمومیة ، یكلف النفسانیون :19المادة 
طیر التقني لنشاطات النفسانیین العیادیین الذین یتم أالعیادیون الرئیسیون للصحة العمومیة بضمان الت

.مجموعة هیاكل الصحةيتعیینهم ف

:یأتي، السیما بما كلفونیو 

.ة عالجیة متخصصةیتقنیات نفساننجازا.1

.القیام بالخبرة النفسیة.2

.ن الفرقیتحلیل العالقات والتفاعالت ب.3

.مجاالت اختصاصهميالمشاركة في التقییم و البحث ف.4

زیادة على المهام المسندة للنفسانیین العیادیین الرئیسیین للصحة العمومیة ، یكلف :20المادة 
:یأتية السیما بما یزون للصحة العمومالنفسانیون العیادیون الممتا

.البحث و القیام بالتحقیقات في مجاالت اختصاصاتهمأشغالإدارة.1

.تحدید االحتیاجات النفسانیة الجدیدة للمرضى.2

.نه تحسین الصحة النفسانیة للمرضىأمن شإجراءدراسة و اقتراح كل .3

الحیاة النفسانیة و السلوكات دراسة ، بواسطة مسعى مهني خاص، العالقات المتبادلة بین .4
.الفردیة و الجماعیة قصد ترقیة استقاللیة الشخصیة

:األولالفرع 

:تحدید المهام

:یأتير اللغوي للصحة العمومة ال سیما بما ییكلف النفسانیون في التعب:29المادة 

.الكتابيأور الشفوي یضمان النشاطات العالجیة للنقائص المتعلقة بالتعب.1

.الصوت و التعبیرتأهیلإعادةضمان .2
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.العصبیةاألمراضو الحنجرة و األنفو األذنمراضأبالمرتبط التأهیلإعادةضمان .3

.مجاالت اختصاصهميطیر الطلبة ومهنیي الصحة فأالتكوین و تأعماليالمشاركة ف.4

زیادة على المهام المسندة للنفسانیین في تصحیح التعبیر اللغوي الرئیسیین للصحة : 30المادة 
:یأتيالعمومیة، یكلف النفسانیون في تصحیح التعبیر اللغوي الممتازون للصحة العمومیة، السیما بما 

.البحث و القیام بالتحقیقات في مجاالت اختصاصهمأشغالإدارة.1

.ر اللغويیجال علم النفس تصحیح التعباجات الجدیدة في میتحدید االحت.2

.من شانه تحسین الصحة النفسانیة للمرضىإجراءدراسة اقتراح كل .3

:األولالفرع 

:تحدید المهام

:تيأیكلف النفساني المنسق للصحة العمومیة بما ی:41المادة 

.طیر فریق من النفسانیین للصحة العمومیةأتنسیق وت.1

.تنظیم عمل الفریق.2

.ممارسة المهنة إطارالسهر على االنضباط في .3

.اإلداریینضمان التنسیق مع المستخدمین الطبیین وشبه الطبیین و .4

.تقییم نشاطات النفسانیین للصحة العمومیة .5

.تحسین نوعیة الخدماتإلىدراسة واقتراح كل تدبیر یرمي .6
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حسب المشرع الجزائريیوضح رتب األخصائیین النفسانیین وتصنیفهم) 3(جدول رقم 

الرتــــــــــــــــــــــــــــــبالســـــــــــــــــــــــــــــــلك

نفساني عیادي  للصحة العمومیةادون للصحة العمومةیالنفسانیون الع

نفساني عیادي رئیسي للصحة العمومیة

نفساني عیادي ممتاز للصحة العمومیة

النفسانیون في تصحیح التعبیر اللغوي للصحة 
العمومیة

نفساني في تصحیح التعبیر اللغوي للصحة العمومیة

نفساني في تصحیح التعبیر اللغوي رئیسي للصحة 
العمومیة

نفساني في تصحیح التعبیر اللغوي ممتاز للصحة 
العمومیة

كفاءات ؟ي من انما الذي یجب توفره في األخصائي النفس-6
:  ي بعض الكفاءات التقنیة القاعدیة و منها انیجب  أن تتوفر في األخصائي النفس

یجب على األخصائي جمع المعلومات الخاصة بالحالة ككل و هذا ال یكون إال من .1
المقابلة، تحلیل الملف، تبادل المعلومات مع خالل اإلصغاء للطلب، المالحظة،

. أخصائیین آخرین
ي الذي یهدف إلى تقدیر مرحلة النمو النفسي و تحدید نوع الشخصیة الفحص النفس.2

. من خالل االختبارات، المقابلة، المالحظة من أجل تحدید نوع المساعدة
....)  ، أرطوفوني،  طبیب عقليیبطب( ین توجیه الحالة إلى األشخاص المختص.3

.یها صحیحا إذا تطلب األمر ذلكتوج
. وضع خطة للمتابعة النفسیة للحاالت من أجل الوقایة أو العالج.4
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التشخیص الذي یهدف إلى إعطاء إجابات لمختلف األسئلة المتعلقة بالتوظیف .5
.وجود مرض أو اضطراب ماالسیكولوجي و بالتالي التعرف على

.التنبؤ بتطور و مآل الحالة في المستقبل.6

: ي انباألخصائي النفسهناك أیضا بعض الكفاءات الخاصة 
كل األعصاب، الجراحة، و علم : بعض المفاهیم و المصطلحات الطبیة في باإلحاطة.1

.ما یخص المعاقین
لى ي تجبره في بعض األحیان عانألن وظیفة األخصائي النفسجنبیةإتقان اللغة األ.2

.و رسائل توجیه الحاالت لألطباء مختصین كتابة تقاریر 
.ي معرفة حقوقه اإلداریة و القانونیة انالنفسیجب على األخصائي .3
.القدرة على كتمان أسرار الحاالت .4

:مجاالت و أبعاد العمل اإلكلینیكي-7
ي تؤدى في قطاع عمومي أو خاص، وتختلف باختالف المؤسسة التي انإن مهنة األخصائي النفس

.یعمل بها 
یقوم فیها بالتشخیص أو العالج : العمل في العیادات النفسیة أو المستشفیات ومجال الصحة -

ي في هذا المجال هو محاولة التعرف على أصل انأو بهما معا، و عمل األخصائي النفس
.السلوكات و مرافقة و مساعدة األشخاص إلیجاد طریقة أنسب للتعامل مع المرض 

كمؤسسات األحداث و المنحرفین، و یقوم فیها بدراسة : العمل في المؤسسات اإلصالحیة-
الحاالت،  و تقدیم االقتراحات الخاصة بتلك الحاالت، و یساعد في توجیه األفراد و العمل 

.على تكیفهم مع متطلبات الحیاة االجتماعیة
العمل في میادین الخدمة االجتماعیة و اإلسكان، و التعمیر و الصناعة، في الشركات -

و مكاتب التدریب و التوجیه ووسائل اإلعالم، مكاتب العالقات العامة، و مؤسسات التأمین
. المعنوي للقوات المسلحة

العمل في مجاالت التوجیه المهني و التربوي و النفسي في المؤسسات التعلیمیة و الجامعیة -
.على اختالف مراحلها
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ي هي مساعدة الطفل الذي لدیه مشاكل على التكیف األفضل في انفمهمة األخصائي النفس
قدراتهم، و فیه یساعد و ، األساتذة على تفهم تالمیذهم من حیث استعداداتهم و أیضا مساعدة ،المدرسة

األخصائي العیادي التالمیذ و الطلبة على االختیار السدید للدراسات التي تالءم إمكانیاتهم مع محاولة 
ول ویقوم بدراسة مشاكلهم و إیجاد الحل.لوصول إلیه لبین مختلف استعداداته و ما یطمح إیجاد ارتباط 

لها، و یعتمد في عمله على االختبارات و المقاییس فهو یؤدي عملیتي التشخیص و التوجیه اإلرشادي 
. و أحیانا یتابع عملیة العالج طبقا لحجم المؤسسة و ظروفها

ي على مستوى الجامعة أن یقوم بدور التعلیم، البحث والعمل انویمكن لألخصائي النفس
.اإلداري

البحوث و متابعة الدراسات التربویة و الصحیة و االجتماعیة، و یعمل في العمل في مراكز 
.مراكز التخطیط و التنظیم و اإلدارة

: الشروط التي یجب توفرها في محیط عمل األخصائي اإلكلینیكي-8
.یجب توفیر مكتب خاص للمختص النفساني أي غرفة خاصة یزاول فیها عمله .1
.لتنسیق مع الفریق الطبي ي یكون باانعمل األخصائي النفس.2
ي أن یعرف ماهیة و أهمیة علم النفس العیادي للفریق الطبي  لیكون انعلى األخصائي النفس.3

.التنسیق أكثر فعالیة 
ي بناء عالقات یسودها التفاهم و االحترام مع الفریق الطبي لضمان انعلى األخصائي النفس.4

.سیر الحسن للعمل ال
و بالنظر إلى ما سلف ذكره عن مدى صعوبة موضوع علم النفس العیادي و تداخله و تعدد 

ي العیادي المختلفة و مجاالت عمله المختلفة انالنفساألخصائيو من مهام میادینه وتشعب مجاالته، 
.الشفقةإجهادعرضة لوضعیات صعبة و ضاغطة في عمله منها األخیریكون هذا 
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الشفقةإجهاد : ثانیا
:اإلجهاد

ربطأوعقدضیق،شّد،تعنيهيوStringer ""الالتینیة الكلمةمنمشتقةكلمة إجهاد 
فیهالشعوریكونأنیجبالاالحتضانهذاواألطرافبواسطةللجسدالّشدیداالحتضان:أي

. للقلقمصدرایعتبرالذياالختناقإلىیؤديممالیكونالعكسعلىبل،متبادال

)26، ص2008عمر مصطفي ،(

االجتماععلم والنفسكعلممختلفةمجاالتفيالباحثیناهتماممحطأصبحاإلجهاد مفهوم
.دراستهواستخدامهوتعریفهمنهایتمّ التيالّزوایاتعّددإلىأّدىمماغیرها،والّطبوواإلدارة

، حیث یقول )19(استعمل بصورة ثابتة و منّظمة مع بدایات القرن إجهادمصطلح إّال أنّ 
أّن التغیرات الخارجیة في البیئة یمكنها أن تعّطل Claude Bernard)" (كلود برنارد" الفیزیزلوجي 

الكائن العضوي، و لكي یحافظ على نفسه یجب أن یتكیف بطریقة مناسبة مع هذه التغیرات، و یبدو 
.  اف بالنتائج المضرة الكامنة وراء اإلجهاد و التي تخّل اّتزان الجهاز العضوي أّن هذا أّول اعتر 

:تعریف اإلجهـاد الّنفسـي-1
من الّدراسات استعارتههذا المفهوم في علم الّنفس و الّطب الّنفسي، حیث تم استخدامشاع 

نفصل عن اعندما علم الّنفس هذا المفهوم في بدایة القرن العشرینستعاراالهندسیة و الفیزیائیة، و 
في الّصحة الّنفسیة استخدامهكعلم له منهج خاص به، و أیضًا جرىاستقاللیتهالفلسفة و أثبت 

االنفعالیةو عندما درس أثر التغّیرات الجسدیة)1956(في عام هانز سیليو الّطب الّنفسي على ید 
حول و في مجال علم الّنفس تعّددت اآلراءالناتجة عن الّضغط و اإلحباط و اإلجهاد، غیر الّسارة

.ختلفتااإلجهاد قد العلماء و الباحثین  في دراسة اتجاهاتتعریفه، و لهذا فإّن 

و معناه طّوق بجسمه، بذراعیه ضاغطا بقّوة، مع "Etreindre "و منه الفعل الفرنسي -
.  أحاسیس متناقضة، و یوصلنا إلى فعل ضایق ، ضغط

)08، ص 1997،بنجمان ستورا( 
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عبارة عن حالة ضغط نفسي شدید، تنهار أمامه "بأّنه اإلجهاد الّنفسيخیر الزرّادیعرف-
الحیاة الّداخلیة و الخارجیة مقاومة اإلنسان الذي یسعى دائما إلى تحقیق توازنه مع ظروف

.   " بحیث یستنفذ منه هذا الّسعي جمیع اإلحتیاطي الّنفسي 
)34، ص 2000،فیصل خیر الزّراد( 

موقف تتفاعل فیه العوامل الّداخلیة و الخارجیة لدى : بأّنه)1998(عمار كشرود ویعّرفه -
عمله وجیة ، و یجعله ینحرف عن سلوكه و الفرد، مما یتسّبب في تغیر حالته الّنفسیة و الفیزیول

)31،ص 2008،عمر مصطفى( " .اإلعتیادي
د یحدث عندما یتعّرض الفرد لعوائق و صعوبات تستلزم إلى أّن اإلجهاانتصار یونسوتشیر-

منه مطالب تكّیفیة قد تكون فوق احتماله، و تنحصر مصادر اإلجهاد في اإلحباط و الّصراع 
)19، ص 1999،هارون الرشیدي( .   و الّضغوط االجتماعیة 

ان ما في زمعامل خارجي یتلّقاه فرد " على أّنهاإلجهادفإّنه یعّرف Pierre Martyأّما -
و تصاحب اآللیات الحیویة تلقائیًا معین إذ یحاول هذا أن یسّخر دفاعات ذهنیة في مواجهته،

بفعل هذا التّأثیر الذي یجلب الفردیة الّنفسیةحركة الّدفاعات العقلیة و قد تتشوش الحیاة
.الّسیاق الجسدي و اإلجتماعيمخاطر جسدیة تبعا لحالة البنیة الّنفسیة و

خاّصیة أو صفة لموضوع بیئي أو لشخص یّیسر أو یعوق اإلجهادأنّ Murrayو یرى -
)19،ص 1999هارون الرشیدي،( .    جهود  الفرد في تحقیق هدف معین

فیزیولوجیة م على عوامل هجومیة رّد فعل الجسهو اإلجهاد النفسي :یمكن القول أنّ لى كلو ع
تترك في الجسم تأثیراتها، و من هنا كان اإلجهاد نتیجة ) أو محزنةسارة(نفسیة و على إنفعاالت و 

. و اإلنسان ، بین اإلنسان و اآللة و الطبیعة ، و بین المطامح و األمر الواقع صراع بین اإلنسان

:التعاطف والشفقةو التقمص الوجداني -2

:التقمص الوجداني- 1- 2

:التقمص لغة

انه (و یقال ) تقمص قمیصه أي لبسه(تقمص من قمص و یقال :جاء في لسان العرب
أي ألبسته فتقمص أي لبس، وروى ابن األعرابي عن عثمان ) قمصته تقمیصا(و یقال ) لحسن القمصة
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إن اهللا سیقمصك قمیصا و انك ستالص على " رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قال له 
ل وقمیص القلب وأراد بالقمیص الخالفة ، و القمیص أیضا غالف القلب، و یقا" خلعه، فإیاك وخلعه

. شحمه

:الشرح النفسي للتقمص الوجداني

جل فهم مشاعره، أو هو إعادة التمثیل أهو قدرة الفرد على التواجد مكان شخص آخر من 
یبدو من خالل عدة مظاهر تتفق جمیعها في ن التقمص الوجداني إالعقلي للشخص اآلخر، و بالتالي ف
.عنصر اإلسقاط و التعرف و اإلیثار

(Ashwin, Baron-Cohen, Wheelwright, O'Riordan, & Bullmore, 2006)

.هو القدرة على التعارف مع اآلخر و التزاوج مع وجهة نظر ذاتیة الطرف اآلخر

(Boulanger & Lançon, 2006)

االجتماعي و السلوكات العقلیة، و هو الخط الممیز الذي یجعلنا بشرا بعمق وهو مصدر الفهم
وحسب العالم . التعارف الضمنيوهو یسمح لنا بالدخول في ذاتیة اآلخر من خالل نموذج التفكیر و 

تربع على أنظمة نوروبیولوجیة هذه اآللیة أي التقمص الوجداني تنإفDecety2005دیسیتي 
(Decety, 2005). حل النمواتتشكل من خالل مر 

في شرحه للتقمص الوجداني بأنه لیس آلیة ذاتیة فردیة بل هي الباحثذات ویضیف 
.أیضااجتماعیة

:المشاركة الوجدانیةأوالتعاطف - 2- 2

:التعاطف لغة

َعَطَف َیْعِطُف َعْطفًا انصرَف ورجل َعطوف وَعطَّاف َیْحِمي الُمْنَهِزمین :لسان العربجاء في
وعَطف علیه َیْعِطُف َعطفًا رجع علیه بما یكره َأو له بما یرید وتعطَّف علیه وَصَله وبرَّه وتعطَّف على 

ُن الُخُلق قال اللیث َرِحمه َرقَّ لها والعاِطفُة الرَِّحم صفة غالبة ورجل عاِطف وَعُطوف عائد بفضله َحسَ 
.العطَّاف الرجل الحَسن الُخُلق العطوف على الناس بفضله
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:هو معجم اللغة العربیة المعاصروالتعاطف حسب 

. مصدر تعاطَف -1

.اشتراك كائنین أو شخصین في المشاعر والوجدانات -2

یسمح إذالعدوى االنفعالیة بما یعرف وهواآلخرهو تقاسم انفعاالت أما اصطالحا فالتعاطف 
.األهدافالقیم و نشاركهأیضااالنفعاالت فحسب بل معه ال نتقاسم إذبخلق روابط وجدانیة مع الغیر

:الشفقة- 3- 2

: لغةً الشََّفَقة

،أوُنْصحٍ ِمنْ ِرقَّة: والشََّفَقةالشََّفق .. اإلْشَفاقمناالسم: والشََّفَقةخوٍف،إلىیؤدِّيُحبٍّ
.وَشِفیقُمْشِفقفأناعلیه،وَأْشَفْقت

. خائف: أياألمر،هذامنُمْشِفقوأنا. خائف: أيعلیك،ُمْشِفقأنا: تقولالخوف،: والشََّفق
: تقولالمنُصوح،علىخائًفا-ُنْصحهبلوغمن- النَّاصحیكونأنوهوالشََّفَقة،-أیًضا- والشََّفق
.المنصوحصالحعلىالحریصالنَّاصح: والشَِّفیقمكروه،ینالهأنعلیهَأْشَفْقت

: اصطالًحاالشََّفَقةمعنى

)  .بخوفمختلطةعنایةاإلْشَفاق: (الرَّاغبقال

فنسبتهعلیه،ُیخافلمنالخائفمنبرحمةخوفوهوالخوف،ِرقَّةاإلْشَفاق: (القیِّمابنقال
)  .وأرقُّهاالرَّحمةألطففإنَّهاالرَّحمة،إلىالرَّأفةنسبةالخوف،إلى

.)النَّاسعنالمكروهإزالةإلىالهمَّةصرفهي: (الجرجانيقال

الشفقةقدراتنا في تفسیر وجدانات اآلخرین وعواطفهم یختلف عن العدوى الوجدانیة وعن إذن
La compassionالفرق بین التعاطف فsympathieLa و التقمص الوجدانيL’empathie هو

أن األول هو مجرد إظهار لما نفكر فیه تجاه الشخص اآلخر أما التقمص فهو التالقح الذي یحدث 
أن المشاهد في حالة التقمص یجب أن یكون تماما Smithسمیثبین وجدانات األفراد ومنه تقریر 
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كبر من ما یشعر به الشخصأمثل الشخص المعني بحالة التقمص و معنى ذلك هو أن یشعر بقدر 
وتعني القیام بفعل ما یزیل بالمعاناة وال یمكن فصلها عن فكرة الضحیة الشفقة ترتبط بینما ،المعني

.اآلخرالضرر عن 

التقمص الوجداني هو عالقة معرفیة و التعاطف هو عالقة أناألخیریمكن القول في 
.اآلخرترتبط بالفعل و التحرك لمساعدة أيوجدانیة و الشفقة هي عالقة فعلیة 

:وظهورهتعریف إجهاد الشفقة-3
1992سنة JOINSONألول مرة من طرف " إجهاد الشفقة " استعمل مصطلح 

)W.RODRIGO, 2005, P.21 ( أثناء حدیثه عن االحتراق النفسي عند الممرضات، و عرفه على
و یشبه كثیرا اضطراب الضغط التالي للصدمة، " اضطراب الضغط الصدمي الثانوي " أنه هو نفسه 

إجهاد الشفقة " بمصطلح  ) W.RODRIGO, 2005, P.21(1995سنة ,FIGLEYCHثم جاء 
ثمن " ضطراب الضغط التالي للصدمة، إذ عرفه أنهالذي یختلف عن الضغط الصدمي الثانوي و ا" 

أو الرصید االنفعالي الناتج عن العمل مع األشخاص " THE COST OF CARING" "الرعایة
مجموع االنفعاالت و السلوكات الطبیعیة " و أنه ) W.RODRIGO, 2005, P.21(المعانین 

ة والرغبة في مساعدة شخص الناتجة عن التعرف على حادث صدمي تعرض له الغیر، عن المساعد
) M .HIRSCH, 2005." (یعاني أو مصدوم

تعب أو إنهاك انفعالي وروحي یغمر شخصا ما ویؤدي النهیار قدرته " كما عرفه على أنه 
." على اإلحساس بالفرح أو القدرة على هم اآلخرین واالهتمام بهم

)J. HUNTER, E. PERKINS, 2010(
. أو نفسیا/إذن هو اضطراب ینتج عن التزام انفعالي مفرط التوظیف نحو أشخاص یعانون جسدیا و

أن إجهاد الشفقة یحوي مكونین ,FIGLEYCHأوضح 2002وفي أحدث تعریف سنة 
معرفي للمعالج مختلفین هما االحتراق النفسي والضغط الصدمي الثانوي و بین أنه مرتبط بالمخطط ال

)W.RODRIGO, 2005, P.22. (على أنه اإلدراك االجتماعي و البیشخصي لألخالق
:أعراض إجهاد الشفقة-4

اإلحساس بالحصر والخطر، الخوف من الخروج، الیقظة المفرطة حول أمن :العصبیة والحصر* 
.الشخص و أمن أسرته
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اتجاه األشخاص المحبوبین و الموثوق ، الشعور بالغیظ "اإلحساس بالغضب: "الغضب و التهیج* 
ب من شخص معین أو مجموعة من ضمع األصدقاء و زمالء العمل، الغبــــــــــــــــــــــهم و الجدال المستمر

.األشخاص، الشعور بالعدوانیة أو عدم القدرة على التحكم في العدوانیة في غالب األحیان
الت، تأرجح مزاجي واضح بین االرتفاع و االنحطاط، اضطراب في مراقبة االنفعا:تقلب المزاج* 

.كاإلحساس بالسرور ثم البكاء فجأة أو اإلحساس بالحصر
إعادة معایشة أجزاء من قصص األزمات التي یحكیها المفحوصون، و حتى :ذكریات الماضي* 

من أعراض اإعادة رؤیتها على شكل كوابیس، أو تذكر تلك المقاطع في الیقظة مع ما یصاحبها غالب
.زیادة ضربات القلبوعاشیة كالتعرقإجسدیة 

اتخاذ القرارات البسیطة، نسیان أجزاء من الروتین صعوبة صعوبة التركیز أو :صعوبة التركیز* 
.، تسدید الفواتیر، تحضیر األكلالیومي المعتاد كتنظیف األسنان

دة اآلخرین أو عدم إتقان یحدث هذا عند اإلحساس بالعجز عن مساع: انخفاض تقدیر الذات* 
.العمل

.اإلحساس بالتشاؤم، السأم  كنتیجة للمعایشة الیومیة لألزمات والصدمات:الشك في اآلخرین* 
. االبتعاد االنفعالي عن اآلخرین، االنعزال عن األصدقاء و العائلة:االنسحاب من اآلخرین* 
ر بالجوع أو نسیان األكل، اإلفراط في األكل عدم الشعو : تغیرات في الشهیة، النوم، العادات األخرى* 

أو األكل أكثر مما هو صحي، فقدان االهتمام الجنسي، النوم كثیرا، األرق أو اضطراب النوم، كوابیس 
.متعلقة باألحداث التي رواها المفحوصون

نفس، الصداع، اآلالم المعدیة، الدوار، تسارع أو تباطؤ النبض، اضطرابات الت:اضطرابات جسدیة* 
. ك البدني، أعراض مثل أعراض األنفلونزا أو البردانهالتعرق الشدید، االرتعاش، الذعر، اإل

الشعور بالحزن والعبوس، اإلحساس بضیاع الطاقة، أو فقدان االهتمام و المتعة في :االكتئاب* 
النشاطات المعتادة، تغیرات في الشهیة و الوزن، اضطرابات في الذاكرة، البكاء، فقدان األمل، األفكار 

االنتحاریة
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:یین العیادیینانسببیة إجهاد الشفقة عند األخصائیین النفس-5
: العالقة النقلیة، ضد النقلیة/ 1

النقلة على أنها العملیة التي تتجسد بواسطتها الرغبات الالواعیة البالنش و بونتالیسیعرف 
من خالل انصبابها على بعض الموضوعات ضمن إطار نمط من العالقة التي تقوم مع هذه 

، أما النقلة المضادة )547.، ص1997البالنش و بونتالیس، (الموضوعات و أبرزها العالقة التحلیلیة
فیعرفانها أنها مجمل ردود فعل المحلل الالواعیة على شخص المحَلل و بالتخصیص على نقلته، ویرى 

.فیها فروید نتیجة تأثیر المریض على مشاعر الطبیب الالواعیة
)554.، ص1997البالنش و بونتالیس، (

THE DEMENCIA(في كتابه علم نفس العته الباكر C.G.JUNGو یرجع الفضل ل 
PRAECOX)(1907) (M. St HILAIRE, M. ROBERT, Ch. DESCHENES, 2008, (

)E. GENTRY, 2002, P.06 (لحدیث عن تحدیات النقلة المضادة في ا)LE CONTRE
TRANSFERT (إذ وصف بجرأة مشاركة المعالج المفحوص یین للذهانیین، انعند المعالجین النفس

في أوهامه وهالوسه وحذر من خطورة هذه المشاركة المؤذیة خاصة إذا كان المعالج لم یحل بعد 
.بعض مشاكله الصادمة القدیمة

: نقص العنایة بالذات/ 2
عندما أعتني باآلخرین و أرعاهم أحس أني أحسن مما أنا علیه عندما "C.ROGERSیقول

یین انإذ أن العدید من األخصائیین النفس) .06W.RODRIGO, 2005, P." (بذاتيأعتني
العیادیین، یضعون العنایة باآلخرین قبل العنایة بالذات ویفشلون في حمایة ذواتهم من الطلبات 

من بین أسباب إهمال الذات عند األخصائیین . المستمرة لآلخرین و ینكرون أحیانا آالمهم الشخصیة
ین العیادیین هو أملهم في التغییر و التخفیف من معاناة اآلخرین، هذه األهداف اإلنسانیة یانالنفس

مغروسة مع معاني وأهداف شخصیة و تمثل جزء مما دفعهم الختیار هذا االختصاص، في الواقع، قد 
.تكون المكافآت الضمنیة لهذه المهنة كبیرة جدا

: المصدومین والمرضىغیاب التحضیر النفسي لرعایة شریحة / 3
یون في كثیر من األحیان أنهم غیر مهیئین لتلبیة مختلف الطلبات انیحس األخصائیون النفس

لعالج المصدومین، مهیأالنفس العیادي یتخرج وهو غیر الموجهة لهم، إذ أن الطالب في علم 
.و یحس أنه غیر كفء لذلك، المرضى المزمنین، السیكوباتیین
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:یین العیادیین من مشاكل وصدمات كامنة لم یتم عالجهاانخصائیین النفسمعاناة بعض األ/ 4
یأتي البعض من األسر المفككة محمال بصدمات و مشاكل نفسیة و إذا لم تحل بطریقة 
مناسبة ، أو في الوقت المناسب باإلضافة للصدمات الجدیدة تتطور لتكون حمال  ثقیال ممهدا إلجهاد 

. الشفقة
:إجهاد الشفقة وبعض االضطرابات المرتبطة بهالمقارنة بین 

یعرض المقارنة بین إجهاد الشفقة وبعض االضطرابات المرتبطة به) 4(جدول رقم 
اضطراب الضغط التالي إجهاد الشفقةالممیزات

للصدمة
االحتراق النفسياضطراب االكتئاب الحاد

ألم : التعرض المتكرر للمعاناةالسببیة
انفعالیة لشخص جسدي أو شدة 

.آخر

التعرض لحدث صدمي 
یؤدي إلى خوف شدید، 

رعب أو ضعف

صعوبات متراكمة متغیرة
لمعالجة متطلبات 

العمل
شهر بعد الصدمة أو بطيء  أو سریعالتطور

بعد الصدمة مباشرة
بطيء                أو 

أسبوعان على (سریع 
)األقل

بطيء أو سریع

االنفعاالت 
العامة

الحزن- 
الحصر- 

الشدة االنفعالیة- 

الحصر- 
حالة اإلنذار- 

الضعف- 
فقدان تقدیر الذات- 

تبلد المشاعر
اإلنهاك االنفعالي

االنبعاث 
)المعایشة(

الكوابیس/ األحالم - 
الذكریات- 

 -flash-backs

الكوابیس- 
 -flash-backs

نظرة سلبیة عن الذات، االجترار
الماضي و عن الحاضر، 

المستقبل

له غالبا عالقة مع 
التبادل بین الزمالء
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اإلنهاك 
االنفعالي

مزاج اكتئابي- 
تجنب- 

مزاج اكتئابي في - 
نصف الحاالت

تجنب- 
تشتت- 

تبلد انفعالي- 

مزاج اكتئابي- مزاج اكتئابي- 

النشاط 
الفیزیولوجي

الیقظة المفرطة- 
حالة اإلنذار- 
صعوبات النوم- 

تهیج- 

الیقظة المفرطة- 
صعوبات النوم- 

تهیج- 

بطء أو هیجان - 
نفسحركي

تعب- 
فقدان الطاقة- 

بین إجهاد مشتركة بینما االختالف الملحوظ تعتبرعدة أعراض فإن مثلما یوضح الجدول، 
.االضطرابات هو على مستوى السببیةبقیةالشفقة و 

للصدمة مرتبط بالتعرض لحدث صادم یؤدي النفعال بصفة مفصلة، اضطراب الضغط التالي 
أو باإلنابة باالتصال " العدوى"ة یظهر عن طریققشدید، للخوف، للرعب أو العجز بینما إجهاد الشف

. بالضحایا
بالنسبة لالحتراق النفسي یتمركز االختالف كذلك على مستوى السببیة تماما مثلما هو الحال 

االحتراق النفسي مرتبط بالصعوبات المتراكمة لمتطلبات و مة، مع  اضطراب الضغط التالي للصد
و ال یشترط أن یكون على عالقة بالضحایا، بینما امهما كانت طبیعته) المعقولـــــــــــــــــــة أو ال (العمل 

.إجهاد الشفقة یرتبط بالتعرض المتكرر لمعاناة اآلخر
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:لشرح إجهاد الشفقةCh.FIGLEYنموذج -6

Ch.FIGLEYلإلطار النظري إلجهاد الشفقة حسب اتوضیحیارسمیمثل ) 4(شكل رقم 

، إذ یضم ثالثة Ch.FIGLEYیمثل الشكل السابق اإلطار النظري إلجهاد الشفقة حسب 
للضغط Selye، الذي یمثل الذات و حدودها الحمائیة، نظریة Neumanمفاهیم نظریة، نموذج 

النفسي و تمثل مفاهیم الضغط السلبي والضغط اإلیجابي و المتغیرات الخاصة بالتكیف والمواجهة، 
لضغط و إجهاد الشفقة وذلك بشرح آثار المتغیرات السلبیة واإلیجابیة التي تلعب FIGLEYنموذج 

)Maryann ABENDROTH,2005. (دورا في ضغط الشفقة المتبقي

:العیادييانعند األخصائي النفستحفیز الجلد عوامل-7
:يانعوامل شخصیة لتحفیز الجلد عند األخصائي النفس- 1- 7

ي على ذاته تماما انالتأكید على أهمیة الرعایة الذاتیة، أي أن یشفق األخصائي النفس.1
مثلما یشفق على اآلخرین، فیجدر به أن یتعلم أن یستقبل وأن یعطي وعلیه أن یحافظ 

كأن یأكل طعاما كاف و صحي، أن ینام جیدا، أن (یمة على عادات صحیة سل
. و أن یوجد وقتا للراحة واالستجمام... ) یمارس الریاضة
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تقدیر الذات، و هو مرتبط بأحاسیس إیجابیة اتجاه الذات و الشعور بأنه مقدر من .2
.طرف اآلخرین

ي العیادي اختیار خطة عمل تغطي جیدا صحته النفسیةانعلى األخصائي النفس.3
.والبدنیة

جعل المكتب مریحا وهادئا قدر اإلمكان، فاألشیاء والصور المحیطة یمكن أن تغیر .4
.األحاسیس والمشاعر

ضرورة الموازنة بین الحیاد والتعاطف في التعامل مع المفحوصین، فال یكون حیادیا .5
جدا وال متعاطفا جدا یبكي مع اآلخر، ففي كلتا الحالتین سیخفق حتما في تأدیة 

.مهمته
ي أن یعرف حدوده انعلى األخصائي النفس: على إمكاناته و احترامهاالتعرف.6

وٕامكاناته و علیه احترامها، فمثال علیه وقف العالج أو توجیه المفحوص ألخصائي 
.آخر متى شعر بضرورة ذلك

و القیام ... المحافظة على النشاطات االجتماعیة مع اآلباء، األصدقاء، األوالد.7
.ترویحیة معهمبنشاطات 

.ممارسة االسترخاء، الفكاهة، اإلبداع في نشاطه الیومي للحفاظ على التوازن الذهني.8

:يانلتحفیز الجلد عند األخصائي النفسمؤسساتیةعوامل - 2- 7
ي العیادي عن العمل خارج الساعات مدفوعة األجر، ألن انإثناء األخصائي النفس.1

.من شأنه أن یمهد الطریق إلجهاد الشفقةالقیام بواجبات خالل الوقت اإلضافي 
برمجة اجتماعات دوریة تضم جمیع أفراد الفریق المتخصص بهدف عرض أهم .2

تبادل األفكار حول أنجع وعالجیة في جو من التقبل والتضامنالمآزق ال
.االستراتیجیات للعنایة الذاتیة ومناقشة الرؤى المستقبلیة ونجاحات الموظفین

.تعددة االختصاصاتالعمل ضمن فرق م.3
ي العیادي، إلتاحة انتوفیر المزید من الوقت والمال لتطویر مهنة األخصائي النفس.4

الفرصة له لحضور الدورات التكوینیة ،الملتقیات  و المؤتمرات العلمیة لیواكب التطور 
.الحاصل في مجال التكفل و العالج
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لفریق متعدد التخطیط لغذاء، رحالت، نزهات جماعیة تضم جمیع أفراد ا.5
.االختصاصات

.في مكان العمل...برمجة حصص استرخاء، دروس الیوغا.6

:خالصة
و في األخیر من الجدیر التذكیر أن الشفقة والتعاطف مخ العمل العیادي كما أن العمل مع 

و الروحیة، إذ أن مجرد ى كافة األصعدة الشخصیة، المهنیةعلرثؤ أشخاص في شدة انفعالیة م
مساعدة اآلخرین یشعرنا بنوع من الراحة النفسیة ألننا نأمل في رحمة اهللا بنا و تنفیس كربنا مصداقا 

األرض أهلالراحمون یرحمهم الرحمان، ارحموا : " لقول الحبیب المصطفى صلى اهللا علیه وسلم
".زع الرحمة إال من شقيٍّ ال تُن"صلى الّله علیه وسلم وقوله." یرحمكم من في السماء

)2011أبو داود، السنة، (

ي انمن جهة أخرى التماس الیومي مع الشدة والمعاناة یزید من جروحیة األخصائي النفس
البدنیة والنفسیة یمثل المعیار العیادي للمعاناة من إجهاد الشفقة، ولكن الحفاظ على الصحة الذاتیة 

.الوقائي األمثل لالحتماء من التأثیر الشاذ للشفقة



الفصل الرابع
إالطار املفاهميي 
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:تمهید
بهروا المختصین بانتصارهم على الصدمات القاسیة أیفصح الواقع عن وجود أشخاص خارقین 

هذا االنتصار بالجلد،ولقد سمي،التجارب الضاغطة وتمكنهم من بناء حیاة ایجابیة ناجحة ومنسجمةو 
نه یجمع بین العدید من أإذویعتبر مقاربة حدیثة مكملة لمقاربات الجروحیة وعوامل الخطر و الحمایة 

.أخرىالعوامل المرتبطة بالفرد من جهة و المرتبطة بمحیطه من جهة 
فما هو الجلد ؟ وكیف تطور؟ وما هي عوامله؟

:لمحة تاریخیة-1
ین حـــري بنـــا اســـتعراض أهـــم الصـــفات األخصـــائیو تطـــور فكـــر " الجَلـــد"بغـــرض توضـــیح مـــیالد مفهـــوم 

.النماذج المقترحة على مر التاریخ لإللمام بهذا المفهومو 
یقسـمون نحیـث كـان األخصـائیو ) Le terrain" (التربـة"، مفهـوم 1955یتصـدر كتابـات مـا قبـل سـنة 

ي الحالـة الثانیـة ال ففـ. السـیئة مـن جهـة أخـرىةاألفراد إلى نوعین، ذوو التربة الجیدة من جهة و ذوو التربـ
دائما في االتجـاه السـیئ و لـیس " التربة"تنمو البذور رغم توفر الظروف البیئیة المالئمة، و استعمل مفهوم 

.  بمعنى التربة الجیدة و المثمرة
و الـــذي افتـــرض أن المـــریض Magnonكمـــا ظهـــرت فـــي تلـــك الحقبـــة الزمنیـــة نظریـــة جدیـــدة ترأســـها 

منذ والدته، یحمل وراثیا أسباب مرضه و مـن نتـائج هـذه ) dégénéré(خلویا العقلي شخص شاذ و منحل 
و من نتائجها أیضا هـو البحـث عـن إشـارات لسوي و اإلنسان المریض النظریة وضع حاجز بین اإلنسان ا

.مرضیة فیزیولوجیة تبتعد عن المعیار و تسمح لهم بتشخیص المرض
، عوامل الخطر ثـم فیمـا بعـد ظهـر مـا یةحو الجر ، إذن كانت المقاربة السائدة ترتكز حول الضعف

.یسمى عوامل الحمایة الفردیة أو العائلیة فالجَلد أخیرا
.نقترح في هذا الصدد التطرق بنوع من اإلسهاب لمختلف هذه المقاربات على الترتیب

:إلى الجَلدالجروحیةمن -1-1
:الجروحیةمفهوم و نظریات 

:السیكاتريو النموذج الجروحیة
حـول اتمیزت دراسة الطفل و المراهق في علم النفس العیادي بإرجاعها إلى إطار استقصائي متمحـور 

ففـــي المــنهج الكالســـیكي اعتــاد المختصـــون علـــى . مراضــیة الكامنـــة للبیئــة المحرومـــة و المختلــة وظیفیـــااإل
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جهـــة نحـــو توضـــیح عناصـــر وضـــع بروتوكـــوالت مالحظـــة الطفـــل فـــي بیئتـــه انطالقـــا مـــن استقصـــاءات مو 
:، أي بمعنى آخر محاولة اإلجابة على السؤال التاليیةحو الجر 

كیــف یمكــن لخصــائص الفــرد، محیطــه العالئقــي و الوجــداني و تــاریخ حیاتــه أن تســاهم فــي حالــة 
ضعفه لمقاومة األضرار و االعتداءات؟

یحـاول فهـم الفـرد السـلیم انطالقـا وجدت هذه المقاربة جذورها في النموذج السیكاتري التقلیدي الذي 
.من دراسة األفراد المرضى

المتـأثرة بنظریـة التحلیـل النفسـي ةالنفسـییـةحو الجر شغل نموذج علم الـنفس المرضـي المـرتبط بوقد 
و هذا ما یفسـر نجاحـه فـي الطـب العقلـي . لمدة طویلة مكانة النظریة الوحیدة المناقضة للنموذج البیولوجي

.اديو علم النفس العی

:یةحو المقاربة العیادیة المرضیة و الجر 
دراسـة "ـبـ) Marcelli)Anaut,2007, p. 11مارسـیليتهتم المقاربة العیادیـة المرضـیة حسـب
و هكــذا ." ال عنــد الطفــلیعتهــا أصــل االضــطرابات النوعیــة أو مختلــف الوضــعیات التــي تبــدو بوجودهــا و طب

و عوامـل ةالنفسـیالجروحیـةتجد المقاربة العیادیـة المرضـیة مكانتهـا فـي دراسـة تطـور الطفـل تحـت منظـور 
.و المسنینذلك عیادة الراشدین الخطر، و لكن قد تمیز ك

األفــــــراد، و تقتــــــرح االهتمــــــام یــــــةحو جر یــــــة المرضــــــیة بتحلیــــــل محــــــددات إذن تهـــــتم المقاربــــــة العیاد
رات النفســیة الداخلیــة و كـذلك لألحــداث المولــدة للمـرض لمحاولــة فهمهــا، لتوضـیح عوامــل الهشاشــة بالسـیرو 

و القتــراح طــرق تــدخل ترمــي لمســاعدة األفــراد المجــروحین و كــذلك وجــود مــواطئ ) الداخلیــة و الخارجیــة(
.الوقایة من األخطار

:تعریف الجروحیة
و تســـتدعي . دبـــأدنى مقاومـــة لالعتـــداءات و األضـــرار و هـــي تتغیـــر بـــین األفـــرایـــةحو الجر تعـــرف

عـدم (و یمكـن أن تفهـم كقـدرة مباشـرة أو غیـر مباشـرة، الحساسیة و الهشاشة سواء كانت ظـاهرة أو كامنـة، 
.لمقاومة ضغوط البیئة) قدرة

و التـي تعنـي Vulneraفي العلوم اإلنسانیة من الالتینیـة ) Vulnérabilité(یةحو الجر أتى لفظ 
جینیـة، بیولوجیـة (الجرح، و یوظف لتعیین أفراد أو جماعات اعتبروا قابلین للجرح انطالقـا مـن اسـتعدادات 

. للمرض، للتضرر أو لمخرج سلبي) اجتماعیة-أو نفس
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عنــد الطفــل فــي مواجهــة عوامـــل الخطــر و التــي هــي أحــداث مولــدة للضـــغط أو یــةحو الجر تظهــر 
.ئیة تزید من احتمال إصابة الفرد باضطرابات نفسیةوضعیة فردیة أو بی

ال تـــتقلص فـــي مواجهـــة عوامـــل الخطـــر فحســـب، حســـب أغلـــب المختصـــین، یـــةحو الجر فمـــع ذلـــك
علــى إثبــات أن األطفــال المعرضــین یــةحو الجر تختلــف عــن عوامــل الخطــر، حیــث یرتكــز مفهــوم یــةحو الجر 

.لنفس الخطر ال یستجیبون بنفس الطریقة
,Anthony)1980()Anaut, 2007أنثوني من فرد آلخر اقترحیةحو الجر و لتوضیح تغیر 

p. 13 ( استعارة الدمى الثالث، حیت الدمیة األولـى مصـنوعة مـن الزجـاج، الثانیـة مـن البالسـتیك و الثالثـة
جالزجــامــن الفــوالذ، تتلقــى كلهــا ضــربة مطرقــة بــنفس الشــدة، إذن ثالثــتهن تعرضــن لــنفس الخطــر ، دمیــة 

إذن بـــالرغم مـــن نفـــس الخطـــر .تنكســـر، دمیـــة البالســـتیك تحمـــل ندبـــة قابلـــة للـــزوال أمـــا دمیـــة الفـــوالذ فتقـــاوم
.فالنتیجة مختلفة

أن هـذا النمـوذج ال یمكـن نقلـه بسـهولة للطفـل حیـث Anthonyأنثـوني و لكن سرعان مـا الحـظ 
الصدمات الناتجة عن البیئة  و أزمـات االحتماالت الجینیة، األمراض الجسدیة،(یمكن أخذ عدة اعتبارات 

). Anaut, 2007, p. 14...) (النمو
كمــا نالحــظ أن هــذا النمــوذج ینفــي دور میكانیزمــات الــدفاع و اســتراتیجیات المقاومــة، كمــا أنــه مــن 
غیر الممكن الحدیث عن طفل قابل للجرح في كل الحاالت و طفل غیـر قابـل للجـرح نهائیـا و إنمـا یحـدث 

.حلة النمو التي یكون فیها و حسب الوضعیات الصادمة التي تعرض لهاهذا حسب مر 
نموذج الدمیة المهدمة فحسـبه، إذا تركنـا ) Manciaux)Anaut, 2007, p. 14مونسیو اقترح 

:دمیة تسقط فستنكسر نوعا ما بسهولة حسب
.رمل أو اسمنت: نوعیة األرضیة-
.إهمال أو اعتداء:  قوة الرمیة-
.قماش، زجاج، فوالذ: الدمیةمادة صنع -

.یةحو الجر ، قوة الرمیة تمثل الحدث الصدمي أما مقاومة المادة فتمثل مستوى ةتمثل األرضیة البیئ
:إنطالقا من بعدینیة حو الجر تناول یمكن 

: المتمركزة حول الفردالجروحیة* 
.االستعدادات الجینیة-
.الموارد الشخصیة-
.الموارد المعرفیة-
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:المرتبطة  بالعجز البیئيالجروحیة* 
.بنیة أسریة غیر مالئمة-
.فقر-
.انعزال اجتماعي-

: الجروحیةجینات 
فــي نهایــة التســعینات اكتشــف البــاحثون أنــه عنــد القــردة و البشــر، توجــد عنــد بعــض األفــراد جینــات 

أفــراد آخــرون هــم ضــعیفو ناقلیــة تركــب بروتینــات طویلــة قــادرة علــى تحریــك الكثیــر مــن الســیروتونین، بینمــا 
السیروتونین، هذا األخیر وسیط كیمیائي یفرز في الفراغ المشبكي بین العصـبونات و یلعـب دورا هامـا فـي 

.المزاج، یحفز الرغبات و یحسن الوظائف المعرفیة
ـــأن ضـــعیفي) Cyrulnik)Gravel, 2006ســـیرولنیك بینمـــا یـــدلي نقـــل الســـیروتونین هـــم ب
حساسـیة و یسـتجیبون بانفعـال أكبـر عنـد مواجهـة المحـن، كمـا یضـیف أنهـم فـي الطفولـة أشخاص شدیدو ال

.أكثر عرضة لألمراض و ال یحتملون التغییر
أن المحـدد البیولـوجي المـرتبط بنقـل السـیروتونین ال یمنـع البیئـة ) Cyrulnik)Gravel, 2006یذكر 

وجداني خاص، إذ یشرح أن المعلومات الحسیة التي من ترك بصماتها على الدماغ و توجیه اكتساب نمط 
تقیم العصبونات مئتي ألـف اتصـال . تغلف الطفل الصغیر تحث على تكوین عشرة آالف طوق في الدماغ

في الساعة خالل األربع سـنوات األولـى مـن العمـر، و لكـن الطفـل المهمـل أو المتعـرض لسـوء المعاملـة أو
علم دماغه أن یختزل المعلومات في أمـاكن دماغیـة تطلـق الحـزن، فـي و حزینة یالذي یعیش مع أم مكتئبة

حــین أن الطفــل المحــاط بــأم مســرورة یعمــل دماغــه بطریقــة أخــرى، و یســقط مثیــرات محیطــه نحــو المنطقــة 
.الدماغیة التي تؤدي إلى اإلحساس بالفرح و االبتهاج

:مقاربة عوامل الخطر-1-2
خطـار المواجهـة مـن طـرف األفـراد الخطـر حیـث كـانوا یربطـون بـین األلقد اهـتم األطبـاء بالبحـث حـول

.ظهور األمراض و قد سمحت االكتشافات في هذا المیدان بالتدخل قبل حدوث المرض و الوقایةو 
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:تعریف عوامل الخطر
فـي علـم الـنفس عوامـل . یفرض مفهوم الخطر احتمال التعرض للضرر، للفقدان، للخطر أو للجرح

.متغیرات لها عالقة بظهور بعدي لألمراض أو لعدم التكیفالخطر هي
و حتــى مشــاكل و اضــطرابات األطفــالفــي غالــب األحیــان تــرتبط البحــوث فــي علــم الــنفس بتحلیــل 

.األساسي هو محاولة إعطائها معنىاألمراض النفسیة و هدفها
لعلـم الـنفس العیـادي كما أنـه انطالقـا مـن دراسـة األمـراض الفردیـة و الجماعیـة أصـبح مـن الممكـن

.أن یرسي قواعد وقائیة مبنیة أساسا على توضیح عوامل الخطر
عوامــل الخطــر علــى أنهــا كــل ) Marcelli)1996()Anaut, 2007, p.23مارســیليیعــرف

الظروف الوجودیة الخاصة بالطفل أو محیطه و التي تؤدي إلى خطر ارتفاع اإلصابة باألمراض عما نراه 
.الناس و یتم تحدیدها بواسطة التحقیقات اإلبیدیمیولوجیةعند عموم 

بیولوجیة، عالئقیة و اجتماعیة و یمكن أن تخص الطفـل نفسـه أو : تتضمن عوامل الخطر عدة أبعاد
فــــــــي ) Garmezy)1996و هكــــــــذا حســــــــب .عائلتــــــــه و انتمــــــــاءه االجتمــــــــاعي، االقتصــــــــادي و الثقــــــــافي

)24Anaut, 2007, p. (أو ظــرف عضــوي أو بیئــي یزیــد مــن حــادث" امــل الخطــر عیمكــن أن یكــون
.احتمال ظهور المشاكل االنفعالیة أو السلوكیة عند الطفل

:أهم عوامل الخطر
لقد تعددت و اختلفـت الدراسـات حـول الخطـر و تمخـض عنهـا عـدة عوامـل خطـر یمكـن تقسـیمها علـى 

:النحو التالي
.العوامل المتمركزة حول الطفل-
.المرتبطة بهیئة األسرةالعوامل -
.العوامل االجتماعیة البیئیة-

)  24Anaut, 2007, p(فـي )Anthony et Chiland)1996( ،Garmezy)1996صـنفها 
:كالتالي

: العوامل المتمركزة حول الطفل* 
.الخداجة-
.المعاناة عند الوالدة-
.حالة التوائم-
)لمیالد، إصابة دماغیة، إعاقةنقص الوزن عند ا(المرض الجسدي المبكر -
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.التخلف الذهني-
.االنفصال المبكر عن األم-

:عوامل مرتبطة بالهیئة االسریة* 
.انفصال الوالدین-
.عدم االتفاق المزمن بین الوالدین-
.العنف-
.اإلدمان على الكحول-
).مرض جسدي أو نفسي(مرض أحد الوالدین مرضا مزمنا -
.أم عازبة-
.مراهقة أو غیر ناضجةأم-
.وفاة أحد األقارب-

:بیئیة–عوامل اجتماعیة * 
.الفقر وتدني المستویین االجتماعي و االقتصادي-
.البطالة-
.بیت مكتظ-
.حالة المغتربین-
.االنعزال العالئقي-
.وضع الطفل في أسرة مستقبلة أو مؤسسة اجتماعیة-

Garmezyغــارمیزيإذ بـین كنـه أن یصــبح مصــدر خطــراحــدا ال یممـا یجــدر ذكــره هنـا أن عــامال و 

)1991()24Anaut, 2007, p. ( ترتفع بتكدس عوامل الخطریةحو الجر أن.
، طــالق الوالــدین، تــدني ).Ionescu)2002()25Anaut, 2007, pاونیســكیوـ بالنســبة لــ

كلیهمــا هـي عوامــل خطــر مرجعیــة أي المسـتوى االجتمــاعي و الثقــافي و المــرض النفسـي ألحــد الوالــدین أو 
، )النفســـیة أو الجســـدیة(تـــؤثر بصـــفة غیـــر مباشـــرة علـــى الطفـــل، أمـــا االعتـــداءات الجنســـیة، ســـوء المعاملـــة 

.اإلعاقة فهي عوامل خطر قریبة أي على عالقة مباشرة بالطفل
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:إلى نموذج العصمة من الجروحالجروحیةمن 1-3
، فـي یـةحو الجر و ولـى حـول الخطـر ظهر مفهوم العصمة مـن الجـروح بمـدة قصـیرة بعـد الدراسـات األ

.هذا المصطلح عكس مصطلح القابلیة الشدیدة للجرحAnthonyانثونياستعمل1974الواقع منذ سنة 
إلـى أن ، تعود العصمة مـن الجـروح )Fortin et Bigras)2000.p. 50بیغراس وفورتینحسب

)Anthony)1980كمـــا قـــام .  مقـــاومتهم لألحـــداث الضـــاغطةتكـــوین بعـــض األطفـــال قویـــا بمـــا یعـــزز
:في أربع مجموعات]، العصمة من الجروح یةحو الجر [بتصنیف األفراد ضمن المجال

یستسلمون بمجرد التعـرض لضـغط مـألوف ): Les hypervulnérables(الشدیدة للجرحیةحو الجر ذوو -
.الحیاةفي 

و یضـعفون عاشـوا فـي بیئـة واقیـة ): Les pseudo invulnérables(شـبه المعصـومون مـن الجـروح -
. عند أدنى خلل یصیب هذه البیئة

الذین یخرجون بسرعة من كل ضغط عند التعرض ): Les invulnérables(المعصومون من الجروح -
.لمجموعة من األحداث الصادمة

الـــذین ولــدوا أقویــاء و تمكنـــوا مــن متابعــة نمـــوهم ): Les non vulnérables(ن للجــرح غیــر القــابلی-
.بانسجام

و العصــمة مــن الجــروح ال تبــدو مالئمــة ألنهــا ال تســمح یــةحو الجر نســتنتج مــن كــل هــذا أن نمــاذج 
بالتنبؤ و ال بشرح أصل الفـروق الفردیـة، كمـا أنهـا ال تسـمح بفهـم سـبب عـدم استسـالم بعـض األطفـال ذوو 

و مـــن هنــا بــدأ تســاؤل البـــاحثین عــن العوامــل التــي تســـمح لفــرد مــا بــالتحكم فـــي . الخطــر المرتفــع للمــرض
ـــــــــى المخلفـــــــــات الضـــــــــارةوضـــــــــعیة ضـــــــــاغطة و بالتـــــــــالي التغ )Brazelton)1989فأدخـــــــــل . لـــــــــب عل

)Lemay,2001, p. 138 ( مصطلح الكفاءات الخاصة التي یتمیز بها هؤالء األفراد من قـدرات المواجهـة
.و استراتیجیات المقاومة المتبعة في هذه السیرورة التكیفیة

راتهم مصـطلح فـي آخـر إصـدا)Lebovici, Diatkine et Soulé)1995كمـا اقتـرح كـل مـن 
.هي حقائق خاصة باإلنسانیةحو الجر فحسبهم هذا المصطلح باإلضافة إلى مصطلح " موارد"

)Lemay, 2001, p. 138.(
بجمع كل هـذه االقتراحـات نصـل إلـى فكـرة مفادهـا أن الفـرد أمـام الصـراع أو فـي أشـد االحتمـاالت أمـام 
حدث صدمي، یكون مصدوما و هشا، و عند وجوده في مرحلة مالئمة لنموه یتمكن من اسـتمداد شـيء مـا 

زمــات تكیفیــة مــن مــن حیاتــه الداخلیــة و فــي حالــة تمتعــه بــأدنى مســاندة فــي الوقــت الحــالي، یوظــف میكانی
. شأنها أن تنقص األثر المرضي
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تكیفیــة معدلــة ولكــن أیضــا غریبــة إذن تنــتج عــن مواجهــة األحــداث الصــادمة ســلوكات تولــد تظــاهرات
، بالطبع هذه الظواهر ال تكون فقـط علـى المسـتوى السـلوكي و لكـن أیضـا علـى المسـتوى الهـوامي، منهكةو 

.علي و سنحاول فیما یلي التوسع في مفهوم الجلد و انتشارهیصبح الجلد نتاج هذا اللولب التفا
:ظهور مفهوم الجلد-2

تعریف الجلد -2-1
یحتــوي التــراث العلمــي المتخصــص علــى ذیبــدو مــن الصــعب وضــع تعریــف جــامع لمصــطلح الجلــد، إ

.تعاریف مختلفة لهذا المفهوم
الخروج منتصرا و القوى متجددة من تجربة كـان مـن القدرة على : و كاقتراح أول لتعریف الجلد هو

Cyrulnikكمـا یعنــي الجلــد حســب اســتعارة) Cyrulnik, 2001, p.261(الممكـن أن تكــون صــادمة 

المحــن بتطویــع المــوارد الداخلیــة ، أي فــن التكیــف فــي وضــعیات الغزیــرةفــن اإلبحــار فــي الســیول)2001(
. الخارجیةو 

. لفرد على التغلب على الصدمة و التحرك قدمابأنه قدرة اRomualdكما عرفه 
.على أنه عزم معنوي ،صفة الشخص الذي ال ییأس و ال یترك نفسه ینهزم Bowlbyو عرفه
الجلد هو قـدرة "Lecomte, Vanistandael, Manciaux et Cyrulnik  (1999)حسب 

علـى الـرغم مـن األحـداث شخص أو مجموعة علـى التطـور بشـكل حسـن و مواصـلة التوجـه نحـو المسـتقبل 
" .المزعزعة و ظروف الحیاة الصعبة للحاالت الصادمة التي تكون أحیانا شدیدة القسوة

إنــه القــدرة علــى النجــاح، العــیش و التطــور إیجابیــا، علــى نحــو مقبــول اجتماعیــا، رغــم الضــغوط أو 
.              المحن التي تحمل عادة في طیاتها خطر حقیقي لمخرج سلبي

نسـتنتج أن هـذا األخیـر ال یمكـن أن . انطالقا من التعاریف السابقة ومن الكتابـات حـول موضـوع الجلَـد
یعتبر كخاصیة فردیة، وال كتلقیح ضد المعاناة وال كمكسب دائم، ولكن الجَلد مفهوم دینامي، سیرورة موازنة 

ه تاركة عالمة مؤلمـة فـي بعـض مركبة بین مواطن قوة ومواطن جرح تتحرك سویا عند حدوث اعتداء وبعد
.األحیان مخبأة وال شعوریة ولكن قابلة لالستیقاظ بحدث ذو معنى خاص عند فرد معین

)(Hanus, 2001یجب أن نمیز بین نوعین من الجَلد 
هــي ســیرورة فردیــة تســمح للفــرد بتفعیــل قــدرات خارجــة عــن المــألوف، قــدرات یبــدو : الجلــد بمعنــى محــدود-

.مو كلما تخطت الصعوباتعلیها التطور و الن
یشبه بسیرورة النمو یتمثل في قدرات حاضرة بصفة كامنة فـي كـل منـا و بالتـالي قابلـة :الجلد بمعنى واسع-

.لتكون متبادلة بین أفراد جماعة، أو أسرة أو طائفة
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:   على كل حال مهما كان الجلد فردیا أو جماعیا فإنه یتطور حسب محورین
: ونجد هنا: محور نفسي داخلي* 
إمكانیة وضع حیز التمثیـل تكـوین خیـال قـادر علـى تسـییر األحاسـیس، االنفعـاالت، الحـاالت الجسـدیة -

.الناتجة عن الصدمة
القــــدرة المعرفیــــة علــــى معالجــــة المعلومــــة وعلــــى التخطــــیط و تحدیــــد أهــــداف بفضــــل تحكــــم كــــاف فــــي -

. االنفعاالت في نفس الوقت
.بفضل اإلیمان الكافي بقدراته...ختراع، اإلبداع، اللعبإمكانیة تفعیل سیرورة فكریة كاال-

ـــاعلي*  ـــي تف إذا كنـــا مـــن جهـــة نوضـــح الخصـــائص الفردیـــة و العوامـــل الشخصـــیة : محـــور عالئق
)Fonagy, Steeh, et al, 1994( فمن جهة أخرى ال یمكننا الحدیث عن الجَلد دون وجـود عالقـات

د ال یمكـن أن عـالم الـداخلي الخـاص بـالفرد الَجلـقـدرات الأن Cyrulnik (2002)یؤكـداسـاندة، وهنـ
بیئـــة،  وعنــدما نتحــدث عـــن البیئــة فمــن األولـــى أن تكــون المكانـــة /تتطــور إال بفضــل نســـج روابــط فــرد

.   و القدرات في مواجهة المآسي و المحنسرة كمفعل للمواردالمركزیة لأل

:La résilienceأصل كلمة الجَلد -2-2
وهـي مسـتعملة عـادة فـي " resilientia"كلمـة فرنسـیة التینیـة األصـل " La résilience"الجلَـد 

فیزیاء المواد و تعني مقاومة المادة للصدمات القویة وقدرة بنیة على امتصاص الطاقة الحركیة للوسـط 
، )Boncenne, 2002(،)dictionnaire le Robert) (Anaut, 2007, p. 34. (دون أن تـتحطم

)Bacqué, 2002( ،)Delage, sans année ( إذن فـي علـم المعـادن ، الجلَـد یعنـي خاصـیة المـواد
التــي تتمتــع باللدانــة و الهشاشــة فــي ذات الوقــت والتــي تظهــر قــدرة علــى اســتعادة حالتهــا البدائیــة بعــد 

.صدمة  أو ضغط متواصل
. في اإلعالم اآللي یخص الجَلد خاصیة الجهاز الذي یواصل وظیفته رغم تشوهه

فـي األصـل "résilier"كلمـة ) Anaut, 2007, p. 35(حسب القاموس التـاریخي للغـة الفرنسـیة 
تعنــي résilienceوتعنـي القفــز ، الوثـب إذن salire""ویعنــي حركـة نحـو الــوراء و re""تتكـون مـن 

.الوثب نحو الخلف
la résilienceـومن هنا كانت الترجمة العربیة ل

)         2007سهیل إدریس، ( الرجوعیة -
. لعالج الصدمات النفسیةاإلسترداد حسب المركز الفلسطیني-
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)2007ندوة حول الجَلد،القدس ، (.و الجَلد-
ــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــى المكــــــــــــــــــروه وتحمــــــــــــــــــل األل ــــــــــــــــــد أي صــــــــــــــــــبر عل ــــــــــــــــــا نفضــــــــــــــــــل كلمــــــــــــــــــة الجَل إال أنن

.لما في ذلك من دینامیة وخاصیة إنسانیة) 255. المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، ص(

:رواد الجَلد-3
:الخطوات األولى للجَلد في الدول االنجلوساكسونیة-3-1

أكثـر حـدیثا فـي اللغـة الفرنسـیة  و مرضـي یعتبر اسـتعمال هـذا المصـطلح فـي علـم الـنفس وعلـم الـنفس ال
االنجلوساكسونیة و أمریكا الشـمالیة وقـد اعتمـدوا الدول منه في اللغة العربیة حیث كانت أول الدراسات في 

Werner (1982,1992(فــي هــذا المجــال  )    ونــذكر مــن   بــین الســباقین ظــة األطفــالعلــى مالح

Rutter (1983, 1992) ،Garmezy (1983, 1996)،Fonagy (1994, 2001) ،
Haggerty, Sherrod et al (1996) أمـا الفرانكفـونیین فتـذكر مـنهمCyrulnik, Guedeney

(1998)Manciaux (1999, 2001) أوLemay فــي الQuébec    ،Delage (2000)

ثــــم توســــعت الدراســــة لتشــــمل المــــراهقین الراشــــدین وحتــــى الجماعــــات و األســــرة )Hanus)2001و
)Walsh, 1998) (Delage, sans année()Anaut, 2007, p. 37(

بعـــض نیســـمح بتحدیـــد انتشـــار هــذا المصـــطلح فـــي بدایـــة الثمانینـــات، لكـــإن إعــادة تفحـــص المكتبـــات
.ر هذا المصطلح أكثر قدما وهي حاضرة في الدراسات األولى حول التعلقالباحثین یعتبرون أن جذو 

اسـتعمال مصـطلح جلَـد إلـى ) Manciaux et al (2001))Anaut, 2007, p. 37یرجـع 
Bowlbyو الــذي قصـــد بـــه العـــزم المعنــوي و صـــفة الشـــخص الـــذي ال ییــأس وال یتـــرك نفســـه ینهـــزم .

واضع األسـس االبسـتمولوجیة لهـذه المقاربـة ولكـن باسـتعمال Freudیعتبر بعض المحللین النفسیین 
)Anaut, 2007, p. 37(. مصطلح مختلف أال وهو التسامي أو اإلعالء

بـواكیر الجلَـد، ثـم جـاء Bowlby, Koupernik, Chiland et Anthonyإذن قدم كل من 
,Rutter, Werner, Garmezyمـــنكـــل  Masten فبنـــوا قواعـــده، أمـــاManciaux,

Tomkiewicz, Lemay, Vanistendael, Cyrulnik و عـدد متزایـد مـن البـاحثین فیطمحـون
.لتحلیل و فهم سیرورته و تطبیقها



اإلطار المفاهيمي للجلدرابعالالفصل 

90

:Emmy Wernerأعمال -3-2
Emmyتعتبـر األخصـائیة النفسـیة األمریكیـة  Werner)Anaut, 2007( ،)Cyrulnik, 2002 (

عاشوا من أصل طفال545ن سنة على راستها الطولیة و التي دامت ثالثیمقاربة الجَلد انطالقا من درائدة 
ــ700 ــHawaiفــي أرخبیــل Kawaiـ طفــل فــي بدایــة الدراســة ب طفــل كــانوا یبلغــون 200ـ، حیــث تنبــأت ل

عرضـــة دون عائلـــة ویعیشـــون البـــؤس و الشـــقاء، كمـــا كـــانوااالعـــامین مـــن العمـــر بمســـتقبل منحـــرف، كـــانو 
مــنهم یعرفـــون %30مــن هــؤالء األطفـــال أصــبحوا راشـــدین 70ســـنة، 30لألمــراض، للعنــف، بعـــد مــرور 

.                                     القراءة و الكتابة،  تعلموا مهنة و كونوا عائلة
رغــم أن هــذه الدراســة ال تـــدور حــول الجلَــد إال أنهـــا غــذت الدراســات حــول هـــذا األخیــر بتبیــین حقیقتـــه 

كمــا ســاهمت مالحظــات هــذه الدراســة فــي وضــع قواعــد تحلیــل توظیــف الجَلــد ، بتوضــیح دینامیــة . العیادیــة
) یــره حســب الجــنس خاصــة تغ( ســیرورة الجَلــد ، تطــوره عبــر نمــو الفــرد و تغیــره فــي الــزمن مرتبطــا بــاألفراد 

و فریقها الجَلد كنتیجة للتوازن التطوري بـین مواجهـة المواقـف الضـاغطة، Wernerإذن وصفت ودرست 
ــــةحو الجر  ــــرد ی ــــة الداخلیــــة للف ــــدرات المعرفیــــة ،(وعوامــــل الحمای ــــذات المــــزاج، الق ــــل ال والخارجیــــة  ... ) تقب

).الطائفیة مصدر غیر رسمي للسند مثل العائلة الكبیرة، الحي و الموارد(

:الجَلد و أولى الحدود النظریة-3-3
، ظهـــــرت دراســـــات أخـــــرى علـــــى االســـــتجابات التكیفیـــــة للضـــــغوط Wernerحـــــول و بمـــــوازاة أعمـــــال 

).الجَلد(الدراسات األولى حول الجَلد أكدت على عناصر أو عوامل هذا األخیر . المتراكمة
ر هام في هذا النموذج النظري و كذا في میدانه منذ الدراسات األولى حول الجَلد یمكن أن نالحظ تطو 

.التطبیقي
و بالتـالي فحـدوده على الكـل و فـي كـل الحـاالت  یواجه هذا المفهوم خطر الفقر كونه من جهة یطبق

.غیر واضحة و من جهة أخرى كونه قد یصبح مرادفا لمفهوم استراتیجیات المقاومة  أو مفهوم التكیف
ــ و كــذا فــي الطــب رفــين فــي الحقــل االجتمــاعي، الســلوكي، المعد مؤیــدیســرعان مــا كســب مفهــوم الجَل

اسـتحوذ كـل مـن . العقلي، مـع بعـض التـأخر فیمـا یخـص علـم الـنفس العیـادي وعلـم الـنفس المرضـي للراشـد
المفهــوم مــن أجــل توظیفــه النظــري و اإلیتولوجیــا علــى هــذام الــنفس االجتمــاعيمیــدان علــم االجتمــاع، علــ

.المیدان التربوي و االجتماعيالمیداني خاصة فيو 
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ولقد ازداد ثراء هذا المفهـوم باحتكاكـه بعلـم الـنفس المرضـي و علـم الـنفس العیـادي، فلـم یصـبح مفهومـا 
بسیطا ولكن نموذجا لفهم الفرد في بعدیه السوي و المرضي، كما أن هذا النموذج أدى بدوره إلى إثراء علم 

. النفس و الطب العقلي

:   وامل الحمایةالحمایة و ع-4
تعدل عوامل الحمایـة االسـتجابة ) Rutter)1990()Anaut, 2007, p. 40في إطار الجَلد حسب 

مـــن خـــالل )Garmezy)1991لوضـــعیة خطـــرة بتقلـــیص أثـــر الخطـــر و االســـتجابات الســـلبیة اســـتنتج
المـزاج ، ( وامـل الفردیـة مالحظة األسر المتدنیة أن الجَلد یرسو على ثالثة میادین لعوامل الحمایـة هـي الع

الــدفء اإلنســاني ، التماســك و االهتمــام مــن طــرف ( العوامــل األســریة  ) التفكیــر و االســتعدادات العقلیــة 
المعلــــم المتســــامح و العطــــوف ، العامــــل ( و العوامــــل الســــاندة ) الوالــــدین أو المــــوزع األساســــي للعالجــــات 

، تحفـز هـذه األقطـاب الثالثـة الجلَـد Rutterسب فح) االجتماعي  أو المؤسسة االجتماعیة المتخصصة 
. ألنها تحسن تقدیر الذات و الفعالیة الذاتیة

األقطاب الثالثة للحمایة * 
: عوامل حمائیة فردیة* 
. مزاج نشیط، هادئ، ظریف بالفطرة-
. تكون فتاة قبل المراهقة أو صبي طیلة المراهقة: النوع-
.الشباب: العمر-
. مرتفع) QI(معامل ذكاء-
. إحساس بالفعالیة الذاتیة وتقدیر الذات-
. كفاءات اجتماعیة-
).قریب من الذكاء االجتماعي ( وعي بالعالقات الشخصیة -
. إحساس بالتعاطف و التسامح-
. روح الفكاهة-
.)جمال، استهواء الجماهیر ( یجذب اآلخرین -

:عوامل حمائیة أسریة* 
.سند والديوالدین ودودین و-
. أطفال حسنة/ عالقات والدین -
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. انسجام ووفاق والدي-
: عوامل خارجیة عن األسرة* 
...)األجداد ، األتراب ( شبكة سند اجتماعي -
نجاح مدرسي -
,Anaut, 2007(إن دراسـة عوامـل الحمایـة تفـرض أن یكـون الفـرد قـد تعـرض لوضـعیات حرجـة -

p.41(
:طر و الحمایة و الجَلدالعالقة بین الخ-4-1

یوضح العالقة بین الخطر و الحمایة و الجلد) 5(شكل رقم 

)الخطر أو الصدمة ( المطر یمثل المحنة :  إذن
. تمثل القیم الفردیة و االجتماعیة، التعلق، تقدیر الذات، إشباع الحاجات األساسیة: المطریة

.ینجح في بسط مطریته لمواجهة اآلثار الضارة لعوامل الخطرالفرد الجلود هو الفرد الذي 
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:حول مفهوم الجَلد-5
یبدو من الصعب اإلحاطة بالحدود النظریة لنموذج الجَلد، في الواقع باتباع وجهة النظر التـي نتبناهـا، 

السـیرورة یمكن للجلد أن یظهر كسمة في الطبع أو في الشخصـیة، كسـیرورة تطوریـة أو أیضـا كنتیجـة هـذه 
.أو بصفة عامة نتیجة سیرورة الحیاة

من وجهة النظر العیادیة، سیرورة الجَلد معقدة التحلیل، ألنها تتموقع في مفترق الطرق بین عدة ثوابت 
.أین تلتقي مختلف المتغیرات

حسب األبحاث و محاوالت التطبیـق المیـداني، یـتم التعـرض للجلَـد تـارة كمفهـوم، كسـمة طبعیـة، و تـارة 
ونقتـــرح ). الســـلوكي  أو النفســـي ( و نمـــط خـــاص للتوظیـــفنتیجـــة ســـیرورة أو الســـیرورة فـــي حـــد ذاتهـــا أك

.التطرق بالمناقشة لمختلف هذه التوجهات التي شهدها التراث المتخصص

: الجَلد كقدرة-5-1
الجلَـد كقـدرة و فـي هـذا الصـدد إذا عـدنا ) Vanistendael)2000()Anaut, 2007, p.43یعتبـر 

/ الفــردي ( فهــذه القــدرة علــى الجَلــد " إمكانیــة النجــاح فــي القیــام بعمــل مــا " للقــدرة ك Piéronإلــى تعریــف 
.أو عالجیة ن إثارتها بنشاطات تربویةقابلة للقیاس ویمك) األسري 

بیئة، و بالتالي / فرد َلد یبنى بالتفاعل لجنظرة خاطفة في التراث تبین أن أغلب الباحثین یعتبرون أن ا
فالحــدیث عــن الجَلــد كقــدرة یقودنــا لفهــم هــذه القــدرة علــى الجَلــد كنتیجــة التفاعــل مــع البیئــة إذن یطــور الفــرد 

تسـمح قدرته على الجَلد بالتقائه بالبیئة غیر أنه یمكننا فهم العكس تماما، القدرة على الجلَـد الخاصـة بـالفرد
.و التصرف فیهله بإدراك محیطه

حسب الباحثین، السؤال حول وضعیة الجَلد كسیرورة أو كقدرة یبقى مفتوحا ویعد بالمزیـد مـن النقاشـات 
العلمیة، غیر أنه یمكننا اعتباره مقاربة تكاملیة لنفس الظاهرة، بهذا التوجه یفضل بعض البـاحثین االهتمـام 

. ظاهرة الجَلدبدراسة سلوكات األفراد الجلودون كطریقة االقتراب من

:الجَلد كنتیجة توظیف-5-2
یمكن الحدیث عن الجَلد على أنه نتیجة توظیف، في الواقع، انطالقا مـن مجموعـة مـن المحكـات التـي

كذلك تدرس عادة نتائج سـلوك مـا . و هذا ما یسمح لنا بتشخیص الجَلد" دالجل" تسمح لنا بتعیین التوظیف 
.الجَلدأو مجموعة من السلوكات كتظاهرات
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دین بتعیـــین عـــدد مـــن كات المعروفـــة علـــى أنهـــا تمیـــز الجلـــتوظــف المقاربـــات اإلمبریقیـــة لوصـــف الســـلو 
یرجــع الجَلــد " فــي هــذا المنظــور . المحكــات، و ســنتطرق إلــى المحكــات التشخیصــیة فــي الجانــب التطبیقــي

,Masten".(أو النمــو لقســم مــن الظــواهر الممیــزة بنتــائج حســنة بــالرغم مــن التهدیــدات الحقیقیــة للتكیــف 

2001) (Anaut, 2007, p. 44.(
تــــؤدي إلــــى هــــذه النتیجــــة ) الظــــواهر ( تجــــدر اإلشــــارة أن هــــذا التعریــــف یفتــــرض وجــــود علبــــة ســــوداء 

.السلوكیة
ولكن الحدیث عن النتیجة فقط من شأنه أن یقلص الجَلد بإعطائـه طبـع مجمـد و كـأن نتیجـة التوظیـف 

.جلدةب و لألبد بنیة الجلود یفرض أن الفرد قد اكتس
بینما أوضحت الدراسات العدیدة التي عالجت هذه القضیة أن الجَلد ال یمكن أن یكتسـب بصـفة نهائیـة 

.Wernerلـوأنه ال یعني نمط توظیف ثابت و هذا ما أثبتته الدراسة الطولیة
غیـر حسـب تطـور الفـرد یتعلق الجَلد بالتفاعل بین مختلف الشروط الداخلیة و الخارجیة وبالتالي فهـو یت

الــداخلي و التغیــرات البیئیــة التــي ینمــو فیهــا الفــرد و بمــا أن الفــرد فــي تطــور مســتمر طــول حیاتــه وبمــا أن 
.د متذبذبطیة غیر ثابتة، فإن التوظیف الجلالبنى المحی

:الجَلد كتوازن-5-3
عــــن أطفــــال قــــابلین للجــــرح و لكــــن غیــــر مقهــــورین، و حالیــــا هنــــاك إجمــــاع بــــین Wernerتحــــدثت 

ففـي الواقـع أظهـرت الدراسـات الطولیـة ودراسـة الحـاالت . المختصین یساند أن الجلَـد یتمیـز عـن عـدم القهـر
ــد ال یكتســب بصــفة نهائیــة، وهكــذا  دین فــي كــل لیســوا جلــ) أو العــائالت(فــاألفراد مــع مــرور الــزمن أن الجَل

على عینة بحثها، و بالتالي تتغیر قدرة الجلَـد حسـب Wernerعیات وكل األوقات، وهذا ما الحظته الوض
.الظروف، السن، وحتى الجنس

ن دائما فاالتفاق یكون حول فكرة توازن الجلـد الـذي یبنـى علـى قواعـد ن لیسوا جلدیبما أن األفراد الجلدی
.ةفي دینامیة تفاعلی) بیئة(وخارجیة ) شخصیة(داخلیة 

). الداخلیة و البیئیة(عوامل الحمایة ینتج الجَلد عند الطفل أو الراشد عن التوازن بین مختلف
و عوامــل الحمایــة زن بــین عوامــل الخطــر إذن الجَلــد هــو دون شــك بنــاء متعــدد األبعــاد، ینــتج عــن التــوا

,Fortin et Bigras, 2000( ،)Anaut, 2007(.أو الصادمة/ ث الضاغطة وضد األحدا p. 46(
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:الجَلد و سمات الشخصیة-5-4
ـــت إســـتراتیجیات  ـــة مـــن الدراســـات التـــي تناول ـــى دراســـات قریب ـــد كســـمة شخصـــیة عل ـــة الجَل ترتكـــز مقارب

" كالتالي ego resiliencyشكل من أشكال الجَلد سموه )Blok et Blok)1980المقاومة، إذ عرف 
القدرة على التكیف مع الوضعیات المتغیرة والطوارئ البیئیة، تحلیل مستوى التوافق بین متطلبات الوضـعیة 

یضـع ) .Anaut, 2007, p.46". (و التوظیـف المـرن إلسـتراتجیات حـل المشـاكل كانیات السـلوكیةو اإلم
ي الختالف السلوكات انطالقا من معنى هذا التعریف روابط قرابة بین المقاربات التي توضح األصل الجین

) Werner et al 1992(الجَلــد عنــد بعــض األطفــال المتعرضــین لحرمــان مبكــر و لمســیرة حیــاة مؤذیــة 
).Anaut, 2007, p.46(. معتمدین على الدور الحمائي للموارد الفردیة

حث عن وجود سمة شخصیة اسمها جلَـد و إنمـا دراسـة غیر أن الدراسات ال یجب أن تتمحور حول الب
. مجموعة من الخصائص الثابتة التي تشارك في الجَلد

لتوضـیح العوامـل الحمائیـة التـي تسـاهم جلـدةفي الوقت الراهن، ترك العلماء فكرة عزل سمة شخصیة و 
.في الجَلد عند األفراد أو الجماعات 

,Wolin et Wolin1995)Anautلقـد حــدد  2007, p.46.  ( ســبعة خصــائص مختلفــة فــي
: د وهيالتوظیف الجل

. االستقاللیة-
. القدرة على إقامة عالقات-
.اإلبداع-
.الفكاهة-
.حدة الذهن-
. الخلوقیة-
.المبادرة-

:الجَلد كسیرورة دینامیة تكیفیة5-5
ـــة الحـــدیث عـــ ـــد مرحل الشخصـــیة، ن هـــذا األخیـــر كســـمة فـــي لقـــد تجـــاوزت أغلـــب الدراســـات حـــول الجَل

.أصبحت تهتم بدینامیة الجَلد و توظیفه في خصائصه المتعددة العواملو 
یرجـع الجلـد إلـى سـیرورة دینامیـة ) Luthar et al)2000()Anaut, 2007, p. 47حسب تعریـف 

. سیرورة دینامیة تكیفیة غیر دائمة: تتضمن التكیف اإلیجابي في إطار محنة معتبرة و یقصد بسیرورة
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:د قصیر المدى و طویل المدى الجلَ 5-6
.دالمدى فیعني إدراج التوظیف الجلیقصد بالجلد قصیر المدى االستجابة للصدمة أما الجَلد طویل

فیتحـدث عـن الجلَـد فـي وقـت أول و الـذي یعنـي مواجهـة الصـدمة و یتمیـز Cyrulnik (2002)أما 
و التغلـب علیهـا بواسـطة سـیرورة تـواء الصـدمة ي احأما الجَلد في وقت ثان فیتمثل فـ. بمقاومة خلل التنظیم

)Anaut, 2007, p. 48(.إعادة البناء و الترمیم و التي تتعلق بشخصیة الفرد

:الجَلد البنائي و الجَلد الظرفي5-7
ـــد البنـــائي و الـــذي لـــه عالقـــة بمعانـــاة یومیـــة اعتیادیـــة و هنـــا تؤخـــذ بعـــین  یمیـــز البـــاحثون بـــین الجَل
: االعتبار المدة، ألن هذه المعاناة یجب أن تطول كفایة لتشكل خطرا على الفرد،  و كمثـال علـى ذلـك

جلَـد الظرفـي و الـذي المعاملة، االنعزال االجتماعي، االنفصال عـن الوالـدین، و الءمرض الوالدین، سو 
یعني مواجهة صـدمة قویـة شـدیدة و غیـر مألوفـة تهـدد حیـاة الفـرد   كاالنفجـارات، الحـروب و الكـوارث 

إلخ... الطبیعیة
إذن یتعلق الجَلد البنائي بآلیات الدفاع التي یوظفها األفراد غیر المتعرضین لحوادث صدمیة ولكن 

.یتعرضون بصفة اعتیادیة لضغوط الحیاة

:محكات وعوامل الجَلد -6
:دعوامل الجَلد و بروفیل الجل-6-1

د؟هي المحكات األساسیة للفرد الجلهل یمكن الحدیث عن عوامل الجَلد؟ ما
:عوامل الجَلد حسب ست خصائص كالتالي)Masten ،Garmezy et Best)1990صنف 

. التیقظ الدائم-
.القدرة على حل المشاكل-
.)جاذبیة(الراشدین أو األتراب إغواء -
. الفعالیة الذاتیة و الكفاءات الظاهریة-
.تقمص نموذج ودور كفء-
.مشاریع و طموح-
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و ســـلوكیة و نفـــس اجتماعیـــة ) اكل التـــیقظ الـــدائم، حـــل المشـــ( یتعلـــق األمـــر هنـــا بخصـــائص معرفیـــة 
...)تقمص، إغراء، مشاریع(

.ة و درسوا السیرورات النفسیة الداخلیةولكن تطرق باحثون آخرون لعوامل الشخصی
و لكـن هـذه العوامـل لتوظیـف الجلـد،ا له الخصـائص لـیس ضـمانما یجدر ذكـره هنـا هـو أن مجمـوع هـذ

.دینند عدد البأس به من األفراد الجلموجودة ع

: Vanistandaelعوامل الجَلد حسب -6-2
هل هناك حقا جَلد یمكننا بناءه؟ ألیس الجَلد قدرة نملكها أو ال نملكها؟ ألیس الجَلد فطریا؟ 

لكل فرد متاعـه الـوراثي ، فمـن الطبیعـي أن یكـون للجلَـد مكـون وراثـي ولكـن هـذا ال یكفـي، فبـالرغم مـن 
. أن الفرد البشري بیولوجیا بالدرجة األولى إال أنه بحاجة للتفاعل مع محیطه لیبني نفسه

) Vanistandael)1996( ،Vanistandael et Lecomte)2000فــي هـــذا اإلطــار اقتـــرح 
المنزل الصغیر و یمثل رمزا ممتازا للمأوى العائلي، مكـان الـدفء و الحـب، األمـن ویعنيCasitaنموذج 

Maslowـوالتضامن الذي یسمح بمقاومة األحزان ، یقترب هذا النموذج من هرم الحاجات األساسیة ل

ال نســتطیع البـدء ببنــاء الجَلــد التــي بـدونهاCasitaتتوافـق مــع أرضـیة :الحاجـات األساســیة للجســد* 
:هيو 

.التنفس. 
. األكل، الشرب. 
.النوم. 
.المأوى عن البرد والحر. 
.المالبس. 
.العالجات القاعدیة. 

:التقبل األساسي للفرد* 
إذ أن إشـباع الحاجـات المادیـة ال یكفـي Casitaیشكل التقبل األساسي للفرد حجر الزاویة فـي نمـوذج 

.ناء الجَلد ضد الصدمات التي تمس الجهاز النفسيوحده لیسمح بب
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ــــاء الثقــــة فــــي اآلخــــر، كمــــا اقتــــرح  ــــدء ببن ــــدفء و الحــــب یســــمحان فــــي الب حــــول هــــذا Delageإن ال
المصــطلح، مفهــوم الغــالف النفســي، فرضــیته أنــه فــي كــل مــرة یواجــه فیهــا الفــرد وضــعیة شــدة ینشــط نظــام 

.التعلق الذي تشكل في بدایة النمو
عـن فقاعـة حسـیة یقـدمها المحـیط األسـري، هـذه األخیـرة إن تشـكلت )Cyrulnik)2003بینما تحدث 

ــالنمو علــى مــدى بنــاه الحســیة إذا لــم یوضــع هــذا  جیــدا بواســطة روتــین عــاطفي و ســلوكي تســمح للطفــل ب
.الروتین في األشهر األولى ال یستطیع الطفل تنظیم نفسه

:شبكة االتصاالت* 
هـــو نـــوع شـــبكة اتصـــاالت الفـــرد، ســـواء كانـــت Casitaلمؤســـس للجَلـــد حســـب نمـــوذج العامـــل الثـــاني ا

. العائلة، األصدقاء، الجیران أو السند االجتماعي
نسـیج بـین مـا یقدمـه الفـرد لنفسـه نعلم أن الجَلد ظاهرة مركبة و ال تبنى من الـداخل فقـط بـل هـو ثمـرة ال

و المتعــرض لســوء المعاملــة، یمكــن للمحــیط أن یأخــذ مــا یعاونــه مــن الخــارج، فمــثال عنــد الطفــل المحــروم أو 
ولكــن یجــب التــذكیر أنــه مــن بــین هــذه العوامــل البیشخصــیة . ةدور األســرة الغائبــة أو غیــر المتمیــزة بالكفــاء

.البناءة، یوجد عامل أساسي أال وهو تقبل الشخص المجروح من طرف المحیط

:إمكانیة اكتشاف معنى* 
ن بالقضاء و القدر، ففـي دیننـا الحنیـف مـا یـدعو إلعطـاء الحـدث الصـدمي هذا ما یحدث غالبا باإلیما

كما أن اعتقاد الفرد أو إقناع محیطه لـه بـأن مـا حـدث لـه مـا ناك الصبر فبعد الصبر یأتي الفرج، معنى فه
كة هو إال ابتالء من اهللا سبحانه وتعالى و أن اهللا یبتلي األشخاص األقرب منـه و یجـازیهم حتـى عـن الشـو 

ذا مــا یســاعده علــى التغلــب علیهــا و یحتســب المحنــة التــي أصــابته هللا و هــالتــي تصــیبهم ، یجعلــه یصــبر
.معاودة بناء حیاتهو 

تمام بالنباتـات، كما یمكن أن یكتشف المعني بالتعبیر الفني أو إنجاز مشروع كمعالجة الحیوانات، االه
. الریاضة، العمل

.باإلحساس أن اآلخرین بحاجة إلیهمعند الكثیر من الناس یتعلق المعنى 
تمثــل العوامــل الســابقة و باختصــار الــرابط و المعنــى و اللــذین یشــكالن فــي العدیــد مــن الحــاالت أســاس 

التـي )Catipovic-Perret)Vanistandael, 2002إذ تقول األخصائیة النفسیة السویسـریة . الجَلد
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قبــل أن تعــرف الجَلــد أن احتمــال االنتحــار مــنخفض إذا اهتمــت بــالمراهقین الــذین حــاولوا االنتحــار، و هــذا 
. كان للمراهق رابط ومعنى ، أما في غیابها یرتفع خطر االنتحار

: تقدیر الذات* 
توجد مختلف سمات الشخصیة، في مقدمتها تقدیر الذات،  فالشخص Casitaفي الطابق الثالث من 

یظـن أنـه مـدنس بسـبب االعتـداء، كمـا أن تقبـل المجروح یحس بالنقص ألنه في وضعیة ضحیة فاشلة، أو 
. اآلخرین ، احترامهم و مساندتهم له تساعده لیحقق ثقته بذاته و لیعزز قیمته الشخصیة

عــن الشــهامة كإحســاس یطــوره األفــراد الــذین ینجــون مــن Wolin et Wolinكمــا تحــدث كــل مــن 
.الموت

: یة لتغذیة تقدیر الذات وهيتصرفات یسلكها األفراد المحیطون بالضح4وقاما بتحدید 
. اإلیمان بالضحیة و بمستقبلها-
.االهتمام الظاهر بالتجربة الحزینة التي مرت بها و وصفها باحترام ودون إصدار األحكام-
. االهتمام بقوى وموارد الشخص عوضا عن االهتمام بالصعوبات-
.االنتباه ألهم تفاصیل نقاط المعاناة في التجربة الحزینة-

: القدرات والكفاءات المختلفة* 
ولهــذا تتموقــع القــدرات والكفــاءات فــي . معایشــة صــدمة خطیــرة تســتلزم قــدرات تكیفیــة و تطوریــة مهمــة

یتمتع اإلنسان بالعدید من المزایا التي تختلـف مـن حیـث القـوة و التنـوع مـن ذفي الوسط، إCasitaنموذج 
.فرد آلخر

الشـخص الــذي یسـتطیع التواصـل بسـهولة یسـتطیع طلـب المســاعدة وتعـد القـدرات العالئقیـة مـن أهمهـا ف
.بسهولة
:الفكاهة* 

تختلــف الفكاهــة عــن الــتهكم والســخریة، تســمح هــذه المهــارة بتعــدیل المنــاخ و محاربــة الحــزن و تجــاوز 
فــي قولهمــا أن )Vanistandael et Lecomte)2000اإلحســاس بأنــه ضــحیة، وهــذا مــا وضــحه 

ٕاحساس بالراحـة المفیـدة ویعـد مؤشـرا علـى و من التراجع، االفكاهة لیست هروبا من الواقع و إنما تجلب نوع
.التكیف اإلیجابي

تجارب أخرى* 
.   االنفتاح على تجارب أخرى و إتاحة الفرصة الكتشافهاLa Casitaیمثل سقف 
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La Casitaوالمسمى بنموذج Vanistandaelیوضح عوامل الجلد حسب ) 6(شكل رقم 

الحاجات الجسدیة القاعدیة: األرضیة
...)العالجات الصحیة، األكل، النوم(

الجیران، األصدقاء، األسرةشبكة االتصاالت، 

التقبل األساسي للفرد

إمكانیة اكتشاف معنى

تجارب أخرى

القدراتتقدیر الذات
و الكفاءات

الفكاهة
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:خالصة
إما في سیاق علم نفس النمو، في مقاربة لد بطریقة مختلفة جدا حسب توظیفهیستعمل مفهوم الج

تحبذ على مفهوم ضغط بدل مفهوم صدمة و بیئیة أو في مقاربة تحلیلیة، فالمقاربة السلوكیة المعرفیة تعتمد
و حل المشكالت، و تسمح استبیانات ) coping(دراسة السیرورات العقلیة الشعوریة في أنماط المواجهة 

بتصنیف مختلف التصرفات PaulhanأوLazarus et Folkmanالتقییم الذاتي التي اقترحها  
.اتجاه المحنة

بالمبادالت بین األفراد و محیطهم االجتماعي و األسري و كذا في حین یهتم علم نفس النمو 
.االستجابات المؤسساتیة

بینما طورت المقاربة التحلیلیة مؤخرا في فرنسا و سائل خاصة لدراسة الصدمات من أجل عقد 
النفسي المقارنة بین مفهوم الجلد و دینامیة إعادة التنظیم النفسي بعد التعرض لصدمة ما، إذ یهتم التحلیل 

بمصیر الصدمات أو بمعنى آخر باآلثار النفسیة الالشعوریة للصدمات، حیث یوظف هذا األخیر 
.السیرورات الالشعوریة

ال یدهشنا كون هذا المفهوم یمثل في نفس الوقت موضوع إجماع و نزاع بین المهتمین، حیث 
Manciaux),P. 2082006Mیتكلم   . Bertrand,  ( اتفاق نظريدون" إجماع لین" عن.



الفصل اخلامس
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:تمهید
طریقلهوضحیأنهكماالباحثذهنینیرفهوكبیرةأهمیةلهالسابقةالدراساتفصلإن

التي استخدمهاواألدواتالطرقعلىخاللهامنفو قیتم الو حیث،الدراسةموضوعلظاهرةتتبع ا
التيلها عالقة بالظاهرةیكونقدنتائجمنسابقونالإلیهتوصلبمادرایةعلىیجعلهوكذلكالباحثون

األسریةالصادمة والمساندةحول الخبراتأجریتالتيللدراساتكلیةبطریقةنظرناوٕاذاذهنهتشغل
.مختلفةاتجاهاتنجدسوفوتأثیرهاالنفسیةوالصحة

:دراسات تناولت الذكاء الوجداني: أوال
محاولین بذلك التعرف األخیرةحظي موضوع الذكاء الوجداني باهتمام الباحثین في السنوات 

بالعدید من اربطهشرائح مختلفة من المجتمع و كذا ه الخاصیة عندذالتمتع بهمزایا على أكثر
:األقدمإلىاألحدثصنفت من وقد المتغیرات وهاته بعض الدراسات التي تطرقت له 

الذكاءتحت عنوان 2012دیةأبوالرقاد و عزیزةخالدناءدراسة كل من ه)1
وعالقته بسلوكالرسمیةاألردنیةالجامعاتفياألكادیمیینالقادةلدىالعاطفي
:التدریسیةالهیئةأعضاءلدىالتنظیمیةالمواطنة

للذكاءاألردنیة الرسمیةالجامعاتفياألكادیمیینالقادةممارسةدرجةمعرفةهدفت إلىقدو 
االستبانةتم استخدامالدراسة،هدفولتحقیق.لدیهمالتنظیمیةالمواطنةبسلوكوعالقتهالعاطفي

هیئةأعضاءالتنظیمیة لدىالمواطنةسلوكوقیاساألكادیمیین،القادةلدىالعاطفيالذكاءلقیاس
وجامعةاألردنیةالجامعةفي األكادیمیینالقادةجمیعمنتكونتعینةعلىالدراسةوأجریتالتدریس،
الجامعةمنكلتدریس فيهیئةعضو( 773 )وقائداً ( 288 )بواقعمؤتة،وجامعةالیرموك
.بالمائة30ة ممثلة بنسبعشوائیةبطریقةاختیارهمتممؤتة،وجامعةالیرموك،وجامعةاألردنیة،

فيللذكاء العاطفياألكادیمیینالقادةممارسةدرجةهومستقلمتغیرعلىالدراسةواشتملت
المواطنةالتدریس لسلوكهیئةأعضاءممارسةدرجةهوتابعومتغیرالرسمیة،األردنیةالجامعات
عالیةتوافرعن درجةالدراسةنتائجوكشفت.العملمكانهووسیطمتغیرإلىباإلضافةالتنظیمیة،

عالیةتوافردرجةكذلك عنوالرسمیة،األردنیةالجامعاتفياألكادیمیینالقادةلدىالعاطفيللذكاء
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وأظهرتكما.األردنیة الرسمیةالجامعاتفيالتنظیمیةالمواطنةلسلوكالتدریسهیئةأعضاءلدى
القادةممارسةبین0.01مستوى عندإحصائیةداللةذاتإیجابیةارتباطیةعالقةوجودالنتائج
.لدیهمالتنظیمیةالمواطنةسلوكوبینالعاطفيللذكاء

عینةلدىاالنفعاليالذكاءفيالفروقتحت عنوان 2011الملليدراسة سهاد)2
الثانوياألولالصفطلبةعلىمیدانیةوالعادیین دراسةالطلبة المتفوقینمن
:دمشقمدینةفي

إذافیمافي والتحققالعادیینوالطلبةالمتفوقینالطلبةبینالفروقمعرفةإلىالدراسةإذ هدفت
لمتغیريتبعاً (Emotional Intelligence)في الذكاء االنفعاليإحصائیاً دالةفروقهناكتكان

اإلناثوكذلكالعادیین،والذكورالمتفوقینالذكوربینالفروقوٕالى معرفةوٕاناثًا،ذكوراً والجنسالتفوق
.العادیاتالمتفوقات واإلناث

:السؤالینفيالدراسةمشكلةوحددت
االنفعالي؟الذكاءفيالعادیینوالطلبةالمتفوقینالطلبةبینلفرقاما1-
الجنس؟متغیرضوءفيالذكاءهذافيلفرقاما2-

طالبًا لحساب47إلىمقسمةوطالبة،طالباً 293منالدراسةلهذهالكلیةالعینةتكونتوقد
ومنهمالمیدانیة،في الدراسةاألساسیةللعینةطالباً 246واالستطالعیة،الدراسةفيوالثباتالصدق

مدرسةفيالثانوياألولالصفاختیروا من(إناث26وذكور59 )المتفوقینمنوطالبةطالباً 85
الطلبةمنعینةلدىاالنفعاليالذكاءفيوطالبة، الفروقطالباً 161ودمشق،مدینةفيالمتفوقین
من(إناث60وذكور101 )منهم284الصف  طلبةعلىمیدانیةدراسة)والعادیینالمتفوقین

لهأجريأنبعدللشبابBar-Onمقیاس واستخدمالعشوائیةبالطریقةاختیرواالعادیین،الطلبة
:یليماهيالحالیةالدراسةتوصلت إلیهاالتيالنتائجأهموكانتوالثبات،الصدقعملیات

متوسطات استجاباتبین0.05داللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتجوهریةفروقوجود1-
المتفوقینالطلبةجمیعها لصالحاألبعادفيالعادیینالطلبةاستجاباتومتوسطالمتفوقین،الطلبة

.الضغوطإدارةبعدباستثناء
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الطلبةمتوسطات استجاباتبین0.05داللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتفروقوجودعدم2-
.جمیعهااألبعادفيوالعادیینالمتفوقینمنواإلناثالذكور
المتفوقینالعادیین والذكورالذكوربین0.05داللةمستوىعندإحصائیةداللةذاتقفروهناك3-
لصالحوذلكالكلیة،والدرجةواالنطباع اإلیجابي،العاموالمزاجوالتكیفاالجتماعیةالكفاءةأبعادفي

.المتفوقین

بالمهاراتوعالقتهاالنفعاليبعنوان الذكاء2011العلوان دراسة أحمد)3
والنوعالتخصصمتغیريضوءفيالجامعةطلبةالتعّلق لدىوأنماطاالجتماعیة

:االجتماعي للطالب
لدىالتعلقوأنماطبالمهارات االجتماعیةاالنفعاليالذكاءعالقةبحثإلىالدراسةهذههدفت

طاللبنالحسینجامعةطلبةمنوطالبةطالبا475منالدراسةعینةوتكونت.الجامعةطلبة
االنفعالي،الذكاءمقیاس:وهيمقاییس،ثالثةاستخدامتمولجمع البیانات.األردنفيمعانبمدینة

الدراسة استخدمتأسئلةعنولإلجابة.التعلقأنماطومقیاساالجتماعیة،ومقیاس المهارات
االنحداروتحلیلاالرتباطالثنائي ومعاملالتباینوتحلیلالمعیاریة،واالنحرافاتالحسابیةالمتوسطات

.المتدرجالمتعدد
الذكوربیناالنفعاليالذكاءفيإحصائیةداللةذاتفروقوجودالدراسة إلىنتائجأشارتوقد
الذكاء فيإحصائیةداللةذاتفروقوجودإلىالدراسةنتائجأشارتكما، لصالح اإلناثواإلناث

.اإلنسانیةالتخصصاتذويالطلبةلصالحواإلنسانیةالعلمیةالتخصصاتطلبةبیناالنفعالي
منوكلالذكاء االنفعاليبینارتباطیةعالقةوجودإلىالنتائجأشارتذلك،إلىباإلضافة

.التعّلقوأنماطاالجتماعیةالمهارات

العالقة بین االحتراق الّنفسي قام الباحث بدراسة): 2011(دراسة إیاس راجح )4
:الّذكاء االنفعالي لدى العاملین في الّرعایة االجتماعیةو 

و قد . بهدف دراسة العالقة و أثر كل من الجنس و عدد سنوات الخبرة في كّل منهماوهذا 
و مقیاس الّذكاء ) M.B.I(اختبار االحتراق :بأداتین همااستخدم المنهج الوصفي التحلیلي و استعان

و كشفت ،و عاملةعامال) 205(و طّبق البحث على عّینة بلغ عدد أفرادها ). S.E.I.M(اإلنفعالي
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العملیات اإلحصائیة عن وجود فروق في الّذكاء االنفعالي وفق متغّیر الجنس و وجود فروق على 
ة العمل و أیضا وجود فروق في الّذكاء االنفعالي وفق متغّیر عدد أبعاد االحتراق وفق متغّیر نوعی

.سنوات الخبرة 

:عنونهاالتيPlatsidou(2010(دراسة بالتسیدو)5
The emotional intelligence of Greek special educational

teachers in relation to Burnoun and Job satisfaction
والتي هدفت لمعرفة العالقة بین الذكاء االنفعالي واالحتراق النفسي والرضا الوظیفي لدى 

نتائج الدراسة ارتفاع الذكاء الوجداني أظهرتمعلمي التربیة الخاصة في المرحلة االبتدائیة بالیونان وقد 
كان لدیهم مستوى المعلمین الذین كان لدیهم ذكاء انفعالي مرتفع أنأظهرتلدى عینة الدراسة كما 

.منخفض من االحتراق النفسي وارتفاع في مستوى الرضا الوظیفي

:بعنوان2009دراسة دي فیتو )6
The Relationship Between Burnout and Teacher Emotional
Intelligence: A pilot study
والتي هدفت لمعرفة العالقة بین الذكاء االنفعالي واالحتراق النفسي لدى معلمي المرحلة 

على مقیاسي بار اون أجابوامعلما ومعلمة 64الثانویة في المدارس العامة وقد تكونت العینة من 
ذكاء عدم وجود عالقة بین الإلىالنتائج أشارتللذكاء االنفعالي و ماسالش لالحتراق النفسي وقد 

االنفعالي وتبلد المشاعر ووجود عالقة موجبة دالة اإلجهاد: االنفعالي الكلي و بعدي  االحتراق النفسي
الذكاء االنفعالي والمقیاس ككل أبعادبین بعد االنجاز الشخصي من االحتراق النفسي و إحصائیا
عزى لمتغیري العمر في االحتراق النفسي تإحصائیاعدم وجود فروق دالة أیضاالدراسة وأظهرت

. الخبرة في التدریسو 
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ء االنفعالي عالقته الذكاءتحت عنوان2007عبد العظیم سلیمان المصدر دراسة )7
:ببعض المتغیرات االنفعالیة لدى طلبة الجامعة

االنفعالي ومجموعة من المتغیرات االنفعالیة العالقة بین الذكاءدراسة إلى هذا البحث هدف
الرئیس ل وتمثلت مشکلة البحث في التساؤل تمثلت في وجهة الضبط وتقدیر الذات والخجوالتي 
هة الضبط وتقدیر الذات وج: االنفعالي ببعض المتغیرات االنفعالیة التالیة الذكاء عالقة ما:التالي
ل ؟والخج

طالباً وطالبة من طالب المستوى الثالث بکلیة التربیة بجامعة األزهر 219وبلغ حجم العینة
على البیانات من أفراد العینة وهي مقیاس ل للحصو؛ قد تم استخدام مجموعة من المقاییس ، بغزة 

تم استخدام كما ومقیاس تقدیر الذات ل ، مقیاس الخج، ومقیاس وجهة الضبط ، االنفعالي الذكاء 
ل وتحلی، النسبة المئویة، والوزن النسبي T.testمنها اختبار: مجموعة من األسالیب اإلحصائیة 

:الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمهال وقد توص، االنحدار المتعدد 
.الذكورلصالح نفعاليإلاالذكاء واإلناث في الذكور وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 1
االنفعالي في تقدیر الذات لصالح الذكاء إحصائیة بین مرتفعي ومنخفضي روق ذات داللة ـود فـوج2

.االنفعالي المرتفعالذكاء ذوي 
وجهة االنفعالي في الذكاء ن مرتفعي ومنخفضي ـائیة بیـة إحصـروق ذات داللـود فـدم وجـع3

.لوالخجط الضب
.لوالخجمن وجهة الضبط وتقدیر الذاتكلي علىـاالنفعالللذكاءائیا ـإحصل یر داـود تأثـجو4

:تحت عنوانPotter (2006(دراسة بوتر)8
The Underlying Dimensions between
Emotional Intelligence. And the Burnout Syndrome of Mental
Health Workers
وهدفت لمعرفة العالقة بین الذكاء االنفعالي واالحتراق النفسي لدى العاملین في مجال الصحة 

نتائجها وجود عالقة ارتباطیة بین الذكاء أظهرتمشاركا وقد 121العقلیة وتكونت الدراسة من 
.ینبئ بمستوى االحتراق النفسيأناالنفعالي واالحتراق النفسي وان الذكاء االنفعالي یمكن 
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:)2004(دراسة محّمد الّدردیر)9

طالب و طالبة، بهدف معرفة اإلختالف في ) 147(قام الباحث بدراسة على عّینة قوامها 
طّبقت الّدراسة مقیاس الّذكاء االنفعالي، مقیاس الّذكاء .الّذكاء االنفعالي باختالف الجنس و التخصص

اإلحصائیة فقد تّمت باستخدام الحزمة اإلحصائیة في أّما المعالجة . المتعّدد و مقیاس التّفكیر االبتكاري
الّذكاء :و قد توّصلت الّدراسة إلى أنّ ). T(، معامالت اإلرتباط و إختبار )s.p.s.s(العلوم االجتماعیة 

.الّتخصص، مع وجود حجم تأثیر صغیراالنفعالي ال یختلف لدى طّالب العّینة باختالف الّنوع و 

الذكاءمستوىبتباینالضغوطمواجهةبعنوان2003سروردراسة)10
:الوجداني

كان مرتفعالذكاء الوجدانيمستوىبتباینالضغوطمواجهةتباینعلىالتعرفإلىالدراسةهدفت
الذكاءمستویاتذويبین الطالبإحصائیةداللةذاتفروقاً الدراسةنتائجوأوضحت.امنخفضأو

دالةفروقوجودوعدم،المرتفعالذكاءلصالح مستوىالضغوطمواجهةمهاراتفيالمختلفةالوجداني
.الضغوطمواجهةمهاراتعلىوالنوعالتحكمومركزالوجداني الذكاءمستوىبینإحصائیاً 

الذكاءمنبكلوعالقتهاالنفعاليالذكاءبعنوان2002عجوةدراسة)11
:الجامعةطالبلدىالنفسيوالتوافقالدراسيوالتحصیلالمعرفي والعمر

والعمروالمعرفي،الوجدانيالذكاءبیناالرتباطیةالعالقةالتعرف على الدراسة إلىوهدفت
بین الذكاءإحصائیاً دالةعالقةوجودعدمالدراسةنتائجوبینت.النفسيوالتوافقوالتحصیل الدراسي

،النفسيوالتوافقالذكاء الوجدانيبینعالقةووجود، الدراسيوالتحصیلالمعرفيوالذكاءالوجداني
وجودوعدم، الثالثةالوجدانيالذكاءعلى مقاییسوالبناتالبنینبینإحصائیةدالةفروقوجودوعدم
.الوجدانيالذكاءمقاییسعلىواألدبیةالعلمیة االختصاصاتذويبینفروق
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والذكاءالسعادةبینالعالقةبدراسة2002والفضليالخضرقام)12
:الوجداني

نتائج الدراسةوأشارت، الوجدانيوالذكاءالسعادةبینالعالقةمنالتحققالدراسةهدفوكان
الوجدانيالذكاءفيبین الجنسینفروقاً هناكوأنالوجدانيوالذكاءالسعادةبیناالرتباطوجودإلى

.الذكورمنأعلىاإلناثدرجاتومتوسط
):2002(Régina Robertaدراسة )13

بدراسة العالقة بین الّذكاء االنفعالي و اإلجهاد الّنفسي على "R.Roberta"قامت الباحثة
و قد تبّین أّن المدیرین . للشركات متعّددة الجنسیات باستخدام المنهج الوصفيامدیر ) 92(عّینة من 

ة لبعد اإلجهاد الّنفسي و درجة الّذكاء ذوو الّذكاء اإلنفعالي المرتفع یكون اإلرتباط منخفضا بالّنسب
عند "T"و هذا ما كشف عنه تطبیق اختبار. اإلنفعالي المنخفضة سوف تؤدي إلى المزید من اإلجهاد 

)0.01(مستوى داللة 
Measurement ofبعنوان1999(.King):كینجدراسة)14

differences in emotional intelligence of pre service
educational leadership students and practicing
administrators as measured by the multifactor emotional

intelligence scale
.نفعالياال الذكاءفيواإلناثالذكوربینالفروقعنالكشفإلىالدراسةهدفت

االنفعاليمقیاس الذكاء:األداةوكانت.العلیاالدراساتمنوطالبةطالباً ( 73 )منالعینةتكونت
(MEIS) (Mayer, et.al,1997).العواملمتعدد

.اإلناثلصالحاالنفعاليالذكاءفيواإلناثالذكوربینإحصائیاً دالةفروقعنالنتائجوكشفت
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A study ofبعنوان Tapia,M.L1998):(تابیادراسة)15
the relationships of the emotional intelligence inventory

باالعتماد االنفعاليالذكاءفيواإلناثالذكوربینالفروقعنالكشفإلىالدراسةهدفتقد و 
.ئمة نسة الذكاء االنفعالي لـ بار اونعلى قا

:الدراسةوكانت أدوات
لینون                أوتیساختبار-ب-EQ) (Bar-On,1997).االنفعاليالذكاءنسبةقائمة-أ

.المدرسیةللقدرة
:إلىالنتائجوأشارت

.اإلناثلصالحاالنفعاليالذكاءفيواإلناثالذكوربینإحصائیةداللةذاتفروقوجود-

:على دراسات الذكاء الوجدانيالتعلیق
دراستنا مع تشابهت الّدراسات السابقة التي أمكن اإلّطالع علیها، نجد أّنهامن خالل عرض

تناولت القادة أنهاإذواختلفت عنها في العینة ،على المنهج الوصفيكلها اعتمدت أنهاإذفي المنهج 
، 2011المللي (والطلبة الجامعیین ) 2002ریجینا (والمدراء ) 2012الرقاد وابودیة (االكادمیین

بالتسیدو (والمعلمین ) 1999، كینغ 2002، عجوة 2003، سرور 2007، المصدر2011العلوان
دراستنا فتناولت أما) 2006بوتر (والعاملین في الصحة العقلیة) 2009، دي فیتو 2010

أنناإذالمستعملة األدواتكما اختلفت عنها من حیث ،النفسانیین العیادیین الممارسیناألخصائیین
2006فاروق السید عثمان ومحمد عبد السمیع عبده إعدادعلى مقیاس الذكاء االنفعالي من اعتمدنا

المللي (ومقیاس بار اون ) 2012الرقاد وابودیة (الدراسات السابقة فقد اعتمدت على االستبانة أما
)1999كینغ (ومقیاس الذكاء االنفعالي متعدد العوامل )  1998، تابیا 2009، دي فیتو 2011

، دمشق)2011العلوان، 2012الرقاد وابودیة (األردن: نجدإذواختلفت عنها كذلك من حیث البیئة 
جرت في البیئة فقد أما دراستنا ) 2007المصدر (، غزة )2010بالتسیدو (،  الیونان )2011المللي (

.الجزائریة
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:دراسات تناولت إجهاد الشفقة: ثانیا
إجهاد الشفقة عند الممرضات: ـالمعنونة بYODER( ،2008(دراسة یودر )1

compassion fatigue in nurses
لدراسة وضعیات نشوء إجهاد الشفقة واستراتیجیات التكیف عند الممرضات، واعتمد فیها وهدفت

ProQOL)(على مقیاس نوعیة الحیاة المهنیة  R-IV) (Stamm, ، اذ أبدت)(2005–1997
ساعة، كما 12الى 8مرتفعا عند الممرضات اللواتي تعملن من الدراسات أن إجهاد الشفقة كان

.و عدد ساعات العمل) المصلحة(أظهرت وجود فروق دالة بین الممرضات تتعلق بمكان العمل 

2009سنة ) ,CRAIG,HOOPER ET(ALوآخرون غدراسة هوبر، كری)2
ممرضات قسم رضا الشفقة، االحتراق النفسي  وٕاجهاد الشفقة لدى : بوالمعنونة

االستعجاالت مقارنة بممرضات تخصصات استشفائیة أخرى
COMPASSION SATISFACTION, BURNOUT AND COMPASSION
FATIGUE AMONG EMERGENCY NURSES COMPARED WITH
NURSES IN OTHER SELECTED INPATIENT SPECIALTIES

كل من رضا الشفقة، االحتراق النفسي وٕاجهاد الشفقة باستخدام مقیاس نوعیة تقییمحیث تم 
و مقارنتها بین ممرضات ) Stamm, 1997–2005) (ProQOL R-IV)(الحیاة المهنیة 

ئة من ممرضات ابالم82االستعجاالت وممرضات األقسام األخرى المختارة وخلصت الدراسة إلى أن 
نه ال توجد فروق دالة بین نتائج أنفسي متوسط إلى شدید، كما االستعجاالت تعانین من احتراق 

.ممرضات االستعجاالت ونتائج ممرضات األقسام األخرى
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انتشار إجهاد : الموسومة2010سنة ) POTTER et al(دراسة بوتر وآخرون )3
Compassion fatigueالشفقة واالحتراق النفسي عند ممرضات قسم األورام 

and burnout prevalence among oncology nurses:
أجریت هاته الدراسة الوصفیة في الوحدات والعیادات الخارجیة في مركز السرطان بالوالیات 

من مقدمي الرعایة الصحیة من ممرضات، مساعدین طبیین 153المتحدة على عینة مكونة من 
,Stamm) (ProQOL R-IV)((ة وتقنیین في األشعة، وتم االعتماد على سلم نوعیة الحیاة المهنی

لقیاس إجهاد الشفقة، االحتراق النفسي و رضا الشفقة، حیث بحثوا عن العالقة بین ) 2005–1997
كل من إجهاد الشفقة واالحتراق النفسي ورضا الشفقة والخصائص الدیموغرافیة ألفراد العینة، وخلصوا 

ل من إجهاد الشفقة واالحتراق النفسي ورضا نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الخبرة وكأإلى 
الشفقة واالحتراق النفسي ورضا الشفقة حسب السن إجهادالشفقة والخبرة المهنیة وال توجد فروق بین 

.الشفقة واالحتراق النفسي ورضا الشفقة و مكان العملإجهادبین إحصائیانه توجد فروق دالة أكما 

MARCUS(دراسة ماركوس و دوبي ) 4 et DUBI ( المعنونة ب2004سنة :
العالقة بین الجلد وٕاجهاد الشفقة عند المستشارین 

The Relationship Between Resilience and Compassion
Fatigue in Counselors

فحص مدى تأثیر الصدمات الشخصیة على العواقب النفسیة للصدمة إلى ه الدراسة ذهدفت ه
الحصر، واستراتیجیات مواجهتها كما تناولت العدید من الخصائص الثانویة خاصة االكتئاب، 

الدیموغرافیة لمعرفة عالقتها بالصدمة الشخصیة من جهة والقدرة على المواجهة من جهة أخرى وقد 
مقیاس الصدمة ) CSF; Stamm, 2002(اعتمدا على مقیاس إجهاد الشفقة و رضا الشفقة 

تم ). BDC ،1999( ، وقائمة االكتئاب )BAI ،1999(قائمة القلق ) 1999؛ TRS(االسترداد 
انه ال توجد فروق إلىمن المستشارین العاملین في مجال الصحة النفسیة وخلصوا 197توزیعها على 

التعرض لصدمات شخصیة أنفي التعرض للصدمة وبینت واإلناثبین الذكور إحصائیةذات داللة 
.الشفقة، االحتراق النفسي، الحصر، أو االكتئابإجهادقبلیة عند المستشارین ال تترافق حتما مع
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االحتراق : تحت عنوان2012سنة ) ROSSI et al(دراسة روسي آخرون ) 5
لعقلیةالنفسي، إجهاد الشفقة و رضا الشفقة عند موظفي الصحة ا

Burnout, compassion fatigue, and
compassion satisfaction among staff in
community-based mental health services

ورضا الشفقة ) CF(، وٕاجهاد الشفقة )BO(الغرض من هذه الدراسة هو تقییم االحتراق النفسي 
)CS ( بین موظفي أربع مصالح للصحة العقلیة)CMHS (طبق مقیاس نوعیة . من فیرونا، إیطالیا

ما (260كان عدد أفراد العینة . دیمغرافيالحیاة المهنیة ، واستبیان الصحة العامة، واستبیان اجتماعي 
وقد أبدى األطباء العقلیین واألخصائیین االجتماعیین ) ئة من العدد اإلجماليابالم84یمثل نسبة 

كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق في . والمهنیین أعلى مستویات االحتراق النفسي و إجهاد الشفقة
. و فروق تعزى للخبرة المهنیة  لصالح األكثر خبرةإجهاد الشفقة تعزى للجنس لصالح اإلناث 

:على دراسات إجهاد الشفقةالتعلیق
ة دراسالمع تشابهت أّنهایمكن القول، جمعتها الباحثةمن خالل عرض الّدراسات السابقة التي 

تناولت أنهاإذواختلفت عنها في العینة ،على المنهج الوصفيكلها اعتمدت أنهاإذفي المنهج الحالیة
العاملین في الصحة و ) 2010، بوتر واخرون2009وآخرونهوبر، كریق ،2008یودر(الممرضات

دراستنا فتناولت أما) 2004ماركوس ودوبي (والمستشارین) 2012وآخرونروسي (العقلیة
اننأإذالمستعملة األدواتكما اختلفت عنها من حیث النفسانیین العیادیین الممارسین ،األخصائیین

الدراسات أماSTAMM2010إعدادمن ProQOL 5سلم نوعیة الحیاة المهنیة اعتمدنا على 
-ProQOL Rسلم نوعیة الحیاة المهنیة السابقة فقد اعتمدت على  IV2007STAMM

ومقیاس )  2010، بوتر واخرون2012وآخرون، روسي 2009وآخرونهوبر، كریق ،2008یودر(
إذواختلفت عنها كذلك من حیث البیئة )2004ماركوس ودوبي (CSFالشفقة ورضا الشفقة إجهاد
ایطالیا )، )2010بوتر واخرون(األمریكیةبقي الدراسات لها جریت في الوالیات المتحدة أننجد 

.أما دراستنا جرت في البیئة الجزائریة2012وآخرونروسي (
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:دراسات تناولت الجلد: ثالثا
: بعنوان مقاربة سیكودینامیة للجلد 2009دراسة طالب حنان سنة )1

دراسة عیادیة للجلد من خالل مقارنة توأم حقیقي  و هما فتاتین مسعفتین تعرضتا وتمثلت في 
لصدمات متراكمة و لكنهما لم تستجیبا بنفس الطریقة، إذ أن إحداهما تغلبت على المحن التي واجهتها 

بالتوظیف الجید ةدراسلالفرضیة العامة الفارقیة لتتعلق . دت صعوبات في ذلكفهي جلدة و األخرى وج
لقد تحققت هذه .لنظام ما قبل الشعور عند التوأم الجلدة  و إخفاق غیر الجلدة في هذا التوظیف

الفرضیة من خالل تحقق الفرضیة اإلجرائیة المتعلقة بنوعیة العقلنة  و الفرضیات الجزئیة المتعلقة 
وتبین من . تة الخیالیة، اإلرصان العقلي و القدرة على ربط وجداني القلق  و االكتئاب بتمثیالبالحیا

.أن الجلد یتحدد بسیرورات نفسیة فردیة  و عالئقیة  و ال یرجع لعوامل وراثیة جینیةهذه الدراسة 

مقترحإرشاديبرنامجفاعلیة: بعنوان) 2009(حسان اسحقدراسة والء)2
:بغزةاإلسالمیةالجامعةلدى طالباتاألنامرونةلزیادة

لدى طالباتاألنامرونةلزیادةإرشاديبرنامجفعالیةعنالكشفإلىالحالیةالدراسةهدفت
116منتكونتللدراسة عینةباختیارالباحثةقامتالدراسةهدفولتحقیقبغزة،اإلسالمیةالجامعة
الحاصالتمنطالبة12الباحثةاختارتكماالتربیة،كلیةمناألولالمستوىطالباتمنطالبة
استبانة:وهماإعدادهاأداتین منالباحثةاستخدمتوقداألنا،مرونةاستبانةعلىالدرجاتأدنىعلى

صحةمنوالتحققالدراسةعلى تساؤالتولإلجابةاألنا،مرونةلزیادةاإلرشاديوالبرنامجاألنا،مرونة
التحلیلوبعدولكوكسون،اختبار:فياإلحصائیة تمثلتاألسالیبمنعددالباحثةاستخدمتالفروض

:التالیةالنتائجإلىالدراسةتوصلتاإلحصائي
في االختباراألنا،مرونةاستبانةعلىالعینةأفراددرجاتبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجد*

.والبعديالقبلي
في االختباراألنا،مرونةاستبانةعلىالعینةأفراددرجاتبینإحصائیةداللةذاتفروقتوجدال*

.التتبعيواالختبارالبعدي،
.الدراسةلدى عینةاألنامرونةزیادةفيتأثیرهواستمراروفعالیتهاإلرشاديالبرنامجقدرةیعنيمما
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األناومرونةالنفسياالحتراقبینالعالقة: بعنوان2007الخطیب سنة دراسة)3
:غزةقطاعبحافظاتالفلسطینیینلدى المعلمین

لدى األناومرونةالنفسياالحتراقبینالعالقةطبیعةعلىالتعرفإلىالدراسةهذهو هدفت
معلمة156ومعلماً 306منالدراسةعینةتكونتوقدغزةقطاعحافظاتمبالفلسطینیینالمعلمین
طبقیة منعشوائیةبطریقةاختیارهمتمغزةقطاعمحافظاتمنومعلمةمعلماً ( 462 )بمجموع

إعداد سیدمانالنفسياالحتراقمقیاس:كالتاليالمستخدمةاألدواتوكانتالتعلیمیةالمراحلجمیع
ومحمدوفائي الحلومحمد:إعداداألنامرونةومقیاس( 1994 )محمداهللاعبدعادلوتعریبوزاجر
العالیة، التوقعاتالنفسيوالدعمالرعایة:هيأبعادستةمنوالمكون( 2005 )الخطیبجواد

،والصحبةممارسة الصداقة،االجتماعیةالروابطتكوینالمجتمع،فيالفاعلةالمشاركةللنجاح،
اإلحصائیةالباحثة األسالیباستخدمتالدراسةأهدافولتحقیقالحیاة،فيالتواصلمهارات
النتائجالدراسة،وأظهرت(التباینوتحلیلالتائيواالختبارالمئویةوالنسباالرتباطمعامل):التالیة
أبعادفيمرتفعةووجود  مستویاتالنفسي،االحتراقأبعادفيمرتفعةمستویاتوجودعدم:التالیة
المعلمینلدىاألناالنفسي ومرونةاالحتراقأبعادبینارتباطعالقةوجودوعدماألنا،مرونة

.غزةقطاعمحافظاتفيالفلسطینیین

األنامرونةعواملبعنوان تقییم2007الخطیب سنة محمدجوادمحمددراسة )4
:الصادمةاألحداثمواجهةفيالفلسطینيالشبابلدى

مواجهةفيالشباب الفلسطینيلدىاألنالمرونةالمكونةالعواملعلىالتعرفوتهدف إلى
الشعبضداإلسرائیلیةاالتواالعتقواالغتیاالت لالجتیاحنتیجة لهایتعرضونالتيالصادمةاألحداث

منالفلسطینیینالطلبةمنوطالبةطالًبا317قدرها على عینةالبحثطبقوقد،بأسرهالفلسطیني
مرونةمقیاساستخدامتموقداإلسالمیة،والجامعةاألزهرجامعةوطالباتطلبةمنغزةقطاعأبناء
قصوىبدرجةالشخصیةسماتأوعواملتمثلبنًدا( 14 )منوالمكون)Ego Resiliency(األنا
قابوسالسلطانجامعةفي2000سنةوساندمانالناصرإعدادمنوهو،درجةScale56،تمثل

سنةبالعربیةوٕاعدادهااإلنجلیزیةاللغةمناالستبانةهذهبترجمةالباحثوقامبسلطنة عمان،
الشیوع ومعاملالتباینوتحلیلالمئویةوالنسبالمتوسطوٕایجادإحصائًیاالبحثمعالجةوتم2005
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وقد أظهرتغزة،قطاعفيتقنینهعندالمقیاسوثباتصدقاألولیةالنتائجأظهرتوقد،"ت"واختبار
وروحالستقالل، واإلبداع،وااالستبصار،:هياألنالمرونةخاصةعواملوجودالالحقةالنتائج

."األخالق"الموجهةالروحیةوالقیماالجتماعیة،والعالقاتوالمبادأة،الدعابة،
وهذا األنا،مرونةفيعالیةبدرجةالفلسطینيالشبابتمتعأیًضاالتطبیقنتائجأظهرتكما

لها واجتیازهاالتصديعلىوقدرتهمالصادمةلألحداثالفلسطینيالشبابتعرضكثرةإلىیرجع
مناألیامما أثبتتهوهذاعاديبشكلالمعتادةالحیاتیةأنشطتهمبممارسةالقیاملهمیمكنبحیثبسالم
.اإلسرائیلياالحتاللإلیهم منالموجهةالعدوانیةالممارساتتحديفياالستمرارعلىلدیهمفائقةقدرة

:سنة2005الحلودراسة)5
في الشخصیةاألناالمجتمعي لمرونةالتدعیممصادرعلىالتعرفإلىالدراسةهذههدفت
الفاعلةالمشاركة/التوقعات العالیة للنجاح/النفسيوالدعمالرعایة) :وهيعواملالستفيالفلسطینیة

وقد،الحیاةفيومهارات التواصل/الصحبةالصداقةممارسة/االجتماعیةالروابطتكوین/المجتمعفي
وجامعةاإلسالمیةالجامعةالجامعات منطلبةالجامعيالفلسطینيالشباب:منالدراسةعینةتكونت
مصادر:كالتالياألدوات المستخدمةوكانتالجامعتینفيالمختلفةالدراسیةالسنواتفياألزهر
األبعادعليیشتملالخطیب والذيجوادومحمدالباحث،منبإعدادهقاموالذيالمجتمعیةالحمایة
الروابطتكوین/في المجتمعالفاعلةالمشاركة/للنجاحالعالیةالتوقعات/النفسيوالدعمالرعایة:الست

الدراسةأهداف، ولتحقیق(الحیاةفيالتواصلومهارات/والصحبةالصداقةممارسة/االجتماعیة
المئویةالنسب(T.test)،استخراج العامليالتحلیل:التالیةاإلحصائیةاألسالیبالباحثةاستخدمت

العامليالتحلیل،التباین،اختبار تحلیلاالنحرافمقاییسالمركزیة،النزعةمقاییسالشیوع،معامل
والدعمبعدالرعایةمنكلفيداللة إحصائیةذاتفروقوجودعدم:التالیةالنتائجالدراسةوأظهرت
تعزى الحیاةفيالتواصلمهاراتفي المجتمع،الفاعلةالمشاركةللنجاحالعالیةالتوقعاتالنفسي،
والصحبة تعزىالصداقةممارسةفيإحصائیةداللةذاتفروقوجود، إناثذكور،الجنسلمتغیر
داللة إحصائیةذاتفروقوجودعدمواإلناث،لصالحالفروقكانتولقدإناثذكور،الجنسلمتغیر

ذاتوجود فروقعدمكذلكإناثذكور،الجنسلمتغیرتعزىاألنامرونةلمقیاسالكلیةالدرجةفي
.السكنمكانلمتغیرتعزىإحصائیةداللة
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: بعنوان2000سنة ) Al-Naser & Sandman(وساندمان الناصردراسة)6
الكویت دراسة حالة منER89عوامل المرونة باستعمال تقییم

EVALUATING RESILIENCY PATTERNS USING THE ER89:
A CASE STUDY FROM KUWAIT:

دولةفياألحداث الصدمیةمواجهةفيالشخصیةعوامل المرونةتقییمإلىالدراسةهذهتهدف
االجتیاحآلثارنتیجةالحاليالكویتي المجتمعفيالمرنةسمات الشخصیةعلىوالتعرفإلىالكویت
وزع سؤاال14منیتكونمقیاسطبق مقیاس المرونة الذاتیة وهو1990سنة الكویتلدولةالعراقي

سنة 17أعمارهمتبلغواإلناث،الذكورمن495منمكونةالكویتطالب جامعةمنعینةعلى
األسرة، والمكانةونمطالتعلیم،ونوعوالعمر،للجنس،تبًعامجموعاتإلىقسم الطالبوقدفأكثر،

للنقاطالمتغیرات تبًعاتلكتأثیرلتقییموذلكاالجتماعیةوالحالةالتعلیمي،االجتماعیة، والمستوى
في المستقلةالمتغیرات المطلقةتجاهالثانویةللمتغیراتاإلحصائيالتحلیلوتقییملتحدید المرونة

مط ونواإلناثللذكورالعالیة للمرونةواألنماطباألسالیبالمقارنةمعتزامًنامختلف  المجموعات
%الثلثمنأكثرإن:كالتاليالنتیجةوجاءتالجنسمقابلفياألسرة صنفواالعینةأفرادمن37
من أسرالطالبحصلوقداإلناثمنأعلىنقاطعلىحصل الذكوروقدعالیةمرونةذووبأنهم
علىحصلواالعلمیةالكلیاتطالبأنكمانوویة،أسرمنعلیهممن حصلأعلىنقاطعلىممتدة
.اآلدابطالب كلیاتمنأعلىنقاط

واإلناثالكویتیین الذكورالطالببینالمرونةفيإحصائیةداللةذاتفروًقاالدراسةأظهرتكما
مستقبليلبحثالدراسة أساًساتكونقد.اإلناثمنللشفاءأكبرإمكانیةعلىالذكورحصلكما

.العربيمنطقة الخلیجفيالعربیةالشعوبلدىالمرونةونوعیةومقدرةقوةلقیاس
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مواجهة: المعنونة ب1997سنة ) Kathleen & Jim(وجیم كاثلیندراسة)7
Handling Difficult Times and"المرونةالعصیبة وتعلماألزمات

Learning Resiliency:
.تجریبیةخالل برامجمنمواجهتهاوكیفیةالمرونةعواملعلىالتعرفإلىالدراسةهذهتهدف

وتطویرالمحنة،وجهوالتكیف فيبنجاحوالرجوعالوثبعلىالقدرة" :بأنهاالمرونةلتعریفوفقا
"قاسیةضغوطإلىالتعرضمنبالرغماجتماعیةكفاءة الناسخصائصالبحثأشارت نتائج.

للمرونة،تجریبيتعلیمينموذجاستجابات التأقلم، مقابلالدفاعللمرونة،الدفاعيالوجهالمرنین،
مرنینلیكونوااألفرادإعدادوأنیطوروا المرونةكیفاآلخرینتساعدومنظمةتعلیمیةوممارسات

وعالقاتالتنشئةعلىتعتمدوالتيالنفسیةصحة اإلنسانتطویرفيطویالوقتًاتأخذعملیةیعتبر
الحیاةفيبینهمفيتجمعقیمةأهدافإلىالوصولمن أجلواالحترامالثقةعلىالمبنیةالمشاركین

.المدنيالمجتمعفي

لدىوالمرونةالمخاطرة: ، المعنونة ب1995سنة ) Clark(كالرك دراسة)8
الجنسینبینالفروقفيللبحثالحاليالمراهقین الوضع

Risk and Resiliency in Adolescence: The Current Status of
Research on Gender Differences". :

الخطر ظروففيلوجودهمالمرنینالشبابفهمكانإذامامعرفةإلىالدراسةهذهتهدف
ایجابیة تعلیمیةبیئاتیخلقانیمكنمعلمیهموسلوكیاتسلوكیاتهمبخصائصمعرفتهموكذلك

مسارأن تحددیمكنوالبیئیةوالسلوكیةالفردیةالعواملحولالدراسةوتوصلتفعالمدرسيوتواصل
بعالقةتحددأنالمخاطرة یمكنظروفأنحینفيالمجتمعیةالحمایةمصادرفيوالمتمثلةنموهم
عنالناشئةاطرةخبالمله عالقةمابأنالدراسةوأوصتومجتمعهمورفاقهمبأسرهمالشبابهؤالء

األنشطةعلىوالتأكیدالحقیقةتقییم المشاكلتشملالتيالمرونةبعواملتتحددبالمدارسالعالقة
البرامجخدماتخاللمنأدائهمبتحسنوتوقعات الطالباألكادیمياإلنتاجوتعزیزالالمنهجیة

.المدنيالمجتمعمشاركاتوتطویروزیادة تفعیلواالجتماعیةالنفسیةوالرعایةالتعلیمیة
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:على دراسات الجلدالتعلیق
مع تشابهت بعضهامن خالل عرض الّدراسات السابقة التي أمكن اإلّطالع علیها، نجد أنّ 

، الناصر 2005، الحلو 2007الخطیب (اعتمدت على المنهج الوصفيأنهاإذدراستنا في المنهج 
و المنهج ) 2009إسحاقوالء (اعتمد على المنهج التجریبي خراآلوالبعض ) 2000وساندمان 

، 2009إسحاقوالء (الطلبةتناولت أنهاإذواختلفت عنها في العینة ،)2009طالب حنان (العیادي 
)2007الخطیب (والمعلمین ) 2009طالب حنان (الطفولة المسعفة) 2000الناصر وساندمان 
النفسانیین األخصائییندراستنا فتناولت أما)2005، الحلو 2007الخطیب (والشباب الفلسطني 

سلم الجلد اعتمدنا على أنناإذالمستعملة األدواتكما اختلفت عنها من حیث العیادیین الممارسین ،
CD-RISCطالب حنان (الرورشاخ الدراسات السابقة فقد اعتمدت على أما2003لكونور دافیدسون

، 2007الخطیب (األناومقیاس مرونة )2009إسحاقوالء (الباحثةإعداداستبیان من )  2009
واختلفت عنها كذلك من حیث )2000الناصر وساندمان (ومقیاس المرونة الذاتیة ) 2005الحلو 

الناصر (، الكویت )، الحلو 2007، الخطیب 2009إسحاقوالء (غزة /فلسطین : البیئة اذ نجد
.وتشابهت في البیئة الجزائریة مع دراسة طالب حنان) 2000وساندمان 



اجلانب التطبیقي



الفصل السادس
املهنجیةإالجراءات
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:تمـــــهید

محاورها و التي ألهمسیس النظري ألقد كان تركیز الفصول السابقة من هذه الدراسة على الت
الشفقة إجهادو راسة انطالقا من الذكاء الوجدانيللداألساسیةدارت في مجملها حول توضیح المفاهیم 

إلشكالیة الدراسة حتى تتضحذلك من التناول المنهجي یسبقوما النفساني األخصائيلدى والجلد
ه المتغیرات انطالقا ذفي هذا الفصل فسیتم دراسة التفاعل بین هأماالبحث في هذا الموضوع، أهمیة

التي األدواتأفضلید موضوع البحث فانتقاء ناسب و المعاینة الصحیحة التي تفمن اختیار المنهج الم
.لنتائجهااإلحصائیةطریقة تطبیقها و المعالجة وأخیراتساعد على القیاس الجید لمتغیرات البحث 

:منهج الدراسة-1

اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي و الذي یعتبر استقصاء ینصب على 
شف جوانبها وتحدید العالقات بین كظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر بقصد تشخیصها و 

.ىأخر بینها وبین ظواهر أوعناصرها 

بعد من ذلك أإلىیذهب وٕانماالمنهج الوصفي ال یقف عند حدود وصف الظاهرة أنكما
.ت ذات معنى بقصد التبصر بتلك الظاهرة حلیالتإلىم بقصد الوصول یِ فیحلل ویفسر ویقارن و یق

)97.،ص2008رحیم یونس كرو العزاوي، (

النفسانیین األخصائیینمن أوسعلدراسة شریحة األنسبألنهوقد اعتمدت الباحثة هذا المنهج 
اسة العالقات و الفروق بین مجموعة معتبرة من المتغیرات ر عبر التراب الوطني كما ویتناسب مع د

. بالنسبة لموضوع البحث و ال یسهل تجاوزهاأهمیةالتي تعتبر ذات 

:تحدید مجال الدراسة-2

:الحدود المكانیة و الجغرافیة

، تمثلت مختلف والیات القطر الجزائريعبر یین الممارسینانشملت الدراسة األخصائیین النفس
النعامة،خنشلة،وهران،ورقلة،، سطیفتلمسان،بشار،درار، باتنة،أ: والیة وهي كالتالي13في 

.غردایة، الجزائر، الجلفة، تبسة
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والمنتمیة لوزارة الصحة العمومیة قطاع المنضویة في وهذا من مختلف المصالح االستشفائیة 
:مصالح كاآلتيسبعة هيالصحة و 

.الجراحة العامة.1
.تصفیة الكلى.2
.األطفالطب.3
.العقلیةاألمراضطب .4
.العیادات متعددة االختصاصات.5
.وراماأل.6
.االستعجاالت.7

-2012و 2012- 2011الحالیة خالل السنتین الدراسیتین أجریت الدراسة : الحدود الزمانیة
2013.

: لدراسةمجتمع ا-3

:المعــــاینة

قطاع منعیادیا نفسانیا أخصائیا) 1600: (للدراسة  بـاألصليالمجتمع أفرادقدر عدد 
هقدمحسب ما،2012وهذه اإلحصاءات لعام والیات القطر الجزائري كاملعبر الصحة العمومیة

حول عدد إحصاءاتمن الجزائر يیین فانالنفسباألخصائیینالمختص snapsy.comموقع 
.النفسانیین في قطاع الصحة العمومیةاألخصائیین

من الصحة العمومیة من قطاععیادیا نفسانیا أخصائیا) 152: (عینة الدراسة فقد قدرت بـأما
. من المجتمع األصليالعشرة بالمائةما یقارب 9.5بما نسبته الوالیات السابقة الذكر، وهذا 

المعاینة جملة من المتغیرات ذات الصلة بموضوع أثناءأخذت الباحثة بعین االعتباركما
بظروف مرتبطوبتكوینه ومنها ما هوي العیادي الممارس انباألخصائي النفسمنها ما یتعلق الدراسة 

إضافةالجنس، السن، المستوى التعلیمي، نمط التعلیم، مصلحة العمل، الوالیة، : باإلجمال وهيهعمل
:آنفاو الجداول الموالیة توضح توزیع العینة حسب المتغیرات المذكورة . سنوات الخبرة المهنیةلىإ
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:الخبرة المهنیةتوزیع األفراد حسب 

یوضح توزیع العینة حسب الخبرة المهنیة) 05(جدول رقم 

الخبرةأفراد العینة

اقل من خمسة 
سنوات

من خمس سنوات 
الى عشر سنوات

اكثر من عشر 
سنوات

المجموع

1073609152العدد

%100%6%24%70النسبة

24%

توضح توزیع العینة حسب الخبرة المھنیة) 07(دائرة نسبیة رقم 
اقل من خمس سنوات

اإلجراءات المنهجيةالفصل السادس                                                                   

124

:الخبرة المهنیةتوزیع األفراد حسب 

یوضح توزیع العینة حسب الخبرة المهنیة) 05(جدول رقم 

الخبرةأفراد العینة

اقل من خمسة 
سنوات

من خمس سنوات 
الى عشر سنوات

اكثر من عشر 
سنوات

المجموع

1073609152العدد

%100%6%24%70النسبة

70%

6%

توضح توزیع العینة حسب الخبرة المھنیة) 07(دائرة نسبیة رقم 
من خمس الى عشر سنوات اكثر من عشر سنوات
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:الخبرة المهنیةتوزیع األفراد حسب 

یوضح توزیع العینة حسب الخبرة المهنیة) 05(جدول رقم 

الخبرةأفراد العینة

اقل من خمسة 
سنوات

من خمس سنوات 
الى عشر سنوات

اكثر من عشر 
سنوات

المجموع

1073609152العدد

%100%6%24%70النسبة

توضح توزیع العینة حسب الخبرة المھنیة) 07(دائرة نسبیة رقم 
اكثر من عشر سنوات
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:الجنسحسب توزیع األفراد 

یوضح توزیع العینة حسب الجنس) 06(جدول رقم 

المجموعالذكوراإلناثأفراد العینة

11735152العدد

%100%23%77النسبة

23%

توضح توزیع العینة حسب الجنس) 08(دائرة نسبیة رقم 
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:الجنسحسب توزیع األفراد 

یوضح توزیع العینة حسب الجنس) 06(جدول رقم 

المجموعالذكوراإلناثأفراد العینة

11735152العدد

%100%23%77النسبة

77%

23%

توضح توزیع العینة حسب الجنس) 08(دائرة نسبیة رقم 
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:الجنسحسب توزیع األفراد 

یوضح توزیع العینة حسب الجنس) 06(جدول رقم 

المجموعالذكوراإلناثأفراد العینة

11735152العدد

%100%23%77النسبة

توضح توزیع العینة حسب الجنس) 08(دائرة نسبیة رقم 

االناث

الذكور
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:السنتوزیع األفراد حسب 

نسیوضح توزیع العینة حسب ال) 7(رقم جدول 

المجموعسنة30اكبر من سنة30اقل من أفراد العینة

11339152العدد

%100%26%74النسبة

26%

توضح توزیع العینة حسب السن) 9(دائرة نسبیة رقم 
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:السنتوزیع األفراد حسب 

نسیوضح توزیع العینة حسب ال) 7(رقم جدول 

المجموعسنة30اكبر من سنة30اقل من أفراد العینة

11339152العدد

%100%26%74النسبة

74%

26%

توضح توزیع العینة حسب السن) 9(دائرة نسبیة رقم 

اقل من ثالثین سنة

اكبر من ثالثین سنة
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:السنتوزیع األفراد حسب 

نسیوضح توزیع العینة حسب ال) 7(رقم جدول 

المجموعسنة30اكبر من سنة30اقل من أفراد العینة

11339152العدد

%100%26%74النسبة

توضح توزیع العینة حسب السن) 9(دائرة نسبیة رقم 

اقل من ثالثین سنة

اكبر من ثالثین سنة



اإلجراءات المنهجيةالفصل السادس                                                                   

127

:المستوى الدراسيتوزیع األفراد حسب 

یوضح توزیع العینة حسب المستوى الدراسي) 8(جدول رقم 

المستوى الدراسيأفراد العینة

المجموعماجستیرماسترلیسانس

1380608152العدد

%100%5%4%91النسبة

توضح توزیع افراد العینة حسب المستوى ) 10(دائرة نسبیة رقم 
الدراسي
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:المستوى الدراسيتوزیع األفراد حسب 

یوضح توزیع العینة حسب المستوى الدراسي) 8(جدول رقم 

المستوى الدراسيأفراد العینة

المجموعماجستیرماسترلیسانس

1380608152العدد

%100%5%4%91النسبة

91%

4%
5%

توضح توزیع افراد العینة حسب المستوى ) 10(دائرة نسبیة رقم 
الدراسي
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:المستوى الدراسيتوزیع األفراد حسب 

یوضح توزیع العینة حسب المستوى الدراسي) 8(جدول رقم 

المستوى الدراسيأفراد العینة

المجموعماجستیرماسترلیسانس

1380608152العدد

%100%5%4%91النسبة

توضح توزیع افراد العینة حسب المستوى ) 10(دائرة نسبیة رقم 
الدراسي

لیسانس
ماستر
ماجیستیر
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:مكان العملتوزیع األفراد حسب 

مكان العملیوضح توزیع العینة حسب ) 9(جدول رقم 

أفراد 
العینة

مكان العمل

تصفیة الجراحة
الكلى

أمراض السرطان
األطفال

عیادة متعددة 
االختصاصات

األمراض 
العقلیة

المجموعاالستعجاالت

18162619312418152العدد

%12100%16%20%%1712%11%12%النسبة

عیادة متعددة 
االخصاصات

20%

االمراض العقلیة
16%

االستعجاالت
12%

توضح توزیع أفراد العینة حسب مكان ) 11(دائرة نسبیة رقم 
العمل
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:مكان العملتوزیع األفراد حسب 

مكان العملیوضح توزیع العینة حسب ) 9(جدول رقم 

أفراد 
العینة

مكان العمل

تصفیة الجراحة
الكلى

أمراض السرطان
األطفال

عیادة متعددة 
االختصاصات

األمراض 
العقلیة

المجموعاالستعجاالت

18162619312418152العدد

%12100%16%20%%1712%11%12%النسبة

جراحة
12%

تصفیة الكلى
11%

السرطان
17%

امراض االطفال
12%

عیادة متعددة 
االخصاصات

20%

االمراض العقلیة
16%

االستعجاالت
12%

توضح توزیع أفراد العینة حسب مكان ) 11(دائرة نسبیة رقم 
العمل
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:مكان العملتوزیع األفراد حسب 

مكان العملیوضح توزیع العینة حسب ) 9(جدول رقم 

أفراد 
العینة

مكان العمل

تصفیة الجراحة
الكلى

أمراض السرطان
األطفال

عیادة متعددة 
االختصاصات

األمراض 
العقلیة

المجموعاالستعجاالت

18162619312418152العدد

%12100%16%20%%1712%11%12%النسبة

توضح توزیع أفراد العینة حسب مكان ) 11(دائرة نسبیة رقم 
العمل
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:الدراسةأدوات-4

Beth Hudnallهادنال ستاملـ بیث 5ProQoLنوعیة الحیاة المهنیةلمس-4-1
Stamm2009:

Beth Hudnall Stammالذاتي إلجهاد الشفقة، قام بإنشائهلمسهو النسخة المستحدثة لل

و یتكون " رضا الشفقة، االحتراق النفسي، و إجهاد الشفقة"، یتكون من ثالث ساللم فرعیة 2009
.كل منها من عشرة بنود

. إذ أن كل سلم من الساللم الثالث مستقل سیكومتریا عن اآلخر وال یمكن أن یجمع مع اآلخر

وهو ،دولة30استعمل سلم نوعیة الحیاة المهنیة في دراسات عدیدة عبر العالم فیما یزید عن 
على ةالیاالنجلیزیة و الفرنسیة و االسبانیة و األلمانیة، و تعكف الدراسة الح:متوفر بعدة لغات منها

ترجمتها من الهیئة بإذنالحصول على أن تم بعد كأحد أهدافها إضافة ترجمته إلى اللغة العربیة 
).)3(و )2(انظر الملحق رقم(المنشئة 

:ما یليكوهي 5ProQoLهناك ثالث خطوات لتصحیح سلم نوعیة الحیاة المهنیة 

.هي عكس بعض العبارات:الخطوة األولى-
.بكل سلم فرعيةهي جمع العبارات الخاص:ةة الثانیالخطو -
.تحویل الدرجات الخام إلى درجات معیاریةهي: الخطوة الثالثة-

و التي تنقط على )را، أحیانا، غالبا، دائماأبدا، ناد: (وفقا للبدائل التالیةإذ تتم اإلجابة على السلم 
)1، 2، 3، 4، 5(الترتیب كما یلي 

.29، 17، 15، 4، 1: عكس العباراتوالأ

.م29م، 17م، 15م، 4م، 1إلى 

)1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1(
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:جمع العبارات في كل سلم فرعيثانیا

)3،6،12،16،18،20،22،24،27،30(رضا الشفقة و یتضمن العبارات التالیة 

)م29، 26، 21، 19م، 17م، 15، 10، 8م ، 4م، 1: (االحتراق النفسي ویتضمن العبارات التالیة

)28، 25، 23، 14، 13، 11، 7،9، 5، 2: (الشفقة و یتضمن العبارات التالیةإجهاد

:الترجمةإجراءات

ذلك بإتباع الخطوات من أجلتإذ قامالباحثةتمت ترجمة األداة إلى اللغة العربیة من طرف 
:التالیة

في  ینمتخصصةذتاأسالباحثة وبمساعدة الترجمة من اللغة األنكلیزیة إلى اللغة العربیة من طرف :أوال
.اللغة األنكلیزیة

. لتقییم مدى وضوح العبارات و صالحیة التعلیماتمن األخصائیین مجموعةعلى السلمتمریر :ثانیا

عبارات لقیاس الخاصیة مدى مالءمة الإلبداء آرائهم و في علم النفس أساتذة علىسلمعرض ال:ثالثا
1.وضع ألجلهاالتي 

إجراء التعدیالت في صیغ بعض العبارات حسب اقتراحات المختصین، بما یتالءم مع :رابعا
.الخصائص الثقافیة و اللغویة للبیئة الجزائریة

عرض هذه النسخة على أستاذین في اللغة األنكلیزیة لترجمتها عكسیا أي من اللغة العربیة :خامسا
.جودة ترجمة المعنى و المبنىثم مقارنتها بالنسخة األصلیة لتقییم . إلى اللغة األنكلیزیة

المجتمع أفرادعلى عینة من نوعیة الحیاة المهنیةتطبیق الصورة النهائیة باللغة العربیة لسلم :سادسا
. من أجل دراسة الخصائص السیكومتریة لهیین انمن المختصین النفسالجزائري 

–د جابر نصر الدین .، أ-جامعة الحاج لخضر باتنة –د جبالي نور الدین .، أ-جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان–د بشالغم یحي .أ(*1
–جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان –حاجب سلسبیل . ، د–جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان –لكحل مصطفى . د–جامعة محمد خیضر بسكرة 

-جامعة الحاج لخضر باتنة–عدوان یوسف . د
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الباحثة بإعادة التأكد من الخصائص السیكومتریة لهذه األداة وهذا بتطبیقهاعلى قامت قد ول
:یا عیادیا ممارسا وجاءت نتائج التقنین كما یليانأخصائیا نفس50متكونة من عینة التقنین ال

: صدق المقارنة الطرفیة

:أوال سلم إجهاد الشفقة

) ت(من طرفي الترتیب ، وتطبیق اختبار %33تنازلیا واخذ نسبة ةتم ترتیب درجات العین
:في الجدول التاليةلعینتین متساویتین ، و النتائج موضح

الشفقةإجهادسلمي المجموعتین الطرفیتین على بین متوسط) ت(یوضح اختبار ) 10(جدول رقم 

تعمنالقیمة

المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

دالة عند 1730.524.4510.9532الفئة العلیا
0.01 1716.882.54الفئة الدنیا

المتوسط الحسابي للفئة العلیا أنظنالح) 10(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
) 16.88(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للفئة الدنیا ) 4.45(بانحراف معیاري قدره ) 30.52(بلغ 

التي ةالمحسوب) ت(و ) 32(، و بحساب درجة الحریة التي قدرت ب ) 2.54(بانحراف معیاري قدره 
، و هذا ما 0.01احصائیا عند مستوى الداللة اقل من ةلوحظ انه توجد فروق دال) 10.95(بلغت 

.في هذا السلم الفرعيیجعلنا نطمئن على صدق المقیاس

:ثانیا سلم االحتراق النفسي

) ت(من طرفي الترتیب ، وتطبیق اختبار %33تنازلیا واخذ نسبة ةتم ترتیب درجات العین
:في الجدول التاليةلعینتین متساویتین ، و النتائج موضح
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االحتراق سلم موعتین الطرفیتین على بین متوسطي المج) ت(یوضح اختبار ) 11(جدول رقم 
النفسي

تعمنالقیمة

المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

دالة عند 1725.823.049.6032الفئة العلیا
0.01 1717.761.64الفئة الدنیا

المتوسط الحسابي للفئة العلیا أنظنالح) 11(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
) 17.76(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للفئة الدنیا ) 3.04(قدره بانحراف معیاري) 25.82(بلغ 

التي ةالمحسوب) ت(و ) 32(، و بحساب درجة الحریة التي قدرت ب ) 1.64(بانحراف معیاري قدره 
ما ، و هذا0.01احصائیا عند مستوى الداللة اقل من ةلوحظ انه توجد فروق دال) 9.60(بلغت 

.السلم الفرعيهذا یجعلنا نطمئن على صدق 

:ثالثا سلم الرضا بالشفقة

) ت(من طرفي الترتیب ، وتطبیق اختبار %33تنازلیا واخذ نسبة ةتم ترتیب درجات العین
:في الجدول التاليةلعینتین متساویتین ، و النتائج موضح

بالشفقةسلم الرضا موعتین الطرفیتین على بین متوسطي المج) ت(یوضح اختبار ) 12(جدول رقم 

تعمنالقیمة

المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

دالة عند 1746.521.5816.2732الفئة العلیا
0.01 1733.762.81الفئة الدنیا
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المتوسط الحسابي للفئة العلیا أنظنالح) 12(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
) 33.76(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للفئة الدنیا ) 1.58(بانحراف معیاري قدره ) 46.52(بلغ 

التي ةالمحسوب) ت(و ) 32(، و بحساب درجة الحریة التي قدرت ب ) 2.81(بانحراف معیاري قدره 
ما ، و هذا0.01قل من أعند مستوى الداللة إحصائیاةلوحظ انه توجد فروق دال) 16.27(بلغت 

.الفرعيسلمالهذا یجعلنا نطمئن على صدق 

:صدق االتساق الداخلي

:ةول التالیاوضحها الجدت، و النتائج كل على حدةةاللم الفرعیستم حساب االتساق الداخلي لل

:الشفقةإجهادلسلم االتساق الداخلي

إجهاد الشفقةلسلمبالدرجة الكلیةفقرات المعامالت ارتباط یوضح) 13(رقم جدول

معامل الفقراترقم الفقرة
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.660.01.أنا منشغل البال على أكثر من شخص من الذین أساعد02
0.630.01.غیر متوقعةأصواتلسماعأتفاجأأوأنتفض05
0.620.01.یصعب علي الفصل بین حیاتي الشخصیة وحیاتي المهنیة07
0.690.01.أساعدالذین لألشخاصالصدميبالضغطتأثرتأنيأعتقد09
0.550.01.أعصب لعدة أسباب بسبب عملي كمساعد11
الذین لألشخاصالصادمةالتجارببسبببالكآبةأحس13

.أساعد
0.690.01

0.640.01.الذین ساعدتاألشخاصبصدمةأحسأنيأعتقد14
بتجاربتذكرنيالتيالمواقفأوالنشاطاتبعضأتجنب23

.ألشخاص أساعدهممرعبة
0.700.01

0.660.01.كمساعدعمليبسببمرعبةأفكارتنتابني25
0.440.01.ضحایا الصدماتمععمليمنمهمةأجزاءتذكرالأستطیع28

.0.01معامالت االرتباط كلها كانت دالة عند مستوى الداللة أنیتضح من خالل الجدول 
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:النفسياالتساق الداخلي لسلم االحتراق

االحتراق النفسيلسلمبالدرجة الكلیةفقرات المعامالت ارتباط یوضح) 14(رقم جدول

معامل الفقراترقم الفقرة
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.510.01.سعیدأنا01
0.520.01.أحس أني مرتبط باآلخرین04
بسبباألرقمنأعانيألنيعمليفيتنقص فعالیتي08

.لشخص أساعدهالصدمیةالتجارب
0.660.01

0.730.01.كمساعدعمليبسببفخفيوقعتأنيأعتقد10
0.550.01.قناعاتي ومعتقداتي هي سند لي15
0.500.01.كما أردت دوما ان اكونأنا17
0.570.01.كمساعدعمليمنباإلجهادأشعر19
یبدوأواجهأنیجبالذيالعملعبءألنباإلرهاقأحس21

.بال نهایةلي
0.550.01

0.520.01. أني مقید باألسلوباحس26
0.540.01.االعتناء باآلخرین مهم جدا بالنسبة لي29

.0.01یتضح من خالل الجدول ان معامالت االرتباط كلها كانت دالة عند مستوى الداللة 



اإلجراءات المنهجيةالفصل السادس                                                                   

135

:االتساق الداخلي لسلم الرضا بالشفقة

الرضا بالشفقةلسلمبالدرجة الكلیةفقرات المعامالت ارتباط یوضح) 15(رقم جدول

معامل الفقراترقم الفقرة
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.640.01.أنا راض عن نفسي لتمكني من مساعدة اآلخرین03
0.600.01.مساعدتي لآلخرین تزودني بالطاقة06
0.530.01.كمساعدعمليأحب12
وبروتوكوالت تقنیاتلتطورمواكبتيعنراضأنا16

.المساعدة
0.640.01

0.580.01.من عمليالرضىعلىأحصل18
أساعدالذیناألشخاصبخصوصسارةوأحاسیسأفكارلدي20

.ساعدتهم بهاالتيوالطریقة
0.670.01

0.580.01.لي بالتمیزیسمحعمليأنأظن22
0.700.01.به للمساعدةالقیامیمكننيبماأعتز24
0.560.01.أحس أني ناجح في عملي27
0.560.01.هذه المهنةممارسةاخترتسعیدألني أنا30

.0.01یتضح من خالل الجدول ان معامالت االرتباط كلها كانت دالة عند مستوى الداللة 
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:الثبات

، كما هو و معامل الفا كرونباخ، تم االعتماد على طریق التجزئة النصفیةسلملقیاس ثبات ال
:اآلتيموضح في 

:التجزئة النصفیةةطریق

:أوال سلم إجهاد الشفقة

قبل وبعد التعدیلإجهاد الشفقةسلمیوضح معامل االرتباط بین جزأي) 16(جدول رقم 

المؤشرات 

االحصائیة

االحصائیةالداللة معامل ارتباط المحسوب

ر بعد التعدیلر قبل التعدیل

0.01دالة عند 0.680.80البنود الفردیة

البنود الزوجیة

، و بعد )0.68(ان معامل االرتباط بین الجزئین قدر ب ) 16(نالحظ من خالل الجدول رقم 
دالة عند مستوى ، وهي قیم ) 0.80(التعدیل بمعادل سبیرمان براون ، حصلنا على معامل الثبات 

).0.01(الداللة 

).0.71(حصلنا على معامل الثبات یقدر ب س الثبات بمعامل الفا كرونباخ قیوعندما

:ثانیا سلم االحتراق النفسي

، كما هو و معامل ألفا كرونباخالتجزئة النصفیةة، تم االعتماد على طریقسلملقیاس ثبات ال
:اآلتيموضح في
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قبل وبعد التعدیلسلم االحتراق النفسيمل االرتباط بین جزأي معایوضح ) 17(جدول رقم 

المؤشرات 

االحصائیة

الداللة االحصائیةمعامل ارتباط المحسوب

ر بعد التعدیلر قبل التعدیل

0.01دالة عند 0.360.52البنود الفردیة

البنود الزوجیة

، و بعد )0.36(االرتباط بین الجزئین قدر ب ان معامل ) 17(نالحظ من خالل الجدول رقم 
، وهي قیم دالة عند مستوى ) 0.52(التعدیل بمعادل سبیرمان براون ، حصلنا على معامل الثبات 

).0.01(الداللة 

).0.37(حصلنا على معامل الثبات یقدر ب قیس الثبات بمعامل الفا كرونباخ ما وعند

:ثالثا سلم الرضا عن الشفقة

، كما هو ومعامل ألفا كرونباخ، تم االعتماد على طریق التجزئة النصفیةلمست اللقیاس ثبا
:اآلتيموضح في 

قبل وبعد التعدیلسلم الرضا بالشفقةیوضح معامل االرتباط بین جزأي ) 18(جدول رقم 

المؤشرات 

اإلحصائیة

الداللة االحصائیةمعامل ارتباط المحسوب

ر بعد التعدیلر قبل التعدیل

0.01دالة عند 0.570.72البنود الفردیة

البنود الزوجیة
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، و بعد )0.57(معامل االرتباط بین الجزئین قدر ب أن) 18(نالحظ من خالل الجدول رقم 
، وهي قیم دالة عند مستوى ) 0.72(التعدیل بمعادل سبیرمان براون ، حصلنا على معامل الثبات 

).0.01(الداللة 

).0.76(حصلنا على معامل الثبات یقدر ب قیس الثبات بمعامل الفا كرونباخ ما وعند

:ذكاء الوجدانيمقیاس ال- 2- 4

عبـدهمحمد عبـد السـمیعوالسید عثمان فاروق انالباحثـأعدهتبیان الذي ستم االعتماد على اال
بحـوث العدیـد مـن العلمـاء المهتمـین إلیـهصـه مـن جملـة مـا توصـلت تم استخالأن، وهذا بعد )2002(

:دها كما یلير و و التي نلمفهوم الذكاء الوجداني بهذا الموضوع وتعاریفهم 

1990(وفي ومایر لسا, Salovey&Mayer :(

قـــدرة الفـــرد علـــى مراقبـــة مشـــاعره الشخصـــیة وانفعـــاالت اآلخـــرین وقدرتـــه علـــى التمییـــز بـــین هـــذه 
.لتوجیه تفكیره وأفعالهاالنفعاالت واستخدام هذه المعلومات

 )Salovey & Mayer , 1990 , p.189 (

 1995(جولمان ,Goleman:(

أنه قدرة الفرد على الوعي بانفعاالته وانفعاالت اآلخرین ومعرفة ما یشعر به المـرء واسـتعمال هـذه 
)   Goleman , 1995, p.13. (المعرفة النجـاز قرارات سلیمـة

 أبراهام),Abraham2000:(

مجموعة من المهارات التي تسهم بالتقییم الذاتي الدقیق لالنفعال والكشف عن اإلشارات االنفعالیة 
Abraham , 2000(.لدى اآلخرین واستخدام المشاعر لزیادة دافعیة الفرد في حیاته , p.238 (

 2000(بارون,Bar_on:(

إلــى كیفیــة تفاعــل الفــرد مــن خــالل اســتخدام معرفتــه فــي المواقــف الحالیــة وفهــم الفــرد لذاتــه یشــیر 
) Bar_on , 2000 , p.1. (ولآلخرین وعالقته مع الناس والتكیف مع مطالب البیئة
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 ) ،2003رزق:(

قـــدرة الفـــرد علـــى اإلدراك الجیـــد والتحدیـــد والفهـــم الـــدقیق وتقیـــیم االنفعـــاالت الذاتیـــة والتعبیـــر عنهـــا 
وتنظیمها والرغبة فـي إثرائهـا والـتحكم فیهـا وضـبطها واسـتثارتها عنـدما تعمـل علـى تسـهیل التفكیـر وفهـم 

) 68.، ص2003رزق،(. انفعاالت اآلخرین والوعي بها
القدرة على «فقد عرفا الذكاء الوجداني بأنه محمد عبد السمیع عبدهوفاروق السید عثمان أما 

االنتباه واإلدراك الجید لالنفعاالت والمشاعر الذاتیة وفهمها وصیاغتها بوضوح وتنظیمها وفقا لمراقبة 
النفعاالت اآلخرین ومشاعرهم للدخول معهم في عالقات انفعالیة إجتماعیة إیجابیة ینوٕادراك دقیق

.»تساعد الفرد على الرقي العقلي واالنفعالي والمهني وتعلم المزید من المهارات اإلیجابیة للحیاة 

)256.ص،2006عبد الهادي السید عبده وآخر،(

:جاء المقیاس في صورته النهائیة لیتكون من خمسة مقاییس فرعیة تضم القدرات اآلتیةمنه و 

وهي القدرة على االنتباه واإلدراك الجید لالنفعاالت والمشاعر الذاتیة وحسن :المعرفة اإلنفعالیة- 1
.التمییز بینها والوعي بالعالقة بین األفكار والمشاعر واألحداث

تشیر إلى القدرة على التحكم في االنفعاالت السلبیة وكسب الوقت للتحكم فیها : إدارة االنفعاالت- 2
.وتحویلها إلى انفعاالت إیجابیة

تعبر عن القدرة على تنظیم االنفعاالت والمشاعر وتوجیـهها إلى تحقیق اإلنجاز :تنظیم االنفعاالت- 3
ت، وفهم كیف یتـفاعل اآلخرون والتـفوق، واستعمال المشاعر و االنفعاالت في صنع أفضل القرارا

.باالنفعاالت المختلفة، وكیف تتحول االنفعاالت من مرحلة إلى أخرى

هي القدرة على التأثیر اإلیجابي في اآلخرین عن طریق إدراك انفعاالتـهم :التواصل اإلجتماعي- 4
.ئقةومشاعرهم ومعرفة متى تـقود ومتى تتبع اآلخرین وتساندهم و تتصرف معهم بطریقة ال

القدرة على إدراك انفعاالت اآلخرین والتوحد معهم انفعالیا وفهم مشاعرهم وانفعاالتـهم :التعاطف-5
.والتناغم معهم واالتصال بـهم

حسب معّدیه وجدانيالمكونة لمقیاس الذكاء الالجدول اآلتي یوضح توزیع الفقرات حسب القدراتو 
.فقرة) 58(من  ثمانیة و خمسین إجماال وهو یتكون 
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وجدانيالمشكلة لمقیاس الذكاء الیوضح توزیع الفقرات حسب األبعاد الخمسة) 19(جدول رقم 

رقــم الفقــراتعــدد الفقراتالبعــد
1558,55,52,49,30,27,25,17,16,13,12,11,9,6,4إدارة االنفعاالت

1156,54,53,43,40,39,37,36,34,33,32التعاطف
1357,31,29,28,26,24,23,22,21,20,19,18,15تنظیم االنفعاالت

1050,48,14,10,8,7,5,3,2,1المعرفة اإلنفعالیة
0951,47,46,45,44,42,41,38,35التواصل اإلجتماعي

فقـــرة58المقیاس ككل

یحدث دائما، یحدث عادة، یحدث : ( تتم اإلجابة على المقیاس وفقا للبدائل التالیة أن على 
).1، 2، 3، 4، 5: (و یكون تنقیطها على الترتیب كما یلي) را، ال یحدثیحدث نادأحیانا، 

:وجدانيلذكاء المقیاس االخصائص السیكومتریة ل

، ألن مثل هذه االختبارات قد  من طرف الباحثةفي الدراسة الحالیة إلعادة تـقنینهالمقیاس خضع 
بالرغم ىخر أعن أو طبقة أو فئة میز بـها مجتمع تؤثر فیها الخصوصیات الثقافیة واالجتماعیة التي یت

.من االنتماء لنفس الثـقافة

: صدق المقارنة الطرفیة

:أوال بعد إدارة االنفعاالت

) ت(من طرفي الترتیب ، وتطبیق اختبار %33تنازلیا واخذ نسبة ةتم ترتیب درجات العین
:في الجدول التاليةلعینتین متساویتین ، و النتائج موضح
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الذكاء موعتین الطرفیتین على مقیاس بین متوسطي المج) ت(یوضح اختبار ) 20(جدول رقم 
الوجداني

تعمنالقیمة

المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

دالة عند 1761.232.8110.1332الفئة العلیا
اقل من 

0.01
1749.114.04الفئة الدنیا

المتوسط الحسابي للفئة العلیا أنظنالح) 20(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
) 49.11(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للفئة الدنیا ) 2.81(بانحراف معیاري قدره ) 61.23(بلغ 

التي ةالمحسوب) ت(و ) 32(، و بحساب درجة الحریة التي قدرت ب ) 4.04(بانحراف معیاري قدره 
ما ، و هذا0.01احصائیا عند مستوى الداللة اقل من ةلوحظ انه توجد فروق دال) 10.13(بلغت 

.بعد ضمن المقیاسیجعلنا نطمئن على صدق ال

:التعاطفا بعد ثانی

) ت(من طرفي الترتیب ، وتطبیق اختبار %33تنازلیا واخذ نسبة ةتم ترتیب درجات العین
:في الجدول التاليةلعینتین متساویتین ، و النتائج موضح
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مقیاس فيلبعد التعاطفبین متوسطي المجموعتین الطرفیتین) ت(یوضح اختبار ) 21(جدول رقم 
الذكاء الوجداني

تعمنالقیمة

المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

دالة عند 1746.822.8110.5332العلیاالفئة 
اقل من 

0.01
1736.584.04الفئة الدنیا

المتوسط الحسابي للفئة العلیا أنظنالح) 21(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
) 36.58(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للفئة الدنیا ) 2.81(بانحراف معیاري قدره ) 46.82(بلغ 

التي ةالمحسوب) ت(و ) 32(، و بحساب درجة الحریة التي قدرت ب ) 4.04(بانحراف معیاري قدره 
، و هذا ما 0.01احصائیا عند مستوى الداللة اقل من ةلوحظ انه توجد فروق دال) 10.53(بلغت 

.صدق البعد في المقیاسیجعلنا نطمئن على

:الثا بعد المعرفة االنفعالیةث

) ت(من طرفي الترتیب ، وتطبیق اختبار %33تنازلیا واخذ نسبة ةالعینتم ترتیب درجات 
:في الجدول التاليةلعینتین متساویتین ، و النتائج موضح

لبعد المعرفة االنفعالیةوعتین الطرفیتینبین متوسطي المجم) ت(یوضح اختبار ) 22(جدول رقم 
ذكاء الوجدانيمقیاس الفي

تعمنالقیمة

المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

دالة عند اقل 1732.232.4313.4532الفئة العلیا
0.01من  1725.702.11الفئة الدنیا
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المتوسط الحسابي للفئة العلیا أنظنالح) 22(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
) 25.70(الحسابي للفئة الدنیا ، بینما بلغ المتوسط) 2.43(بانحراف معیاري قدره ) 32.23(بلغ 

التي ةالمحسوب) ت(و ) 32(، و بحساب درجة الحریة التي قدرت ب ) 2.11(بانحراف معیاري قدره 
، و هذا ما 0.01قل من أعند مستوى الداللة إحصائیاةلوحظ انه توجد فروق دال) 13.45(بلغت 

.صدق البعد في المقیاسیجعلنا نطمئن على 

:االنفعاالتبعد تنظیم رابعا

) ت(من طرفي الترتیب ، وتطبیق اختبار %33تنازلیا واخذ نسبة ةتم ترتیب درجات العین
:في الجدول التاليةلعینتین متساویتین ، و النتائج موضح

لبعد تنظیم االنفعاالت فيموعتین الطرفیتین بین متوسطي المج) ت(یوضح اختبار ) 23(جدول رقم 
لذكاء الوجدانيمقیاس ا

تعمنالقیمة

المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

دالة عند 1749.942.6010.6032الفئة العلیا
اقل من 

0.01
1740.642.49الفئة الدنیا

المتوسط الحسابي للفئة العلیا أنظنالح) 23(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
) 40.64(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للفئة الدنیا ) 2.60(بانحراف معیاري قدره ) 49.94(بلغ 

التي ةالمحسوب) ت(و ) 32(، و بحساب درجة الحریة التي قدرت ب ) 2.49(بانحراف معیاري قدره 
، و هذا ما 0.01احصائیا عند مستوى الداللة اقل من ةلوحظ انه توجد فروق دال) 10.60(بلغت 

.صدق البعدیجعلنا نطمئن على
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:بعد التواصل االجتماعيخامسا

) ت(من طرفي الترتیب ، وتطبیق اختبار %33تنازلیا واخذ نسبة ةتم ترتیب درجات العین
:في الجدول التاليةلعینتین متساویتین ، و النتائج موضح

لبعد التواصل االجتماعي موعتین الطرفیتین بین متوسطي المج) ت(یوضح اختبار ) 24(جدول رقم 
ذكاء الوجدانيمقیاس العلى 

تعمنالقیمة

المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

دالة عند 1732.291.1511.8532الفئة العلیا
اقل من 

0.01
1725.412.09الفئة الدنیا

ان المتوسط الحسابي للفئة العلیا ظنالح) 24(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
) 25.41(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للفئة الدنیا ) 1.15(بانحراف معیاري قدره ) 32.29(بلغ 

التي ةالمحسوب) ت(و ) 32(، و بحساب درجة الحریة التي قدرت ب ) 2.09(بانحراف معیاري قدره 
، و هذا ما 0.01احصائیا عند مستوى الداللة اقل من ةلوحظ انه توجد فروق دال) 11.85(بلغت 
.صدق هذا البعدنطمئن علىیجعلنا 

:كامالالذكاء الوجداني مقیاس خامسا 

) ت(من طرفي الترتیب ، وتطبیق اختبار %33تنازلیا واخذ نسبة ةتم ترتیب درجات العین
:في الجدول التاليةلعینتین متساویتین ، و النتائج موضح
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ذكاء الطرفیتین على مقیاس الموعتین بین متوسطي المج) ت(یوضح اختبار ) 25(جدول رقم 
الوجداني

تعمنالقیمة

المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

دالة عند 17227.238.2810.4032الفئة العلیا
اقل من 

0.01
17193.9410.26الفئة الدنیا

المتوسط الحسابي للفئة العلیا أنظنالح)25(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم
) 193.94(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للفئة الدنیا ) 8.28(بانحراف معیاري قدره ) 227.23(بلغ 

ةالمحسوب) ت(و ) 32(، و بحساب درجة الحریة التي قدرت ب ) 10.26(بانحراف معیاري قدره 
، و هذا 0.01مستوى الداللة اقل من عند إحصائیاةلوحظ انه توجد فروق دال) 10.40(التي بلغت 

.هذا المقیاسما یجعلنا نطمئن على

:صدق االتساق الداخلي

:تم حساب االتساق الداخلي للمقیاس ، و النتائج یوضحها الجدول التالي

:لبعد إدارة االنفعاالتالداخليقاالتسا

إدارة االنفعاالترتباط فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة لبعدت امعامال) 26(رقم جدول 

معامل عباراتالرقم الفقرة
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.590.01.مشاعري السلبیة جزء مساعد في حیاتي الشخصیة04
0.550.01.مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح06
0.580.01.أستطیع التحكم في تفكیري السلبي09
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0.470.01.أمر مزعجأستطیع السیطرة على نفسي بعد أي11
0.590.01.أستطیع التحكم في مشاعري وتصرفاتي12
0.660.01.أنا هادئ تحت أي ضغوط أتعرض لها13
0.550.01.أستطیع نسیان مشاعري السلبیة بسهولة16
0.560.01.أنا قادر على التحكم في مشاعري عند مواجهة أي مخاطر17
0.690.01.أفعل ما أحتاجه عاطفیا بإرادتيعادة أستطیع أن 25
0.530.01.أستطیع استدعاء االنفعاالت االیجابیة كالمرح والفكاهة بیسر27
0.590.01.أفقد اإلحساس بالزمن عند تنفیذ المهام التي تتصف بالتحدي30
0.540.01.تساعدني مشاعري في اتخاذ قرارات هامة في حیاتي49
0.400.01.لدي األمل والتـفاؤل أمام هزائميیظل 52
0.540.01.أجد صعوبة في مواجهة صراعات الحیاة ومشاعر القلق واإلحباط55
0.400.01.أستطیع التحول من مشاعري السلبیة إلى االیجابیة بسهولة58

.0.01الداللةیتضح من خالل الجدول ان معامالت االرتباط كلها كانت دالة عند مستوى 

:االتساق الداخلي لبعد التعاطف

التعاطفرتباط فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة لبعدمعامالت ایوضح) 27(رقم جدول

معامل عباراتالرقم الفقرة
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.520.01.أنا حساس الحتیاجات اآلخرین32
0.530.01.أنا فعال في االستماع لمشاكل اآلخرین33
0.410.01.أجید فهم مشاعر اآلخرین34
0.550.01.أنا قادر على قراءة مشاعر الناس من تعبیرات وجوههم36
0.680.01.أنا حساس لالحتیاجات العاطفیة لآلخرین37
0.500.01.أنا متناغم مع أحاسیس اآلخرین39
0.580.01.أستطیع فهم مشاعر اآلخرین بسهولة40
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0.550.01.عندي قدرة على اإلحساس بالناحیة اإلنفعالیة لآلخرین43
أشـــــعر باالنفعـــــاالت والمشـــــاعر التـــــي ال یضـــــطر اآلخـــــرون 53

.لإلفصاح عنها

0.580.01

0.560.01.إحساسي الشدید بمشاعر اآلخرین یجعلني مشفقا علیهم54

ال یفصحون أستطیع الشعور بنبض الجماعة والمشاعر التي56

.عنها

0.650.01

.0.01معامالت االرتباط كلها كانت دالة عند مستوى الداللةأنیتضح من خالل الجدول 

:االتساق الداخلي لبعد المعرفة االنفعالیة

المعرفة االنفعالیةرتباط فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة لبعدمعامالت ایوضح ) 28(رقم جدول 

معامل عباراتالرقم الفقرة
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.610.01.أستخدم انفعاالتي االیجابیة والسلبیة في قیادة حیاتي01
0.690.01.تساعدني مشاعري السلبیة في تغییر حیاتي02
0.400.01.أستطیع مواجهة مشاعري السلبیة عند اتخاذ قرار یتعلق بي03
0.550.01.مع اآلخرینترشدني مشاعري السلبیة في التعامل 05
0.470.01.أستطیع إدراك مشاعري الصادقة أغلب الوقت07
0.500.01.أستطیع التعبیر عن مشاعري08
0.540.01.أعتبر نفسي مسؤوال عن مشاعري10
0.490.01.ال أعطي لالنفعاالت السلبیة أي اهتمام14
0.580.01. أدرك أن لدي مشاعر رقیقة48
0.520.01.یغمرني المزاج السیئ50

.0.01معامالت االرتباط كلها كانت دالة عند مستوى الداللة أنیتضح من خالل الجدول 
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:االتساق الداخلي لبعد تنظیم االنفعاالت

تنظیم االنفعاالترتباط فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة لبعدمعامالت ایوضح ) 29(رقم دول ج

معامل عباراتالرقم الفقرة
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.500.01.أستطیع أن أكافئ نفسي بعد أي حدث مزعج15
0.580.01.أنا صبور حتى عندما ال أحقق نتائج سریعة18
0.440.01.عندما أقوم بعمل ممل فإنني أستمتع بـهذا العمل 19
0.530.01.أحاول أن أكون مبتكرا مع تحدیات الحیاة20
0.410.01.أتصف بالهدوء عند انجاز أي  عمل أقوم به21
0.590.01.أستطیع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتي22
0.490.01.أستطیع إنجاز المهام بنشاط وبتركیز عال23
0.430.01.في وجود الضغوط نادرا ما أشعر بالتعب24
0.440.01.الضغوطأستطیع تحقیق النجاح حتى تحت 26
0.520.01.أستطیع أن أنـهمك في انجاز أعمالي رغم التحدي28
0.630.01. أستطیع تركیز انتباهي في األعمال المطلوبة مني29
0.660.01.أستطیع أن أنحي عواطفي جانبا عندما أقوم بإنجاز أي عمل30
0.450.01.أدائي ألعماليأستطیع احتواء مشاعر اإلجھاد التي تعوق 75

.0.01یتضح من خالل الجدول ان معامالت االرتباط كلها كانت دالة عند مستوى الداللة 
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:االتساق الداخلي لبعد التواصل االجتماعي

التواصل االجتماعيرتباط فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة لبعدمعامالت ایوضح ) 30(رقم دول ج

معامل عباراتالرقم الفقرة
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.430.01.نادرا ما أغضب إذا ضایقني الناس بأسئلتهم35
0.410.01.أنا على درایة باإلشارات االجتماعیة التي تصدر من اآلخرین38
0.530.01.ال أجد صعوبة في التحدث مع الغرباء41
0.630.01. عندي قدرة على التأثیر في اآلخرین42
0.530.01.أعتبر نفسي موضع ثقة لآلخرین44
0.530.01.أستطیع االستجابة لرغبات اآلخرین45
0.540.01.أمتلك تأثیرا قویا على اآلخرین في تحدید أهدافهم46
0.520.01.یراني الناس أنني فعال تجاه أحاسیس اآلخرین47
0.650.01.عندما أغضب ال یظهر علي آثار الغضب51

.0.01معامالت االرتباط كلها كانت دالة عند مستوى الداللةأنیتضح من خالل الجدول 
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الذكاء الوجدانيمقیاسلةلیكالةیوضح معامالت االرتباط بین البعد و الدرج) 31(رقم جدول 

مستوى الداللةالدرجة الكلیةالمقیاسأبعاد

0.01دالة عند 0.81إدارة االنفعاالت

0.01دالة عند 0.62التعاطف

0.01دالة عند 0.56تنظیم االنفعاالت

0.01دالة عند 0.56المعرفة االنفعالیة

0.01دالة عند 0.63التواصل االجتماعي

دالة عند مستوى قویة و یتضح من خالل الجدول ان معامالت االرتباط كلها كانت 
.0.01الداللة

:الثبات

، كما هو موضح وألفا كرونباخالتجزئة النصفیةة، تم االعتماد على طریقالمقیاسلقیاس ثبات 
:اآلتيفي 

:التجزئة النصفیةةطریق

قبل وبعد التعدیلذكاء الوجدانيمل االرتباط بین جزأي مقیاس الیوضح معا) 32(جدول رقم 

المؤشرات 

االحصائیة

الداللة االحصائیةمعامل ارتباط المحسوب

ر بعد التعدیلالتعدیلر قبل 

دالة عند اقل من 0.640.78البنود الفردیة
0.01 البنود الزوجیة
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، و بعد )0.64(قدر ب الجزأینمعامل االرتباط بین أن) 32(نالحظ من خالل الجدول رقم 
، وهي قیم دالة عند مستوى ) 0.78(التعدیل بمعادل سبیرمان براون ، حصلنا على معامل الثبات 

).0.01(الداللة 

).0.63(حصلنا على معامل الثبات یقدر ب قیس الثبات بمعامل الفا كرونباخ وعندما 

:الجلدلمس-4-3

-The Connor-Davidson Resilience Scale (CD: سلم الجلد لكونور دافیدسون
RISC)

2003Davidsonكونور كاترین و دفیدسون جونتان، ( هذا السلم كل من أنجز
JonathanConnor Kathryn(،أربعةمقسمة إلى بندا، 25ویضم .وهذا بهدف تقییم الجلد

ال أوافق تماما إلى = 0من (درجات حسب سلم لیكرت أربعةكون تقییم كل بند من صفر إلى  ی. أبعاد
و كلما ارتفع أو انخفض مجموع الدرجات المتحصل علیها في كل اإلختبار دل .)أوافق تماما= 4

. على ارتفاع أو انخفاض درجة قدرة الجلد لدى الفرد

:إجراءات الترجمة 

تمت ترجمة األداة إلى اللغة العربیة من طرف فریق بحث بمخبر علم النفس االكلینیكي بجامعة 
، إذ قاما سلیمانجار اهللا.شرفي محمد الصغیر و أ: د.أیناألستاذو الذي ضم كل من 2سطیف 

:إزاء ذلك بإتباع الخطوات التالیة

.الترجمة من اللغة األنكلیزیة إلى اللغة العربیة من طرف أستاذ متخصص في  اللغة األنكلیزیة:أوال

. تتمریر االختبار على عینة صغیرة لتقییم مدى وضوح العبارات و صالحیة التعلیما:ثانیا

عرض االختبار على أخصائیین في علم النفس في كل من جامعتي سطیف و باتنة إلبداء :ثالثا
.آرائهم و مدى مالءمة العبارات لقیاس الخاصیة التي تقیسها

إجراء التعدیالت في صیغ بعض العبارات حسب اقتراحات المختصین، بما یتالءم مع :رابعا
.الجزائریةالخصائص الثقافیة و اللغویة للبیئة 
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عرض هذه النسخة على أستاذین في اللغة األنكلیزیة لترجمتها عكسیا أي من اللغة العربیة :خامسا
.ثم مقارنتها بالنسخة األصلیة لتقییم مدى الحفاظ على األمانة العلمیة. إلى اللغة األنكلیزیة

المجتمع أفرادون على عینة من تطبیق الصورة النهائیة باللغة العربیة لسلم الجلد كونور دافیدس:سادسا
. الجزائري من أجل دراسة الخصائص السیكومتریة له

:باستخدام الطرق التالیةاألداةمن صدق وثبات بالتأكدولقد قام الباحثان 

:الداخلياالتساق
منمكونةاستطالعیةعینةعلىهابتطبیقلالستبانةالداخلياالتساقصدقمنالتحققجرى

مجاالتمنمجالكلدرجاتبینبیرسونارتباطمعاملحسابوتم،وطالبةطالبا( 80 )
فقراتمنفقرةكلبینبیرسونارتباطمعاملحسابتموكذلكلالستبانةالكلیةوالدرجةاالستبانة
.إلیهتنتميالذيللمجالالكلیةوالدرجةاالستبانة

أنیؤكدوهذاةلالستبانالكلیةبالدرجةكذا و البعضببعضهاترتبطالمجاالتجمیعأنتضحوا
.0.01داللةمستوىعندإحصائیةداللةذوارتباطبدرجةتتمتعاالستبانة

القدرةمنللتأكدمقارنة درجات األفراد في الطرفین بالمقارنة الطرفیةكما تم االعتماد على 
).  طالبا39(درجات مرتفعة وبلغ عددهم الذین لدیهم ) %27(العلیاالفئةبینالسلمالتمیزیة لبنود

بنود عنأجابواممن)  طالبا39(الذین لدیهم درجات منخفضة و عددهم ) %27(الدنیاو الفئة
. السلم

مستوى 18.17= ت (جیدة، حیث بلغت قیمة تمیزیةبقدرةتتمتعبنود سلم الجلدتضح أنوا
.مما یعني أن السلم یتمتع بصدق مقبول001.الداللة أقل من 

:الثبات

ثباتلحساباالستطالعیةالعینةدرجاتاستخدامتمتم االعتماد على التجزئة النصفیة إذ 
االستبانةمجاالتمنمجاللكلاألولالنصفدرجةاحتسبتحیثالنصفیةالتجزئةبطریقةاالستبانة

تعدیلجرىثمالنصفینبیناالرتباطمعاملبحسابوذلكالدرجاتمنالثانيالنصفدرجةوكذلك
معامل و ) 7120,(تبین أن معامل اإلرتباط بین النصفین إذ ،براونسبیرمانمعادلةباستخدامالطول
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، مما ، و هي قیم مرتفعة) 8300,(معامل  التجزئة النصفیة جیتمانو ) 8320,(سبیرمان براون 
.جیدیثبت بأن السلم یتمتع بثبات 

.مما یثبت بأن السلم یتمتع بثبات جید). 0.908(اإلختبار فيألفا كرونباخ ةكانت قیموقد

الدراسة الحالیة بالخصائص التي توصل إلیها الباحثان المذكوران سابقا، الباحثة فيولم تكتف
وجاءت نتائج یا عیادیا ممارسا انأخصائیا نفس50بل قامت بتقنینها على عینة دراستها المتكونة من 

:التقنین كما یلي

:صدق المقارنة الطرفیة

:أوال بعد التفاؤل

) ت(من طرفي الترتیب ، وتطبیق اختبار %33تنازلیا واخذ نسبة ةتم ترتیب درجات العین
:في الجدول التاليةلعینتین متساویتین ، و النتائج موضح

لمسلبعد التفاؤل فيطي المجموعتین الطرفیتین بین متوس) ت(یوضح اختبار ) 33(جدول رقم 
الجلد

تعمنالقیمة

المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

اقل من 1722.472.188.9132الفئة العلیا
0.01 1716.111.96الفئة الدنیا

المتوسط الحسابي للفئة العلیا أنظنالح) 33(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
) 16.11(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للفئة الدنیا ) 2.18(بانحراف معیاري قدره ) 22.47(بلغ 

التي ةالمحسوب) ت(و ) 32(، و بحساب درجة الحریة التي قدرت ب ) 1.96(بانحراف معیاري قدره 
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، و هذا ما 0,01ى الداللة اقل منعند مستو إحصائیاةلوحظ انه توجد فروق دال) 8,91(بلغت 
.صدق هذا البعد ضمن السلمیجعلنا نطمئن على

:ثانیا بعد الذكاء

) ت(من طرفي الترتیب ، وتطبیق اختبار %33تنازلیا واخذ نسبة ةتم ترتیب درجات العین
:في الجدول التاليةلعینتین متساویتین ، و النتائج موضح

الجلدلمسلبعد الذكاء فيطي المجموعتین الطرفیتین بین متوس) ت(یوضح اختبار ) 34(جدول رقم 

تعمنالقیمة

المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

اقل من 1719.761.5211.0532الفئة العلیا
0.01 1714.171.42الفئة الدنیا

المتوسط الحسابي للفئة العلیا أنظنالح) 34(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
) 14.17(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للفئة الدنیا ) 1.52(بانحراف معیاري قدره ) 19.76(بلغ 

التي ةالمحسوب) ت(و ) 32(، و بحساب درجة الحریة التي قدرت ب ) 1.42(بانحراف معیاري قدره 
، و هذا ما 0,01وى الداللة اقل من احصائیا عند مستةلوحظ انه توجد فروق دال) 11.05(بلغت 

.صدق هذا البعد ضمن السلمیجعلنا نطمئن على

:ثالثا بعد العزیمة

) ت(من طرفي الترتیب ، وتطبیق اختبار %33تنازلیا واخذ نسبة ةتم ترتیب درجات العین
:في الجدول التاليةلعینتین متساویتین ، و النتائج موضح
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لمسلبعد العزیمة فيطي المجموعتین الطرفیتین بین متوس) ت(اختبار یوضح ) 35(جدول رقم 
الجلد

تعمنالقیمة

المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

اقل من 1716.640.7817.3832الفئة العلیا
0.01 1711.470.94الفئة الدنیا

المتوسط الحسابي للفئة العلیا أنظنالح) 35(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
) 11.47(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للفئة الدنیا ) 0.78(بانحراف معیاري قدره ) 16.64(بلغ 

التي ةالمحسوب) ت(و ) 32(، و بحساب درجة الحریة التي قدرت ب ) 0.94(بانحراف معیاري قدره 
، و هذا ما 0.01احصائیا عند مستوى الداللة اقل منةلوحظ انه توجد فروق دال) 17.38(بلغت 

.صدق هذا البعد ضمن السلمیجعلنا نطمئن على

:رابعا بعد الشجاعة

) ت(من طرفي الترتیب ، وتطبیق اختبار %33تنازلیا واخذ نسبة ةتم ترتیب درجات العین
:في الجدول التاليةلعینتین متساویتین ، و النتائج موضح

لمسفيلبعد الشجاعةطي المجموعتین الطرفیتینبین متوس) ت(یوضح اختبار ) 36(جدول رقم
الجلد

تعمنالقیمة

المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

اقل من 1721.351.769.3332الفئة العلیا
0.01 1716.111.49الفئة الدنیا
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المتوسط الحسابي للفئة العلیا أنظنالح) 36(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
) 16.11(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للفئة الدنیا ) 1.76(بانحراف معیاري قدره ) 21.35(بلغ 

التي ةالمحسوب) ت(و ) 32(، و بحساب درجة الحریة التي قدرت ب ) 1.49(بانحراف معیاري قدره 
، و هذا ما 0.01عند مستوى الداللة اقل من إحصائیاةلوحظ انه توجد فروق دال) 9.33(بلغت 

.صدق هذا البعد ضمن السلمیجعلنا نطمئن على

:رابعا السلم كامال

) ت(من طرفي الترتیب ، وتطبیق اختبار %33تنازلیا واخذ نسبة ةتم ترتیب درجات العین
:في الجدول التاليةلعینتین متساویتین ، و النتائج موضح

الجلدلمسطي المجموعتین الطرفیتین على بین متوس) ت(اختبار یوضح) 37(جدول رقم 

تعمنالقیمة

المحسوبة

درجة 
الحریة

مستوى 
الداللة

اقل من 1777.055.119.9632الفئة العلیا
0.01 1761.523.89الفئة الدنیا

المتوسط الحسابي للفئة العلیا أنظنالح) 37(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
) 61.52(، بینما بلغ المتوسط الحسابي للفئة الدنیا ) 5.11(بانحراف معیاري قدره ) 77.05(بلغ 

التي ةالمحسوب) ت(و ) 32(، و بحساب درجة الحریة التي قدرت ب ) 3.89(بانحراف معیاري قدره 
، و هذا ما 0.01قل منأى الداللة عند مستو حصائیاإةلوحظ انه توجد فروق دال) 9.96(بلغت 

.صدق األداةیجعلنا نطمئن على

:صدق االتساق الداخلي

:، و النتائج یوضحها الجدول التاليلمستم حساب االتساق الداخلي لل
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:لبعد التفاؤلاالتساق الداخلي

بعد التفاؤلبالدرجة الكلیة للمسمعامالت ارتباط فقرات الیوضح ) 38(رقم جدول 

معامل عباراتالالفقرةرقم 
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.600.01.أهدافي واضحة المعالماشعر بأن06
0.580.01.ألسباب غیبیةتحدث األمور08
0.570.01.أستطیع التعامل مع مشاعر غیر سارة10
0.520.01.أستطیع التعامل مع كل ما یعترضني في طریقي12
0.580.01.یعزز قوتيالتعامل مع الضغوط14
0.680.01.أحب مواجهة التحدیات15
0.740.01.استطیع تحقیق أهدافي20

.0.01معامالت االرتباط كلها كانت دالة عند مستوى الداللة أنیتضح من خالل الجدول 
:االتساق الداخلي لبعد الذكاء

الذكاءبالدرجة الكلیة لبعدلمسمعامالت ارتباط فقرات الیوضح )39(رقم جدول

معامل عباراتالرقم الفقرة
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.650.01.التكیف مع التغیراتأستطیع01
0.430.01.لدي عالقات وثیقة و أطمئن لها02
0.610.01.أشعر بالفخر النجازاتي03
0.600.01.أحس بأنني مسیطر على مسار حیاتي05
0.540.01.وفق حدسيأعمل 09
. النجاحات السابقة تمنحني الثقة لمواجهة التحدیات13

.الجدیدة
0.690.01

.0.01معامالت االرتباط كلها كانت دالة عند مستوى الداللةأنیتضح من خالل الجدول 
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:االتساق الداخلي لبعد العزیمة

العزیمةالكلیة لبعدرتباط فقرات المقیاس بالدرجةمعامالت ایوضح ) 40(رقم جدول 

معامل العباراترقم الفقرة
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.650.01.ال استسلم بسهولة للفشل21
0.440.01. أمیل إلى استعادة توازني بعد المشقة أو المرض22
0.490.01.أعرف إلى أین أتجه للحصول على المساعدة 23
0.680.01.تحت الضغط، أركز و أفكر بوضوح24
0.450.01.أفضل أن أخذ زمام المبادرة لحل المشاكل25

.0.01معامالت االرتباط كلها كانت دالة عند مستوى الداللةأنیتضح من خالل الجدول 

:االتساق الداخلي لبعد الشجاعة

الشجاعةرتباط فقرات المقیاس بالدرجة الكلیة لبعدمعامالت ایوضح ) 41(رقم جدول 

معامل العباراتالفقرةرقم 
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.680.01.أعمل من أجل تحقیق أهدافي04
0.580.01.أدرك جانب المزحة في التعامالت07
0.430.01.أحیانا، القضاء و القدر یساعدنا كثیرا11
0.620.01.اجتماعیااتخذ قرارت صعبة و غیر مقبولة16
0.430.01.بأنني شخص قويأعتقد في نفسي 17
0.430.01.أفقد األملعندما تبدو األمور میئوسا منها، ال18
0.620.01.أبذل قصارى جهدي، مهما كانت الظروف19

0.01معامالت االرتباط كلها كانت دالة عندأنیتضح من خالل الجدول 
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الجلدلمسلةلیكالةیوضح معامالت االرتباط بین البعد و الدرج)42(رقم جدول

مستوى الداللةالدرجة الكلیةسلمالأبعاد

0.01دالة عند 0.68التفاؤل

0.01دالة عند 0.72ذكاءال

0.01دالة عند 0.55عزیمةال

0.01دالة عند 0.83الشجاعة

دالة عند مستوى قویة و معامالت االرتباط كلها كانت أنیتضح من خالل الجدول 
.0.01الداللة

:الجلدسلمثبات

:التجزئة النصفیةةطریق

، كما هو موضح و ألفا كرونباخ، تم االعتماد على طریق التجزئة النصفیةلمسلقیاس ثبات ال
:في الجدول التالي

الجلد قبل وبعد التعدیلسلمیوضح معامل االرتباط بین جزأي ) 43(جدول رقم 

المؤشرات 

اإلحصائیة

اإلحصائیةالداللة معامل ارتباط المحسوب

ر بعد التعدیلر قبل التعدیل

0.01دال عند 0.430.60البنود الفردیة

البنود الزوجیة

، و بعد )0.43(قدر ب ینأالجز معامل االرتباط بین أن) 43(نالحظ من خالل الجدول رقم 
قیم دالة عند مستوى ، وهي ) 0.60(التعدیل بمعادل سبیرمان براون ، حصلنا على معامل الثبات 

).0.01(الداللة 
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).0.66(حصلنا على معامل الثبات یقدر ب قیس الثبات بمعامل الفا كرونباخ ما وعند

:إجراءات تطبیق الدراسة-5

كان تطبیق المقاییس إذ، 2013و2012في الفترة الممتدة بین تم إجراء الدراسة األساسیة 
سلم الجلدو ،تقدم مع بعضها، شملت مقیاس الذكاء الوجدانيدفعة واحدة على شكل سلسلة استبیانات

STAMMستام   واستبیان نوعیة الحیاة المهنیة لـ،2003CD RISCدافیدسون لكونور 
2009 ProQOL5.

النفسانیین العیادیین عبر الوالیات محل الدراسة من خالل عدة باألخصائیینتم االتصال إذ
من على إتباع مجموعة تم الحرصكما ) باشرمالتسلیم ال،كترونيلالبرید اال(: أهمهاوسائل من 

من أجل التحكم في سیر تطبیق و المسجلة في تعلیمة األدوات التوجیهات والتعلیمات الموجهة للعینة
.ةجدیة وموضوعیثركأجل الحصول على نتائج أو من الدراسة المیدانیة،

:األسالیــب اإلحصائیــة-6

في معالجة البیانات إحصائیا الحزمة اإلحصائیة للعلوم اإلجتماعیة نسخة الباحثةاستخدمت 
:في حساب) 17.0(

.العالقات اإلرتباطیة-
.الفروق بین المتوسطات" ت"اختبار -
.ANOVAالتبایناختبار -
.يالنسبالوزن المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة و -
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:خالصــة الفصــل

المنهج بعریفللدراسة من خالل التیدانیةاإلجراءات المألهم هذا الفصل م التعرض فيت
عد ذلك وصف أدوات جمع البیانات للدراسة، ثم إلى العینة وخصائصها ، بو المعتمدالمالئم

خصائصها السیكومتریة من خالل حساب معامالت الصدق والثبات باستخدام طرائق مختلفة ، والتي و 
اءات تم التعرض إلى إجر بعدهاى االطمئنان علیها أثناء التطبیق في الدراسة األساسیة، انتهت إل

هذا ما یمهد و األسالیب اإلحصائیة التي استخدمت في معالجة البیاناتو تطبیق الدراسة األساسیة
.في الفصل المواليإلعداد النتائج وتصنیفها لیتم عرضها 



الفصل السابع
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:عرض نتائج الدراسة

: عرض نتائج الفرضیة األولى-1

یون العیادیون الممارسون من إجهاد الشفقة بنسبة عالیة حسب انیعاني األخصائیون النفس:نصت على
.سلم نوعیة الحیاة المهنیة

ات ـــولقد تم التحقق من صحة هذه الفرضیة باستخدام حساب مجموع االستجابات و المتوسط
).44(كما هو مبین في الجدول رقم لكل فقرة و االنحرافات المعیاریة و الوزن النسبي 

الشفقةإجهادیوضح االستجابات و المتوسطات و االنحرافات المعیاریة لسلم ) 44(جدول رقم 
العبارة

االستجاباتمج 
متوسطال

الحسابي
نحراف اال 

الترتیبالوزن النسبيالمعیاري
25433.5721.03371.441
54402.8951.25157.902
73242.1321.16142.647
92981.9610.95539.228
112781.8291.07836.589
133302.1711.20043.426
144022.6451.28452.903
233362.2111.30044.225
252521.6581.01133.1610
283472.2831.08845.664

منخفض35502.3361.13646.72المجموع

:ما یلي)44(یتضح من الجدول رقم 

منشغلأنا"و التي نصت على ) 2(الفقرة رقم :كانتأعلى فقرتین في سلم إجهاد الشفقةأن

و الذي اعتبر ) 71.44(و التي حظیت بوزن نسبي قدره "أساعدالذینمنشخصمنأكثرعلىالبال
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مساویا لـ یین على هذه الفقرةانالنفسخصائیینستجابات األمرتفعا و كان المتوسط الحسابي ال
)3.572(.

"    متوقعةغیرأصواتلسماعأتفاجأأوأنتفض"و التي نصت على ) 5(الفقرة رقم تلیها و 
أماالثانیة ةاحتلت بذلك المرتبإذو الذي اعتبر منخفضا) 57.90(و التي حظیت بوزن نسبي قدره 

) .2.89(المتوسط الحسابي فقد بلغ 

و التي نصت على ) 11(كانت الفقرة رقم أدنى فقرتین على سلم إجهاد الشفقةأنكما 
إذ اعتبر ) 36.58(و التي حظیت بوزن نسبي قدره "كمساعدعمليبسببأسبابلعدةعصبتأ"

یین على هذه الفقرة مساویا لـ انالنفسان المتوسط الحسابي الستجابات األخصائیین و كجدا ا منخفض
.التاسعة أي قبل األخیرةو احتلت بذلك المرتبة ) 1.82(

و التي "كمساعدعمليبسببمرعبةأفكارتنتابني"و التي نصت على ) 25(و الفقرة رقم 
المتوسط الحسابي الستجابات أماإذ اعتبر منخفضا جدا ) 33.16(حظیت بوزن نسبي قدره 

.  ةشر اعو هي المرتبة الاألخیرةبة و هي بذلك تحتل الرت) 1.65(علیها فقد بلغ األخصائیین

أما عن المستوى العام للسلم فانه كان منخفضا حسب الوزن النسبي العام الذي قدر بـ 
یم عن المتوسط فوصل في حین انحرفت الق) 2.33(وقد كان المتوسط الحسابي العام ) 46.72(

).1.13(االنحراف المعیاري إلى 
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: نیةعرض نتائج الفرضیة الثا-2

یین العیادیین الممارسین الذین یتمتعون بقدرات انالنفساألخصائیینترتفع نسبة أننتوقع :نصت على
.عالیة من الذكاء الوجداني حسب مقیاس الذكاء الوجداني

أكثر تفصیال تم دراسة المتوسطات و االنحرافات المعیاریة ومن أجل الحصول على نتائج 
:واألوزان النسبیة لكل بعد من أبعاد مقیاس الذكاء الوجداني على حدة وجاءت كالتالي

:في بعد إدارة االنفعاالت: أوال

االنفعاالتإدارةیوضح االستجابات و المتوسطات و االنحرافات المعیاریة لبعد ) 45(جدول رقم 

العبارة
االستجاباتمج 

متوسطال
الحسابي

نحراف اال 
الترتیبالوزن النسبيالمعیاري

44342.8551.33457.10514
66934.5590.73591.1841
95983.9340.98178.6846
115873.8621.03077.2377
126224.0920.88781.8425
135323.5001.15770.00012
165133.3751.17867.50013
175663.7241.00574.47410
255513.6251.09772.50011
276244.1050.88582.1054
306314.1510.98883.0263
495823.8291.06076.5798
526574.3220.91186.4472
553992.6251.15052.50015
585703.7500.98575.0009

85593.7541.02575.079المجموع
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:اآلتي)45(یتضح من الجدول رقم 

مشاعري "و التي نصت على ) 6(رقماالنفعاالت كانت الفقرةإدارةفقرتین في بعد أعلىأن
جداو الذي اعتبر مرتفعا) 91.18(و التي حظیت بوزن نسبي قدره "الصادقة تساعدني على النجاح

) .4.55(یین علیها كان مساویا لـ انالنفساألخصائیینو كان المتوسط الحسابي الستجابات 

و التي "یظل لدي األمل والتـفاؤل أمام هزائمي"و التي نصت على ) 52(الفقرة رقم بعدها و 
احتلت بذلك المرتب الثانیة إذجدامرتفعااآلخرو الذي اعتبر هو ) 86.44(حظیت بوزن نسبي قدره 

) .4.32(المتوسط الحسابي فقد بلغ أما

أجد "و التي نصت على ) 4(كما أن أدنى فقرتین في بعد إدارة االنفعاالت فقد كانت الفقرة رقم 

و التي حظیت بوزن نسبي قدره " صعوبة في مواجھة صراعات الحیاة ومشاعر القلق واإلحباط
و هي ) 2.85(متوسط الحسابي الستجابات األخصائیین علیها فقد بلغ وهو منخفض أما ال) 57.10(

.  بذلك تحتل الرتبة ما قبل األخیرة و هي المرتبة الرابعة عشر

"مشاعري السلبیة جزء مساعد في حیاتي الشخصیة"و التي نصت على ) 55(الفقرة رقم و 
ا و كان المتوسط الحسابي الستجابات اعتبر منخفضإذ) 52.50(و التي حظیت بوزن نسبي قدره 

وهيعشر خامسةو احتلت بذلك المرتبة ال) 2.62(یین على هذه الفقرة مساویا لـ انالنفساألخصائیین
.األخیرة

حسب الوزن النسبي العام الذي قدر بـ مرتفعافانه كان أما عن المستوى العام للبعد
في حین انحرفت القیم عن المتوسط فوصل ) 3.754(وقد كان المتوسط الحسابي العام ) 75.079(

).1.025(االنحراف المعیاري إلى 
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:بعد التعاطف: ثانیا

یوضح االستجابات و المتوسطات و االنحرافات المعیاریة لبعد التعاطف) 46(جدول رقم 

العبارة
مج اإلستجابات

متوسطال
الحسابي

نحراف اال 
الترتیبالوزن النسبيالمعیاري

326304.1451.03882.8953
336974.5860.75991.7111
346624.3550.73287.1052
366204.0790.85081.5796
375933.9010.99578.0267
395813.8220.92176.4478
406214.0860.79781.7115
436294.1380.77282.7634
535623.6971.00473.9479
544963.2631.17265.26311
565523.6321.01472.63210

66433.9730.91479.462المجموع

:ما یلي) 46(یتضح من الجدول رقم 

أنا فعال في "و التي نصت على ) 33(كانت الفقرة رقم التعاطففقرتین في بعد أعلىأن
كان و جدا و الذي اعتبر مرتفعا ) 91.71(و التي حظیت بوزن نسبي قدره "االستماع لمشاكل اآلخرین

) .4.58(یین علیها مساویا لـ انالنفساألخصائیینالمتوسط الحسابي الستجابات 

و التي حظیت بوزن "أجید فهم مشاعر اآلخرین"و التي نصت على ) 34(الفقرة رقم تلیها و 
المتوسط أمااحتلت بذلك المرتب الثانیة إذجدا مرتفعا اآلخرو الذي اعتبر هو ) 87.10(نسبي قدره 

) .4.35(الحسابي فقد بلغ 
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أستطیع "و التي نصت على ) 56(فقد كانت الفقرة رقم التعاطففقرتین في بعد أدنىأنكما 
) 72.63(و التي حظیت بوزن نسبي قدره "الشعور بنبض الجماعة والمشاعر التي ال یفصحون عنها

یین على هذه الفقرة مساویا لـ انالنفساألخصائیینو كان المتوسط الحسابي الستجابات اعتبر مرتفعاإذ 
.األخیرةالعاشرة ما قبل و احتلت بذلك المرتبة ) 3.63(

إحساسي الشدید بمشاعر اآلخرین یجعلني مشفقا "و التي نصت على ) 54(و الفقرة رقم 
المتوسط الحسابي أمامتوسطاو اعتبر بذلك ) 65.26(و التي حظیت بوزن نسبي قدره "علیهم

ة رتبة األخیرة و هي المرتبة الحادیو هي بذلك تحتل ال) 3.26(علیها فقد بلغ األخصائیینالستجابات 
.  عشر

حسب الوزن النسبي العام الذي قدر بـ مرتفعافانه كان أما عن المستوى العام للبعد
في حین انحرفت القیم عن المتوسط فوصل ) 3.973(الحسابي العام وقد كان المتوسط ) 79.462(

).0.914(االنحراف المعیاري إلى 
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:بعد تنظیم االنفعاالت: ثالثا

یوضح االستجابات و المتوسطات و االنحرافات المعیاریة لبعد تنظیم االنفعاالت) 47(جدول رقم 

مج العبارة
اإلستجابات

متوسطال
الحسابي

نحراف اال 
الترتیبالوزن النسبيالمعیاري

154643.0531.23361.0512
186053.9801.08279.616
193342.1971.36243.9513
206013.9541.00679.087
216574.3220.85086.453
226704.4080.68488.162
236324.1580.78183.164
245173.4011.10568.0311
265803.8160.99976.328
286264.1180.82982.375
296734.4280.78688.551
315783.8031.03076.059
575543.6450.91672.8910

74913.7910.97475.820المجموع
:أن) 47(یتضح من الجدول رقم 

أستطیع " و التي نصت على ) 29(االنفعاالت كانت الفقرة رقم تنظیمفقرتین في بعد أعلى
و الذي اعتبر ) 88.55(و التي حظیت بوزن نسبي قدره "تركیز انتباهي في األعمال المطلوبة مني

) .4.42(مساویا لـ یین علیهاانالنفساألخصائیینابات و كان المتوسط الحسابي الستججدا مرتفعا 

و التي "أستطیع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتي" و التي نصت على ) 22(و الفقرة رقم 
الثانیة ةاحتلت بذلك المرتبإذجدامرتفعااآلخرو الذي اعتبر هو ) 88.16(حظیت بوزن نسبي قدره 

) .4.40(المتوسط الحسابي فقد بلغ أما
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"و التي نصت على ) 15(االنفعاالت فقد كانت الفقرة رقم أدنى فقرتین في بعد تنظیمأنكما 
إذ اعتبر ) 61.05(و التي حظیت بوزن نسبي قدره "أستطیع أن أكافئ نفسي بعد أي حدث مزعج

یین على هذه الفقرة مساویا لـ انالنفساألخصائیینو كان المتوسط الحسابي الستجابات متوسطا
.الثانیة عشرة ما قبل األخیرةو احتلت بذلك المرتبة ) 3.05(

"    فإنني أستمتع بـهذا العململعندما أقوم بعمل م"و التي نصت على ) 19(و الفقرة رقم 
المتوسط الحسابي أماجدا واعتبر بذلك منخفضا ) 43.95(و التي حظیت بوزن نسبي قدره 

األخیرة و هي المرتبة الثالثةرتبة و هي بذلك تحتل ال) 2.19(علیها فقد بلغ األخصائیینالستجابات 
.  عشر

حسب الوزن النسبي العام الذي قدر بـ رتفعافانه كان مأما عن المستوى العام للبعد
في حین انحرفت القیم عن المتوسط فوصل ) 3.791(وقد كان المتوسط الحسابي العام ) 75.820(

).0.974(االنحراف المعیاري إلى 
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:االنفعالیةبعد المعرفة: رابعا

یوضح االستجابات و المتوسطات و االنحرافات المعیاریة لبعد المعرفة االنفعالیة) 48(جدول رقم 

مج العبارة
االستجابات

متوسطال
الحسابي

نحراف اال 
المعیاري

الوزن 
الترتیبالنسبي

15173.4011.15868.036
24583.0131.32760.267
36063.9871.01679.745
53812.5071.34750.139
76684.3950.73887.891
86134.0330.93880.664
106394.2041.05184.082
144583.0131.12260.267
486304.1450.95982.893
503402.2371.07844.7410

53103.4931.07369.87المجموع

:ما یلي) 48(یتضح من الجدول رقم

أستطیع "و التي نصت على ) 7(كانت الفقرة رقم أعلى فقرتین في بعد المعرفة االنفعالیةأن
و الذي اعتبر ) 87.89(و التي حظیت بوزن نسبي قدره "إدراك مشاعري الصادقة أغلب الوقت

) 4.39(مساویا لـ یین علیها كان انالنفساألخصائیینو كان المتوسط الحسابي الستجابات جدا مرتفعا 
.

و التي حظیت "أعتبر نفسي مسؤوال عن مشاعري"و التي نصت على ) 10(و الفقرة رقم 
أمااحتلت بذلك المرتب الثانیة إذجدا مرتفعا اآلخرو الذي اعتبر هو ) 84.08(بوزن نسبي قدره 

) .4.20(فقد بلغ لها الحسابي المتوسط
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و التي نصت على ) 5(فقد كانت الفقرة رقم االنفعالیةالمعرفة فقرتین في بعد أدنيأنكما 
إذ ) 50.13(و التي حظیت بوزن نسبي قدره "ترشدني مشاعري السلبیة في التعامل مع اآلخرین"

یین على هذه الفقرة مساویا لـ انالنفساألخصائیینا و كان المتوسط الحسابي الستجابات اعتبر منخفض
.تاسعةتلت بذلك المرتبة الو اح) 2.50(

و التي حظیت بوزن نسبي قدره "یغمرني المزاج السیئ"و التي نصت على ) 50(و الفقرة رقم 
) 2.23(علیها فقد بلغ األخصائیینالمتوسط الحسابي الستجابات أماوهو منخفض جدا ) 44.74(
.  ةشر اعبة األخیرة و هي المرتبة الهي بذلك تحتل الرتو 

حسب الوزن النسبي العام الذي قدر بـ توسطافانه كان مالمستوى العام للبعدأما عن 
في حین انحرفت القیم عن المتوسط فوصل ) 3.493(وقد كان المتوسط الحسابي العام ) 69.87(

).1.073(االنحراف المعیاري إلى 

:بعد التواصل االجتماعي: خامسا

المعیاریة لبعد التواصل االجتماعيیوضح االستجابات و المتوسطات و االنحرافات ) 49(جدول رقم 

العبارة
مج 

انحراف متوسطاالستجابات
الوزن 
الترتیبالنسبي

355193.4141.27968.298
385753.7830.95575.665
416364.1841.00683.682
426164.0530.88281.053
446784.4610.69989.211
455543.6450.95272.897
465723.7631.00875.266
475983.9340.91178.684
514452.9281.28758.559

51933.7960.99875.92المجموع



ةـــــــــج الدراســـــــــــــرض نتائــــــــــــــعالفصل السابع                                                           

173

:ما یلي) 49(یتضح من الجدول رقم 

و التي نصت على ) 44(كانت الفقرة رقم أعلى فقرتین في بعد التواصل االجتماعيأن
و الذي اعتبر مرتفعا) 89.21(و التي حظیت بوزن نسبي قدره "لآلخرینأعتبر نفسي موضع ثقة "

) .4.46(مساویا لـ یین علیهاانالنفساألخصائیینابات و كان المتوسط الحسابي الستججدا

و التي حظیت "ال أجد صعوبة في التحدث مع الغرباء"و التي نصت على ) 41(و الفقرة رقم 
أماالثانیة ةاحتلت بذلك المرتبإذجدامرتفعااآلخرو الذي اعتبر هو ) 83.68(بوزن نسبي قدره 

) .4.18(المتوسط الحسابي فقد بلغ 

و التي نصت ) 35(فقد كانت الفقرة رقم التواصل االجتماعيفقرتین في بعد أدنىأنكما 
إذ ) 68.29(و التي حظیت بوزن نسبي قدره "نادرا ما أغضب إذا ضایقني الناس بأسئلتهم"على 

یین على هذه الفقرة مساویا لـ انالنفساألخصائیینو كان المتوسط الحسابي الستجابات اعتبر متوسطا 
. قبل األخیرةما و احتلت بذلك المرتبة الثامنة أي ) 3.41(

و التي "عندما أغضب ال یظهر علي آثار الغضب"و التي نصت على ) 51(و الفقرة رقم 
علیها األخصائیینالمتوسط الحسابي الستجابات أماوهو منخفض ) 58.55(حظیت بوزن نسبي قدره 

.  و هي المرتبة التاسعةاألخیرةو هي بذلك تحتل الرتبة ) 2.92(فقد بلغ 

) 75.92(حسب الوزن النسبي العام الذي قدر بـ مرتفعافانه كان أما عن المستوى العام للبعد
في حین انحرفت القیم عن المتوسط فوصل االنحراف )3.796(وقد كان المتوسط الحسابي العام 

).0.998(المعیاري إلى 
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:المقیاس كامال: سادسا

یوضح االستجابات و المتوسطات و االنحرافات المعیاریة ألبعاد مقیاس الذكاء ) 50(جدول رقم 
الوجداني

مج العبارة
اإلستجابات

متوسطال
الحسابي

نحراف اال 
المعیاري

الوزن 
الترتیبالنسبي

رأيال

مرتفعة85593.7541.02575.0794االنفعاالتإدارة
مرتفعة66433.9730.91479.4621التعاطف

مرتفعة74913.7910.97475.8203تنظیم االنفعاالت
مرتفعة53103.4931.07369.8685المعرفة االنفعالیة
مرتفعة51933.7960.99875.9212التواصل االجتماعي

75.079

79.462

75.820

69.868

75.921

64.000

66.000

68.000

70.000

72.000

74.000

76.000

78.000

80.000

82.000

التواصل المعرفة االنفعالیةتنظیم االنفعاالتالتعاطفادارة االنفعاالت
االجتماعي

یوضح ترتیب ابعاد مقیاس الذكاء االنفعالي حسب ) 12(رسم بیاني رقم 
الوزن النسبي
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:وقد تبین من النتائج المعروض في الجدول و في الرسم البیاني ما یلي

ووزن نسبي )0.91(وانحراف معیاري ) 3.97(بمتوسط حسابي بعد التعاطف : الترتیب األول- 
.وهو مستوى مرتفع) 79.46(

) 0.99(وانحراف معیاري ) 3.79(بعد التواصل االجتماعي بمتوسط حسابي : الترتیب الثاني- 
.وهو مستوى مرتفع) 75.92(ووزن نسبي 

) 0.97(وانحراف معیاري ) 3.79(بمتوسط حسابي بعد تنظیم االنفعاالت:الترتیب الثالث- 
.وهو مستوى مرتفع) 75.82(ووزن نسبي 

ووزن ) 1.02(وانحراف معیاري ) 3.75(بمتوسط حسابي بعد إدارة االنفعاالت: الترتیب الرابع- 
.وهو مستوى مرتفع) 75.07(سبي ن

) 1.07(وانحراف معیاري ) 3.49(بعد المعرفة االنفعالیة بمتوسط حسابي : الترتیب الخامس- 
.وهو مستوى متوسط) 69.86(وزن نسبي و 

: ثالثةعرض نتائج الفرضیة ال-3

توجد عالقة دالة إحصائیا بین مستوى الذكاء الوجداني ومستوى إجهاد الشفقة ودرجة :نصت على
.یین العیادیین الممارسینانالجلد لدى األخصائیین النفس

و الجلد الشفقة إجهادقیم معامالت االرتباط بین الذكاء الوجداني و یوضح) 51(جدول رقم 

رارـــــــــــــــالقالداللةمستوى قیمة معامل االرتباطالمتغیرات

0.05دالة عند 0.170.031-الذكاء/ اإلجهاد

0.01دالة عند 0.270.001-الجلد/ اإلجهاد

0.01دالة عند 0.390.000الجلد/ الذكاء 

قیمة معامل االرتباط بین عالقة الذكاء الوجداني أن) 51(یالحظ من خالل الجدول رقم 
، )0.05(عند مستوى الداللة دالةكانتأنهاإالوهي قیمة سالبة ) 0.17-(بلغت قدالشفقة وٕاجهاد
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هي أنهاإال) 0.39(بلغت قیمة معامل االرتباط إذعالقة الذكاء الوجداني بالجلد فقد كانت موجبة أما
مما یثبت العالقة بین هاذین المتغیرین ، و بالنسبة )  0.01(عند مستوى الداللة جدا دالة األخرى

و دالة عند ) 0.27-(الشفقة فقد كانت العالقة بینهما سالبة و مساویة لـ إجهادلمتغیري الجلد و 
).   0.01(مستوى الداللة 

: رابعةعرض نتائج الفرضیة ال-4

الشفقة لدى إجهادتوجد عالقة دالة إحصائیا بین أبعاد الذكاء الوجداني ودرجة :نصت على
.یین العیادیین الممارسیناناألخصائیین النفس

قیم معامالت االرتباط بین أبعاد الذكاء الوجداني وٕاجهاد الشفقة یوضح) 52(جدول رقم 

القرارمستوى الداللةقیمة معامل االرتباطالمتغیرات

0.01دالة عند 0.250.001-االنفعاالتإدارة/ الشفقة إجهاد

غیر دالة0.0020.98-التعاطف/ الشفقة إجهاد

0.01دالة عند 0.220.005-تنظیم االنفعاالت/ الشفقة إجهاد

غیر دالة0.0720.37المعرفة االنفعالیة/ الشفقة إجهاد

0.05دالة عند 0.160.04-التواصل االجتماعي/ الشفقة إجهاد

دارة بعد إالشفقة و إجهادقیمة معامل االرتباط بین أن) 52(میالحظ من خالل الجدول رق
أما، ) 0.01(كانت دالة عند مستوى الداللة أنهاإال) 0.25-(بلغت إذاالنفعاالت كانت سالبة 

نفي العالقة بین هاذین غیر دالة مما یوكانت سالبة وضعیفة الشفقة ببعد التعاطف فقدإجهادعالقة 
تنظیم االنفعاالت فقد كانت العالقة بینهما سالبة بعد الشفقة و إجهاد، و بالنسبة لمتغیري المتغیرین

الشفقة إلجهاد، وبالنسبة )0.01(كانت دالة عند مستوى الداللة أنهاإال) 0.22-(بلغت إذأیضا
جد أن عالقتهماعلى) 0.072(و الذي بلغ ینهمامعامل االرتباط بدل قته بالمعرفة االنفعالیة فقدوعال
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الشفقة و التواصل إجهادمعامل االرتباط بین أسفرغیر دالة، في حین فضال عن كونها ضعیفة 
) .   0.05(مستوىداللة عندوذات) 0.16-(وجود عالقة سالبة بقیمة على االجتماعي 

: خامسةعرض نتائج الفرضیة ال-5

توجد عالقة دالة إحصائیا بین أبعاد الذكاء الوجداني ودرجة الجلد لدى األخصائیین :نصت على
.یین العیادیین الممارسینانالنفس

دقیم معامالت االرتباط بین أبعاد الذكاء الوجداني و درجة الجلیوضح) 53(جدول رقم 

القرارمستوى الداللةقیمة معامل االرتباطالمتغیرات

0.01دالة عند 0.370.00االنفعاالتإدارة / الجلد 

0.01دالة عند 0.310.00التعاطف/الجلد 

0.01دالة عند 0.310.00تنظیم االنفعاالت/الجلد 

0.05دالة عند 0.170.03المعرفة االنفعالیة/الجلد 

0.01دالة عند 0.290.00التواصل االجتماعي/الجلد 

إدارةلجلد ببعد قیمة معامل االرتباط في عالقة اأن) 53(رقم یالحظ من خالل الجدول
عالقة الجلد ببعد أما، ) 0.01(وقد كانت دالة عند مستوى الداللة ) 0.37(االنفعاالت بلغت 

ثبت مما ی) 0.01(و دالة عند مستوى ) 0.31(بلغت إذموجبة األخرىالتعاطف فقد كانت هي 
بینهما ، و بالنسبة للجلد وبعد تنظیم االنفعاالت فقد بلغ معامل االرتباط العالقة بین هاذین المتغیرین

بلغ معامل االرتباط بین الجلد وبعد المعرفة كما ،) 0.01(دالة عند مستوى أیضاوهي ) 0.31(
خیرا بلغ معامل االرتباط بین الجلد وبعد التواصل أو ، ) 0.05(عند مستوى الداللة ) 0.17(االنفعالیة 

). 0.01(وقد كانت دالة عند مستوى)0.29(االجتماعي 
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: دسةعرض نتائج الفرضیة السا-6

یین انتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الذكاء الوجداني لدى األخصائیین النفس:نصت على
.العیادیین الممارسین تعزى للجنس

Levene'sنیلیفعن طریق اختبار ) ف(ولمعرفة مدى تجانس العینتین تم حساب قیمة 
Testالعینتین أنومنه نقول 0,05وهي دالة عند مستوى الداللة ) 0.26(مساویة لـ ، فوجدناها

. لعینتین متجانستین) ت(متجانستین ، و هذا ما یدعونا لحساب قیمة 

و الجدول الموالي یوضح نتیجة االختالف في متوسط درجات الذكاء الوجداني بین 
.اإلناثالنفسانیین الذكور و األخصائیین

نتائج اختبار ت للفروق بین الجنسین في مستوى الذكاء الوجدانيیوضح ) 54(جدول رقم 

المؤشرات / المتغیرات 
اإلحصائیة

أفرادعدد 
العینة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

ت 
المحسوبة

درجة 
الحریة

الداللة 
اإلحصائیة

1.321500.18-117217.2619.683اإلناث

35222.1717.613الذكور

المتوسط الحسابي لـدرجات الذكور في  الذكاء أن) 54(ویالحظ من خالل الجدول رقم 
في ذات المتغیر اإلناثكبر من المتوسط الحسابي لدرجات أأي ) 222.17(الوجداني و المساوي لـ 

االنحراف أما، بسیطة وال تكاد تذكر بین الجنسینفروق وجود إلىوهذا یشیر ) 217.26(المقدر بـ و 
قدر بـ إذباإلناثفكان أقل مقارنة )17.613(المعیاري لدرجات الذكور و الذي وصل إلى 

)19.683 .(

وهي قیمة ) 150(عند درجة حریة ) 1.324-(بة التي تساوي قیمة ت المحسو أنویتضح 
)0.05(غیر دالة عند مستوى الداللة 

. في درجاتهم على مقیاس الذكاء الوجدانياإلناثوهذا یعني انه ال توجد فروق بین الذكور و 



ةـــــــــج الدراســـــــــــــرض نتائــــــــــــــعالفصل السابع                                                           

179

: ةسابععرض نتائج الفرضیة ال-7

یین انتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الذكاء الوجداني لدى األخصائیین النفس:نصت على
العیادیین الممارسین تعزى للسن 

Levene'sلیفیناختبارعن طریق ) ف(ولمعرفة مدى تجانس العینتین تم حساب قیمة 
Test،العینتین أنومنه نقول 0.05وهي دالة عند مستوى الداللة ) 1.79(مساویة لـ فوجدناها

.لعینتین متجانستین) ت(متجانستین ، و هذا ما یدعونا لحساب قیمة 

و الجدول الموالي یوضح نتیجة االختالف في متوسط درجات الذكاء الوجداني بین 
.لم یبلغوا سن الثالثین بعدین سنة و الذین ثیین الممارسین الذین یتجاوز سنهم الثالانالنفساألخصائیین

نتائج اختبار ت للفروق بین الفئتین العمریتین في مستوى الذكاء الوجدانيیوضح ) 55(جدول رقم 

المؤشرات / المتغیرات 
االحصائیة

عدد 
افراد 
العینة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

ت 
المحسوبة

درجة 
الحریة

الداللة 
االحصائیة

3039219.923116.935460.5731500.568كبر من أ

30113217.867320.06975قل من أ

كبر من أ(المتوسط الحسابي لـدرجات الفئة العمریة أن) 55(یالحظ من خالل الجدول رقم 
الفئة (اكبر من المتوسط الحسابي لدرجات ) 219.92(في  الذكاء الوجداني و المساوي لـ )  سنة30

، فروق بسیطة جداإلىوهذا یشیر ) 217.86(المقدر بـ في ذات المتغیر و ) سنة30قل من أالعمریة 
فكان أقل مقارنة بالفئة )16.93(و الذي وصل إلى األولىاالنحراف المعیاري لدرجات الفئة أما

). 20.06(قدر بـ إذالثانیة 

وهي قیمة غیر ) 150(عند درجة حریة ) 0.57(قیمة ت المحسوبة التي تساوي أنویتضح 
.)0.05(الداللة دالة عند مستوى 
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وهذا یعني انه ال توجد فروق بین الفئتین العمریتین في متوسطات درجاتهم على مقیاس الذكاء 
. الوجداني

: ثامنةالفرضیة العرض نتائج -8

یین انتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى إجهاد الشفقة لدى األخصائیین النفس:نصت على
.العیادیین الممارسین تعزى للجنس

، Levene's Testباستخدام اختبار ) ف(ولمعرفة مدى تجانس العینتین تم حساب قیمة 
العینتین متجانستین ، أنومنه نقول 0.05وهي دالة عند مستوى الداللة ) 1.09(مساویة لـ فوجدناها

.لعینتین متجانستین) ت(و هذا ما یدعونا لحساب قیمة 

الذكوراألخصائیینالشفقة بین إجهادفي متوسط درجات و الجدول الموالي یوضح نتیجة االختالف
.اإلناثو 

نتائج اختبار ت للفروق بین الجنسین في مستوى إجهاد الشفقة لدى یوضح ) 56(جدول رقم 
یینانالنفساألخصائیین

/ المتغیرات 
المؤشرات 
اإلحصائیة

عدد 
أفراد
العینة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

ت 
المحسوبة

درجة 
الحریة

الداللة 
االحصائیة

11765.94877.983652.0071500.047اإلناث

3562.91437.36994الذكور

المتوسط الحسابي لـدرجات اإلناث على مقیاس أن) 56(ویالحظ من خالل الجدول رقم 
لدرجات الذكور في ذات وهو اكبر من المتوسط الحسابي) 65.94(الشفقة جاء مساویا لـ إجهاد

االنحراف المعیاري لدرجات الذكور أمافروق معتبرة ، إلىوهذا یشیر ) 62.91(الذي قدر بـ المتغیر و 
). 7.98(اإلناثفیما بلغ عند )7.36(فقد بلغ 
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أنها قیمة دالة ) 150(عند درجة حریة ) 2.007(قیمة ت المحسوبة التي تساوي أنویتضح 
في لصالح اإلناثاإلناثوهذا ما یؤكد وجود فروق بین الذكور و ) 0.05(عند مستوى الداللة 

. إجهاد الشفقةسلمدرجاتهم على 

: ةتاسععرض نتائج الفرضیة ال-9

یین انتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى اجهاد الشفقة لدى األخصائیین النفس:نصت على
العیادیین الممارسین تعزى للسن

، فوجدناهاLevene's Testباختبار ) ف(ولمعرفة مدى تجانس العینتین تم حساب قیمة 
العینتین غیر متجانستین ، أنومنه نقول 0,05وهي غیر دالة عند مستوى الداللة ) 5.21(مساویة لـ 

.لعینتین غیر متجانستین ) ت(و هذا ما یدعونا لحساب قیمة 

الذكور األخصائیینالشفقة بین إجهادالف في متوسط درجات و الجدول الموالي یوضح نتیجة االخت
.اإلناثو 

في مستوى إجهاد الشفقةنتائج اختبار ت للفروق بین الفئتین العمریتینیوضح ) 57(جدول رقم 

/ المتغیرات 
المؤشرات 
اإلحصائیة

عدد 
أفراد
العینة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

ت 
المحسوبة

درجة 
الحریة

الداللة االحصائیة

1.9978.020.049-303963.25646.86225كبر من أ

0.05دالة عند 3011365.93818.17802قل من أ

كبر من أ(المتوسط الحسابي لـدرجات الفئة العمریة أن) 57(یالحظ من خالل الجدول رقم 
اقل من المتوسط الحسابي لدرجات ) 63.25(الشفقة و المساوي لـ إجهادفي  مستوى )  سنة30

، فروق مهمةإلىوهذا یشیر ) 65.93(في ذات المتغیر و المقدر بـ ) سنة30قل من أالفئة العمریة (
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فكان أقل مقارنة بالفئة الثانیة )6.86(و الذي وصل إلى األولىاالنحراف المعیاري لدرجات الفئة أما
). 8.17(قدر بـ إذ

وهي قیمة ) 0.049(عند درجة حریة ) 1.99-(سوبة التي تساوي قیمة ت المحأنویتضح 
لصالح الفئة األقل د فروق بین الفئتین العمریتین و وجوهذا ما یثبت ) 0.05(دالة عند مستوى الداللة 

. إجهاد الشفقةلمفي متوسطات درجاتهم على سمن ثالثین سنة 

: ةشر اععرض نتائج الفرضیة ال-10

یین انتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى إجهاد الشفقة لدى األخصائیین النفس:نصت على
.العیادیین الممارسین تعزى لمكان العمل

یین حسب مكان انیوضح الفروق في مستوى إجهاد الشفقة لدى األخصائیین النفس) 58(جدول رقم 
العمل

وهي قیمة دالة عند ) 2.662(المحسوبة تساوي ) ف(أن) 58(یالحظ من خالل الجدول رقم 
خصائیین النفسانیین في مستویات إجهاد فروق بین األوهو ما یثبت وجود ) 0.05(مستوى الداللة 

.الشفقة تعود لمتغیر مكان العمل

:عن النتائج الموضحة في الجدول التاليLSDوقد أسفر االختبار البعدي 

مجموع مصدر التباین
المربعات

متوسط درجة الحریة
المربعات

مستوى قیمة ف
الداللة

941.3156156.8862.662.018بین المجموعات

8547.18514558.946داخل المجموعات

9488.500151المجموع



ةـــــــــج الدراســـــــــــــرض نتائــــــــــــــعالفصل السابع                                                           

183

یین انالنفساألخصائیینلدى البعدیة في مستوى إجهاد الشفقةیوضح المقارنات ) 59(جدول رقم 
حسب مكان العمل

مستوى الداللةفارق المتوسط الحسابيبین المجموعاتالمتغیرات 
6.620.006األورام/ الجراحة 

5.010.029العیادة متعدد االختصاصات/ الجراحة 
7.600.001طب األطفال/ األورام 

6.0050.008طب األطفال/ العیادة متعددة االختصاصات 

:اآلتي) 59(من الجدول رقم ویتضح 
األخصائیین النفسانیین العاملین في مصلحة بین 0.01هناك فرق دال عند مستوى الداللة - 

لصالح 6.62حیث بلغ فارق المتوسط الحسابي بینهما الجراحة والعاملین في مصلحة األورام
.الجراحة

األخصائیین النفسانیین العاملین في مصلحةبین 0.05هناك فرق دال عند مستوى الداللة - 
العیادة متعدد االختصاصات حیث بلغ فارق المتوسط الحسابي بینهما في العاملین حة و الجرا

.لصالح الجراحة5.01
األخصائیین النفسانیین العاملین في مصلحةبین 0.01هناك فرق دال عند مستوى الداللة - 

لصالح 7.60طب األطفال حیث بلغ فارق المتوسط الحسابي بینهما العاملین في األورام و 
.طب األطفال

العیاداتاألخصائیین النفسانیین العاملین فيبین 0.05هناك فرق دال عند مستوى الداللة - 
طب األطفال حیث بلغ فارق المتوسط الحسابي العاملین في مصلحة متعددة االختصاصات و 

.األطفاللصالح طب .6.005بینهما 
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: ة عشریحادعرض نتائج الفرضیة ال- 11

یین العیادیین انتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الجلد لدى األخصائیین النفس:نصت على
.الممارسین تعزى للجنس

، فوجدناها Levene's Testباستعمال ) ف(ولمعرفة مدى تجانس العینتین تم حساب قیمة 
العینتین غیر أنومنه نقول 0.05وهي غیر دالة عند مستوى الداللة ) 3.45(مساویة لـ أنها

. لعینتین غیر متجانستین) ت(متجانستین ، و هذا ما یدعونا لحساب قیمة 

.اإلناثین الذكور و ائیخصبین األالجلدسط درجات و الجدول الموالي یوضح نتیجة االختالف في متو 

یینانیوضح الفروق بین الجنسین في درجة الجلد لدى االخصائیین النفس) 60(جدول رقم 

/ المتغیرات 
المؤشرات 
اإلحصائیة

عدد 
أفراد
العینة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

ت 
المحسوبة

درجة 
الحریة

الداللة 
اإلحصائیة

838150.403.-11770.109.553اإلناث

3571.546.317الذكور

المتوسط الحسابي لـدرجات اإلناث في  مقیاس الجلد أن) 60(ویالحظ من خالل الجدول رقم 
قل من المتوسط الحسابي لدرجات الذكور في ذات المتغیر و المقدر بـ أ) 70.10(و المساوي لـ 

االنحراف المعیاري لدرجات الذكور أما، ال تكاد تذكرفروق بسیطة جدا إلىوهذا یشیر ) 71.54(
). 9.55(قدر بـ إذباإلناثمقارنة فكان أقل)6.31(و الذي وصل إلى 

وهي قیمة غیر ) 150(عند درجة حریة )0.83-(قیمة ت المحسوبة التي تساويأنویتضح 
.)0.05(دالة عند مستوى الداللة 

. الجلدلمسفي درجاتهم على اإلناثنه ال توجد فروق بین الذكور و أوهذا یعني 
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: ة عشرثانیعرض نتائج الفرضیة ال-12

یین العیادیین انتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الجلد لدى األخصائیین النفس:علىنصت 
.الممارسین تعزى للسن

، فوجدناها Levene's Testباستعمال) ف(ولمعرفة مدى تجانس العینتین تم حساب قیمة 
العینتین غیر أنومنه نقول 0.05وهي غیر دالة عند مستوى الداللة ) 3.45(مساویة لـ أنها

. لعینتین غیر متجانستین) ت(متجانستین ، و هذا ما یدعونا لحساب قیمة 

الذكور األخصائیینبین الجلد و الجدول الموالي یوضح نتیجة االختالف في متوسط درجات 
.اإلناثو 

یینانیوضح الفروق بین الفئتین العمریتین في درجة الجلد لدى االخصائیین النفس) 61(جدول رقم 

/ المتغیرات 
المؤشرات 
اإلحصائیة

عدد 
أفراد
العینة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

ت 
المحسوبة

درجة 
الحریة

الداللة 
اإلحصائیة

303971.35907.353790.751500.45اكبر من 

3011370.11509.40151اقل من 

كبر من أ(المتوسط الحسابي لـدرجات الفئة العمریة أن) 61(یالحظ من خالل الجدول رقم 
الفئة (اكبر من المتوسط الحسابي لدرجات ) 71.35(الجلد و المساوي لـ في  مستوى)  سنة30

فروق ال تكاد تذكر إلىوهذا یشیر ) 70.11(في ذات المتغیر و المقدر بـ ) سنة30قل من أالعمریة 
فكان أقل مقارنة بالفئة )7.35(و الذي وصل إلى األولىئة االنحراف المعیاري لدرجات الفأما، 

). 9.40(قدر بـ إذالثانیة 
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وهي قیمة ) 150(عند درجة حریة ) 0.75(قیمة ت المحسوبة التي تساوي أنكما یتضح 
بین الفئتین إحصائیةوهذا ما ینفي وجود فروق ذات داللة ) 0.05(غیر دالة عند مستوى الداللة 

. الجلدلمسیتین في متوسطات درجاتهم على العمر 

: عشرثالثةض نتائج الفرضیة العر -13

یین العیادیین انتوجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الجلد لدى األخصائیین النفس:نصت على
.الممارسین تعزى لمكان العمل

حسب مكان العملیین انیوضح الفروق في درجات الجلد لدى األخصائیین النفس) 62(جدول رقم 

وهي قیمة غیر دالة ) 0.821(المحسوبة تساوي ) ف(أن) 62(یالحظ من خالل الجدول رقم 
خصائیین النفسانیین في وهو ما یدل على أنه ال توجد فروق بین األ) 0.05(عند مستوى الداللة 

.ل یات الجلد تعود لمتغیر مكان العممستو 

مجموع مصدر التباین
المربعات

درجة 
الحریة

متوسط 
المربعات

مستوى قیمة ف
الداللة

394.216665.7030.8210.55بین المجموعات

11605.12614580.035داخل المجموعات

11999.342151المجموع



الفصل الثامن
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:تفسیر ومناقشة نتائج الدراسة

:تفسیر ومناقشة نتائج معالجة الفرضیة األولى-1

المعالجة اإلحصائیة للفرضیة قدم ي الذ) 44(تائج المعروضة في الجدول رقم من خالل الن
یون العیادیون الممارسون من إجهاد الشفقة بنسبة عالیة انیعاني األخصائیون النفس"األولى التي مفادها 

و التي تحققت نسبیا إذ كانت نسبهم بین متوسط "ProQOL5نوعیة الحیاة المهنیةحسب سلم
.ومنخفض

وباألخص منهمالنفسانیین العیادیین األخصائیینرتادي مكاتب مقلة عدد ویمكن تفسیر ذلك ب
هذا و ،للمؤسسات الصحة العمومیةةالتابعالذین یزاولون مهامهم في العیادات متعدد الخدمات أولئك

فيونال یثقأنهم إذو الجزائري خاصة لهذه المهنة عامة المجتمع العربي األفراد في ةبسبب نظر 
في حلقة منه سیدخلهأمإلیهفیخیل األخصائي،خاطئة عن مهامأفكاراونو یحملالنفسيالعالج

بالخزي سیوصمن من یزوره أمخدرة و أدویةمالفرار منها وانه سیصف لهونمفرغة ودوامة ال یستطیع
األفالمفي األخصائيصورة أذهانهماغلب الناس یحملون في أنسیوصف بالمجنون كما إذو العار 
وبالتالي نالحظ ،نآالقر العالج بي یطبق نظریات غربیة ویترك انالنفساألخصائيأنو یرون األجنبیة

من األعظمیفضل السواد إذ،لمساعدةطلب اي العیادي لانالنفسلألخصائيترددا وخجال في الذهاب 
را واضحا یال یبدون تقدمألنهعلى العالج النفسي و العالج بالرقى المجتمع العالج التقلیدي أفراد

.هذه المهنةين فیللعامل

نجد كل فرد یعبر عن معاناته إذالمالحظ لمجتمعنا یستنتج انه مجتمع غیر كتوم أنكما 
العامة األماكنعرفهم في یحتى عند من ال أوصدیقه أوالحلول لمشاكله عند جاره إیجادویحاول 

ألخصائيان یفضفضوا عند وبالتالي ال حاجة لهم أل،عراساأليالمقاهي و الحافالت وحتى فو 
.یقدم العالج النفسي حتى غیر المتخصصینأنشخص یمكن يأي العیادي فحسبهم انالنفس

یین انالشفقة لدى المختصین النفسإجهاداالنخفاض الواضح في إرجاعأیضا یمكن كما 
أنهاتوصف أني و التي یمكن انالنفساألخصائيظروف عمل إلىن على وجه الخصوص یالممارس

أنفیما تعلق بالمساعدات التي ینبغي ةوخاص،یقدم الكثیر في مجال عملهأنغیر مشجعة له على 
الذین یظهرون معاناة نفسیة واضحة في مختلف المصالح أوقدمها للذین تعرضوا للصدمات ی
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إلیهبسط ما یحتاج افتقاده ألعلى وجه الخصوص الصعبة ونقصد بالظروف المهنیة ،االستشفائیة
یعملون في أنهمإماغلبهم أأنإذ،تحت تصرفه هویكوني وهو مكتب مستقل انالمختص النفس

نسبة ونشیر هنا أن،ال یملكون مكاتبأنهمأوفي المؤسسة آخرینمكاتب مشتركة مع فاعلین 
حسب اإلحصاءات التي قدمها موقع خاصة في مؤسساتهم كون مكاتب لالمختصین الذین ال یم

snapsyالسبعین بالمائة وهو تفوق ي العیادي في الجزائر أنها انالذي یعنى بشؤون األخصائي النفس
و بالتالي یلتقون بالمفحوصین على ، االذي یقدمونهالخدمةأهمیةباألمرتعلق إذارقم مثیر للجدل 

نه یقلل من أأكادیمیینأوة وهذا معروف لدى النفسانیین مختصین كانوا یفي الغرف االستشفائأسرتهم
.ادي الناجحیكبر عوائق العمل العأواحد وهو من آنو المردودیة في األداء

هو و المهني أدائهتحسین وتطویر على أكثرتجعله ال یركز أخرىعوامل كهناأنكما 
اآلنحد إلىفهو ،النفسانياألخصائيیحصل علیهأنینبغي يذالتشجیعلم نقل انعدام النإضعف 
انیاألحو یشعر في الكثیر من ،و المالیة و التصنیفیةةیاإلدار أوضاعهیطمح إلى تحسینال یزال 

اتالتشجیعأهمو یدخل من ضمن ،إلیهلفریق الذي ینتمي ها وایبء على المؤسسة التي یعمل فعأنه 
فضال عن ،الدورات التكوینیة العالیة المستوى و التربصات بالخارجتلكالتي یطمح إلیها زات ایاالمتو 

النقص الفادح في التربصات التي حصلوا علیها في فترات التكوین الجامعي إذ أن اغلبها یكون فارغا 
ن العمل العیادي ألله وهذا بسبب سوء تأطیر ومتابعة هذه التربصات،من المحتوى الذي صممت

وهذا لن یحصل علیه ،یخضع للتطویر و التحیین المستمرینىخر األالت الكفاشكالأمثله مثل 
ن یلتكو الیفتكاأنإذإلیهاینتمي يبالتعاون مع المؤسسة التإنمايبمجهوده الفرداألخصائي

س على تفاعله مع ینعكبالتأكیدوهذا ، یتمكن من تغطیتها بمفردهأنكبر من أقد تكون صالتربو 
درجة اإلحباطإلىؤدي بالكثیر من المختصین یفاءاته المهنیة و ربما قد كمن حدالمفحوصین و ی

بالمفحوص الفعلي نكفاف على المشكالت المهنیة و بالتالي ال مجال لالهتمام بسبب التمركز و اإل
.یینانالنفسلدى المختصین اإلجهادوهذا له مدلول واضح جدا على انخفاض درجات 

هذا إلىوفي ظل كل هذه المشكالت السابقة الطرح نجد سجال مملوءا بالمهمات الموكل 
یعیشه بین المهمات يخصائي في عمله مما یزید من ضغطه وشكواه تجاه التناقض الصارخ الذاأل

ضعف وبین ،ةمن جهدراسته و تتجاوز صمیم تكوینه األحیانر من و التي في كثیةاسعو الو ةالكبیر 
مع بشكل عامعمله ضعف تركیزه علىعلى هذا من أدلوال أخرىةالمتوفرة له من جهاإلمكانیات
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اإلدارةصراعات مستمرة مع إلىبالتأكیدوهذا یسوقه ،الذین یعتبرون محور العملیة العیادیةعمالئه
وینخفض بذلك اهتمامه بالمرضى وبالتالي ال یجتهد في يالمهنأداءهضیعمل بها وبالتالي ینخفيالت

. علیهمةالشفق

:الثانیةتفسیر ومناقشة نتائج معالجة الفرضیة -2

التي ) 50(و) 49(و) 48(و)47(و) 46(و) 45(رقم اإلحصائیةالجداول إلىالناظر إن
الذكاء الوجداني الستمراریة النجاح في أداء أهمیةیدرك تماما مدى إلیهاتوضح النتائج المتوصل 

كانت نسبة األخصائیین إذابعد الطرح الذي قدمته الفرضیة المنطلق منها حول ما وهذا العمل العیادي
یین العیادیین الممارسین الذین یتمتعون بقدرات عالیة من الذكاء الوجداني حسب مقیاس الذكاء انالنفس
في إجابات ةحسب الفقرات البارز الذكاء الوجداني أبعادوقد جاءت تفاصیل اني مرتفعة الوجد

:مبینة لنتائج الفرضیة كما یلياألخصائیین 

:االنفعاالتإدارةبعد 

و التي نصت ) 6(تعتبر الفقرتان في بعد إدارة االنفعاالت اللتان كانتا مرتفعتین هما الفقرة رقم 
و الذي ) 91.18(و التي حظیت بوزن نسبي قدره " تساعدني على النجاح مشاعري الصادقة "على 

الت النفسیة هالممارسین یمتلكون المؤ النفسانیین العیادیین األخصائیینن اعتبر مرتفعا جدا وذلك أل
بسبب قدرتهم التي تساعدهم على النجاح في الحیاة المهنیة إذا ما توفرت لهم الظروف المالئمة لذلك 

.مشاعرهمة بالثقعلى 

و التي " یظل لدي األمل والتـفاؤل أمام هزائمي"و التي نصت على ) 52(و بعدها الفقرة رقم 
و الذي اعتبر هو اآلخر مرتفعا جدا وتفسیر ذلك هو النظرة ) 86.44(حظیت بوزن نسبي قدره 
.مهما كانت صعوبة الظروفؤلهمتجاه الحیاة و تفااألخصائیوناالیجابیة التي یتمتع بها 

أجد "و التي نصت على ) 4(كما أن أدنى فقرتین في بعد إدارة االنفعاالت فقد كانت الفقرة رقم 
و التي حظیت بوزن نسبي قدره " صعوبة في مواجهة صراعات الحیاة ومشاعر القلق واإلحباط 

یین برغم القدرات المختلفة یین العیادانالنفساألخصائیینأنوهو منخفض وتفسیر ذلك هو ) 57.10(



ائج الدراسةـــــــــــاقشة نتــــــــر ومنــــــــــتفسيل الثامن                               ــــــــــــــــــالفص

191

یقرون ببعض الصراعات التي تشكل أنهمإالالتي یتمتعون بها و المذكورة في مختلف المواضع 
.  عقبات في طریق نجاحهم المهني

" مشاعري السلبیة جزء مساعد في حیاتي الشخصیة " و التي نصت على ) 55(و الفقرة رقم 
في األخصائیینرة دقذ اعتبر منخفضا وتفسیر ذلك هو إ) 52.50(و التي حظیت بوزن نسبي قدره 

.بعث روح التفاؤل و االستقرار النفسي لدیهموٕاعادةایجابیة إلىتحویل المشاعر السلبیة 

:بعد التعاطف

ال في االستماع لمشاكل أنا فع"و التي نصها ) 33(في بعد التعاطف كانت الفقرة رقم و 
میزات أهمونفسر ذلك بان من ) 91.71(للترتیب بین الفقرات بوزن نسبي قدره ةمتصدر " اآلخرین

.الجید لمفحوصیه اءغاإلصي العیادي هو التمتع القدرة على انالنفساألخصائي

بوزن " أجید فهم مشاعر اآلخرین"و التي نصت على ) 34(و جاءت بعدها مباشرة الفقرة رقم 
النفسانیین العیادیین قدرة جیدة في التعامل مع لألخصائیینأنویعود ذلك ) 87.10(نسبي قدره 

.بهم وبناء عالقات عالجیة ناجحة معهماإلحساسالمفحوصین وفهم مشاعرهم و 

أستطیع "و التي حملت العبارة  ) 56(أما أدنى فقرتین في بعد التعاطف فقد كانت الفقرة رقم 
و الذي ) 72.63(و قد كان وزنها النسبي " هاالشعور بنبض الجماعة والمشاعر التي ال یفصحون عن

النفسانیین العیادیین األخصائیینن أبین الفقرات ونفسر ذلك بالمتأخرمرتفعا رغم ترتیبه اعتبر 
المفحوصین في أوفریق العمل ةجماعاانو كالممارسین لدیهم القدرة على التعاون مع الجماعة سواء 

.باألمانعرهم بطریقة تشعرهم عالج جماعي مع المحافظة على مشاإطار

إحساسي الشدید بمشاعر اآلخرین یجعلني مشفقا "و التي حملت العبارة ) 54(الفقرة رقم أما
ا یؤید ما تم طرحه في و اعتبر بذلك متوسطا وهو م) 65.26(و التي حظیت بوزن نسبي قدره " علیهم

یین العیادیین الممارسین منخفض وهذا انالنفساألخصائیینالشفقة لدى إجهادأنمن لىو األالفرضیة 
.  السالفة الذكرلألسبابراجع 
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:بعد تنظیم االنفعاالت

و التي نصت ) 29(المالحظ أن أعلى فقرتین في بعد تنظیم االنفعاالت كانت الفقرة رقم من
وتفسر هذه ) 88.55(بوزن نسبي قدره " أستطیع تركیز انتباهي في األعمال المطلوبة مني" على 

.عملهمألداءن العیادیین لدیهم الثقة في النفس الكافیة یالنفسانینیاألخصائیالنتیجة بان 

و التي " أستطیع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتي " و التي نصها ) 22(وتلیها الفقرة رقم 
یین العیادیین الممارسین انالنفسنیاألخصائیأنویفسر هذا الترتیب ) 88.16(حظیت بوزن نسبي قدره 

.في أعمالهمتفوقوقدرة ثابتة تمكنهم من الةكافیةالقدرة الكافیة للقیام بمهامهم بشجاعأیضا لدیهم 

والتي نصت على ) 15(لفقرة رقم كما أن أدنى فقرتین في بعد تنظیم االنفعاالت فقد كانت ا
ونحیل هذا الترتیب ) 61.05(نسبي قدره الو كان وزنها " ع أن أكافئ نفسي بعد أي حدث مزعجأستطی"

ثالألحدكون قدرة متوسطة في التصدي لكون المختصین النفسانیین العیادیین الممارسین یمتإلى
.المزعجة

"     عندما أقوم بعمل ممل فإنني أستمتع بـهذا العمل"و التي نصت على ) 19(الفقرة رقم وأخیرا
الرتباك و ااإلحباطاعتبر بذلك منخفضا وهذا ما یفسره و ) 43.95(و التي حظیت بوزن نسبي قدره 

یؤید ما جاء في أیضاالتي یقومون بها وهذا األعمالالة من التشتت في النفسي الذي یجعلهم في ح
.  و لألسباب المذكورة فیهاألولىالفرضیة تفسیر 

:االنفعالیةةبعد المعرف

أستطیع "و التي نصها ) 7(االنفعالیة كانت الفقرة رقم أن أعلى فقرتین في بعد المعرفة نالحظ 
وتفسر الباحثة ذلك بما لدى ) 87.89(بوزن نسبي قدره " إدراك مشاعري الصادقة أغلب الوقت

ارسة نشاطاتهم بشكل جید وبالطریقة الناجعة في التعامل مع ممن قدرة مرتفعة على ماألخصائیین
.یة و المهنیةالظروف التي یعیشونها في الحیاة الیوم

و التي قدر " أعتبر نفسي مسؤوال عن مشاعري"و التي نصت على ) 10(وتلیها الفقرة رقم 
یین انالنفساألخصائیینأنإلىو الذي اعتبر هو اآلخر مرتفعا ومرد ذلك ) 84.08(وزنها النسبي بـ 

.االنفعاالت التي یبدونهاالعیادیین الممارسین یشعرون بالمسؤولیة اتجاه استجاباتهم ومشاعرهم و 
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و التي نصت على ) 5(كانت الفقرة رقم ن في بعد المعرفة االنفعالیة فقرتیىكما أن أدن
وتفسر ) 50.13(و التي حظیت بوزن نسبي قدره " ترشدني مشاعري السلبیة في التعامل مع اآلخرین"
هامعملكیفیة التعاالسلبیة و معرفة مشاعرهمعلىنفسانیین العیادیین لدیهم قدرة الاألخصائیینن أب

.هممفحوصیإزاء

و التي " یغمرني المزاج السیئ"و التي نصت على ) 50(و في ذیل الترتیب نجد الفقرة رقم 
النفسانیین األخصائیینأنوهو منخفض جدا وتفسیر ذلك ) 44.74(حظیت بوزن نسبي قدره 

ینعكسالسیئة التي تواجههم و ةالعیادیین الممارسین لدیهم قدرة متدنیة في التغلب على الظروف المهنی
.  ذلك على مزاجهم

:بعد التواصل االجتماعي

و التي نصت ) 44(یتضح أن أعلى فقرتین في بعد التواصل االجتماعي كانت الفقرة رقم 
و الذي اعتبر ) 89.21(و التي حظیت بوزن نسبي قدره " أعتبر نفسي موضع ثقة لآلخرین"على 

القدرة على خلق جو الثقة سواء معیین العیادیین الممارسین انالنفسلألخصائیینمرتفعا جدا و هذا الن 
.المفحوصین أو مع أعضاء فریق العمل 

التي و" ال أجد صعوبة في التحدث مع الغرباء"و التي نصت على ) 41(و تلیها الفقرة رقم 
ءة التي او الذي اعتبر هو اآلخر مرتفعا جدا ونفسر ذلك بالكف) 83.68(حظیت بوزن نسبي قدره 

و االستمرار في اآلخرینالقات التواصلیة مع في مجال بناء واستحداث العاألخصائیونیتمتع بها 
.تطویرها 

و التي نصت على ) 35(كانت الفقرة رقم تین في بعد التواصل االجتماعيكما أن أدنى فقر 
إذ اعتبر ) 68.29(و التي حظیت بوزن نسبي قدره " نادرا ما أغضب إذا ضایقني الناس بأسئلتهم"

إذمتوسطا وهذا لما لدیهم من قدرة متوسطة على التجاوز النرجسي وتخطي مضایقات المفحوصین 
. االستفزازات التي یتعرضون لها بصفة عامإزاءضبون غرا ما یدنا

و التي " عندما أغضب ال یظهر علي آثار الغضب"و التي نصت على ) 51(و الفقرة رقم 
من التحكم في األخصائیینن كیموهو منخفض ونفسر ذلك بت) 58.55(حظیت بوزن نسبي قدره 

.  غضب المدمرةالثارآوتصریفها وعقلتنها بطرق صحیة وسلیمة تحمیهم من م هر عمشا
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األخصائیینج الخاصة بارتفاع مستوى الذكاء الوجداني عند ائیمكن تفسیر النتبشكل عام و 
تطویر بمواهتماماتهوینكتالو في التخصص ةطالعمن خالل اهتمامهم عموما بالمالنفسانیین العیادیین 

من االهتمام بفهم ه ذلكوما یتضمنعلى األقل بمجهوداتهم الفردیة،معارفهم في مجال التخصص
بذكاء وجداني مرتفع من ونیتمتعمهي التي جعلتهو ،ةوفهم وبناء العالقات االیجابیواآلخرینالذات 

اصلهم االجتماعي وقدرتهم درتهم على تنظیم انفعاالتهم و تو خالل ارتفاع نسب التعاطف عندهم وق
.انيدجللذكاء الو األساسیةاألبعادانفعاالتهم وزیادة معرفتهم االنفعالیة وهي إدارةعلى 

التعاطف هلطبیعة العمل العیادي حیث یسودةبالعودأیضاهذه االستجابات ویمكن تفسیر 
م كالتحلتعبیر عن المشاعر بشكل ایجابي و المشاركة الوجدانیة و التفاعل و التواصل االجتماعیین و او 

ا ما توجه بوغالمحاولین التقلیل من االهتمام باالنفعاالت السلبیة، في المشاعر و التصرفات 
وأیضااآلخریننشاطاتهم في حیاتهم الیومیة كما یجیدون فهم ومعرفة مشاعر ةاالنفعاالت االیجابی

.لدیهم حساسیة النفعاالتهم

بالنسبة میزةأهممن أن انطالقاج ائیمكن تفسیر النتالذكاء الوجداني أبعادفي ضوء ترتیب و
)        50(رقم وقد كانت النتائج المبینة في الجدول ،الممارسین هي التعاطفالنفسانیینلألخصائیین
یجب كما إلیهاإلصغاءحسن یستجل كسب ثقة العمیل أنه من أجلیا عد التعاطف توضح بو المتعلق ب

التي األرقامأشارتإذك تواصلهم االجتماعي لبعد ذیأتيثم ،متعاطفا معهاألخصائي یكون أن
حسن من حیثعیادي العمل الأساسبعد التواصل االجتماعي هوأنإلىالجدول نفس یعرضها 

أنعلى األخصائي وبالتالي یجب ،العمیلرأسهموعلى اآلخرینة و البناءة مع حجالعالقات الناإنشاء
قدرتهم على تنظیم المذكور آنفا حسب الجدول ذلك بعد تأتيو،یتمتع بقدرات تواصلیة عالیة وفعالة

توجیه انفعاالته النفساني العیادي في عمله هي قدرته األخصائيالوسیلة التي یعتمد أنإذانفعاالتهم 
تنظیم أما،مع العمیل وتمكنه من القیام بوضعیة النقلةعیادیةعالقة بشكل مستقر أثناء الدخول في

ویحسن هیكون متحكما جیدا في انفعاالتأنینجح ال بد أننه من اجل أالنتائج االنفعاالت فقد كشفت
.وتنظیمها فضال عن معرفتهاإدارتها

لصعوبات لالحلول إیجادیتمكنون من غالبا ما ن على تنظیم انفعاالتهم یالقادر األفرادوبما أن 
بالهدوء ونتسمیهمفان ذلك یرتبط بكون،و تذلیل العقبات قبل البدء في مواجهة المشكلة،التي تواجههم
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وكل هذه ،ضغوطات في العملذلك جراءحتى عندما یكون األعمالو الصبر و التروي عند انجاز 
. یین الممارسینانالنفساألخصائیینالشفقة لدى إجهادلخفض منالممیزات تعمل على ا

بالنسبة نفعالیة التي یشعرون بها و االباألمورانفعاالتهم ثم معرفتهم إدارةثم قدرتهم على حسن 
مدى إذ یتضح جلیا المعروضةبارزا من خالل النتائج اآلخرنه كان هو إلبعد المعرفة االنفعالیة ف

یفه مع الظروف كي وتانالنفساألخصائيتأقلمتي هي المعرفة االنفعالیة في هذه القدرة و الأهمیة
.الصعبة التي قد تواجهه في عمله

:ومناقشة نتائج معالجة الفرضیة الثالثةتفسیر -3

الفرضیة و التي لمضمون صائياإلحناول تو الذي تم فیه ال) 51(اتضح من الجدول رقم 
بین مستوى الذكاء الوجداني ومستوى إجهاد الشفقة ودرجة الجلد لدى األخصائیین تبحث في العالقة 

إجهادنه توجد عالقة عكسیة بین مستوى الذكاء الوجداني و مستوى أ،یین العیادیین الممارسینانالنفس
یین انالنفساألخصائیینالشفقة لدى إجهادالشفقة وهذا یدل انه كلما زاد الذكاء الوجداني نقص 

ي العیادي الممارس من انالنفساألخصائيتمكن أنإذالعیادیین الممارسین ، وهي عالقة منطقیة 
:أهمهایتمیز بالخصائص التالیة ومن یجعلهتنظیمها التحكم في انفعاالته و 

، وفهم اآلخرین من حوله وتقدیره لمشاعرهم ، وتكیفه ومرونته تجاه ذاتهعلى فهمتهقدر 
المحیطة به ، والتعامل بطرق ایجابیة مع المشكالت الیومیة بما یمكنه من تحمل الضغوطالتغیرات

:التالیةمشاعره ، وٕادارتها بكفاءة من خالل األبعادالنفسیة التي یتعرض لها ، والتحكم في 

بحیث یكون دائم االتصال لآلخرینالوعي بالمشاعر الذاتیة و یتمثل في فهم الفرد لذاته و 
.یعرف كیف یعبر عنها مع تحدید احتیاجاته المرتبطة بهاأنبمشاعره وبالتالي یستطیع 

ودوافعهم وما یشغلهم اآلخرینوهي القدرة على االستبصار بمشاعر الكفایة االجتماعیة 
.وبالتالي النجاح في تكوین عالقات حمیمة

واقعیة مع صور الغیر البالمرونة و األخصائيالقابلیة للتكیف و یتمثل هذا في تصرف 
. حیاته المهنیةملة التي تعترض االقوة و الجلد لمواجهة العقبات الشلهالمختلفة، وهي التي توفر 
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التعامل مع طرق وط المختلفة و معرفة غفي مواجهة الضو شؤون الحیاة إدارةالكفاءة في 
.تزعجه مع التحكم في مزاجه كما یلزمأوالمشاعر التي تؤذیه 

مكنه أداء األخصائي النفساني بشكل عام وهي التي تالجوانب مؤشرات رئیسیة في وتمثل هذه
مصدومین فیستخدم انفعاالته أومرضى أفرادبها جراء عمله مع یتأثرالتي األزماتمن تخطي 

.باعتدال وال یفرط في االستثمار الوجداني لمرضاه 

إذفي حیاتهم األفرادللذكاء الوجداني دور مهم في مواجه الضغوط الیومیة التي یمر بها إن 
نأالذي یمكن اإلجهادقایة من و الو اآلخرینفي زیادة القدرة على التكیف مع أساسیایلعب دورا 

ون مستویات منخفضة من المشكالت السلوكیة ویتعاملون مع ر هیظلیاانفعااألذكیاءفاألفرادیواجههم 
دون تسرع كما یمتازون بمستویات ةورویة ویعالجون المواقف الحیاتیةالمشاكل االنفعالیة بحكم

.الشفقة المرتبط بظروف العمل العیادي إجهادمنخفضة من 

الیومیة األزماتلمواجه الضغوط و األسالیببعض إتباعإلىاألفرادواقع الحیاة یدفع أنكما 
ون كلالذین یمتادر فاألف،عالیة وشخصیة واجتماعیةفن النجاح لتخطیها یتطلب قدرات ومهارات انوأ

السیطرة على و تنظیم الذاتالثقة في النفس و مهارات الذكاء االنفعالي لدیهم سمات شخصیة تتمثل في 
ةقدر أكثرنه یصبح إوفاعلیة فبكفاءةوٕادارتهاانفعاالتهم وعندما یستطیع الفرد السیطرة على عواطفه 

.  ت التي تواجههفعالیة لحل المشكالهاثر أكالطرق و بأفضلعلى التنبؤ 

اء الوجداني ومستوى الجلد كوجود عالقة ارتباطیة موجبة بین مستوى الذالجدولذات ما بین ك
نه كلما زاد الذكاء الوجداني عندهم كلما زادت أأي،یین العیادیین الممارسینانالنفساألخصائیینعند 

على تنظیم ةالقدرة على التواصل االجتماعي و القدر أنإذدرجة الجلد وهي كذلك عالقة منطقیة جدا 
أنواعالتي یتمكن بواسطتها من التصدي للصدمات و كافة و االنفعاالت من ممیزات الفرد الجلد 

.على الصعابانتصر محیاته ةالضغوط و یواصل مسیر 

ةاالجتماعیفاعالتدورا هاما في العالقات الشخصیة و التوجدانيیلعب الذكاء الإذ
یمثل استعدادا جوهریا یعمل ألنه،و التصدي للصدمات و الضغوطاآلخریناالندماج العاطفي مع و 

وجدانيي امتالك مهارات الذكاء الفالنقص ف،هارات الشخص ویزید من ایجابیاتهامعلى تفعیل قدرات و 
اآلخرینفهم انفعاالت تأوعلى التعاطف ةتفاقم المشاكل لدى الفرد من حیث عدم القدر إلىیؤدي 
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عدم القدرة على ضبط االنفعاالت وحل الصراعات والسیطرة على االندفاع في المواقف إلىباإلضافة
.المختلفة

نجاحا في حیاتهم ویؤسسون أكثرهم وجدانيمن الذكاء الةذوي القدرات العالیاألفرادأنكما 
من نظرائهم أكثرویمتلكون مهارات قیادیة فعالة ویمتازون بالنجاح المهني ة،عالقات شخصیة قوی

لدى الشخص ةالقدرات االنفعالیة المرتفعأنمایر وكاروسو وسالوفيذوي القدرات المنخفضة ویرى 
المواقف االجتماعیة رات االجتماعیة التي تساعده على التعامل بكفاءة معااكتساب المهنتمكنه م

. ةعلى االستجابة للمواقف االجتماعیة الطارئة بصورة ایجابیةر دقأكثرالمحبطة و یكون 

الفرد على النجاح في ةالمهارات و الكفایات االنفعالیة و االجتماعیة تؤثر في قدر أنكما 
ما هو الذي یفهمیاوجدانفالذكي ،مل الضغوط المحیطة بهحواستیعاب المتطلبات الیومیة وتةالحیا

ویتحمل المتطلبات الیومیة باآلخرینالمتعلقة األموركما یفهم ةیدور في نفسه ویعبر عنه بسهول
. الضغوط االنفعالیةو 

الشفقة ودرجة الجلد وهذا إجهادارتباطیة سالبة بین مستوى عالقة وجود أیضاو یبین الجدول 
الشفقة وكلما نقصت درجة الجلد زاد بإجهادةاإلصاباحتمال صعني انه كلما زادت درجة الجلد نقی

عالقة أیضایین العیادیین الممارسین، وهي انالنفساألخصائیینالشفقة لدى بإجهاداإلصابةاحتمال 
رغم الضغوط و المحن و الوضعیات لالنفعاالت الجلد هو القدرة على التوظیف الجید أنإذمقبولة 

.تجاوز ولو الجزئي للظروف الصعبةالبإمكانیةالصادمة فهو یرتبط 

تكیفیة تلتقي فیها ةسیرور ووتعاقبیة تسمح بالتطور الفردي وهالجلد سیرورة تزامنیة أنوبما 
تتوقف على ما ةالمسانداستراتیجیاتإضافة إلى أن ، الدینامیات النفسیة للفرد في تفاعلها مع المحیط

وٕاعطائهاالذات في المستقبل و القدرة على تذكر الصدمة إسقاطالت وقدرة على یحمله الفرد من تمثی
.معنى
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:تفسیر ومناقشة نتائج معالجة الفرضیة الرابعة-4

هناك عالقة دالة إحصائیا بین أبعاد الذكاء أنإلى) 52(تم التوصل من خالل الجدول رقم 
ارسین ونحیل بدورنا هذه یین العیادیین الممانالوجداني ودرجة إجهاد الشفقة لدى األخصائیین النفس

:التالیةصیلاتفالإلىالعالقة 

منطقیة جدا تعتبر بذلك عكسیة وهي هي تحققت و فقد االنفعاالت إدارةببعد اإلجهادلعالقة ةبالنسب
ى عن احتمال أنمانفعاالته ومتحكما فیها كلما كان في إدارةان جیدا في ككلما األخصائين أل
شمل التحكم في االنفعاالت و العواطف السلبیة تاالنفعاالت إدارةأنإذالشفقة، بإجهادصابة اإل

ةمهارات الحیاة االجتماعیانفعاالت ایجابیة مع ممارسة إلىوكسب الوقت للتحكم فیها و تحویلها 
.المهنیة بفاعلیةو 

النفساني خبرة یومًا بعد یوم األخصائيوهذا المران المستمر في المعرفة والمعالجة والتناول یزید 
من أنكما . الشفقةإجهادلیستفید من ممیزاته الهائلة ویتجنب مخاطر ،في إدارة جهازه الوجداني

القدرة على الشفقة هو إجهادي من الوقوع في انص النفستاالنفعاالت التي تقي المخإدارةایجابیات 
حسب الموقف المطلوب، والتمكن من استثارة إظهار انفعال ال یشعر به أو إخفاء انفعال یشعر به

.ل من التأثیر السلبي على التفكیر، والقدرة على منع االنفعااألمرلزم إذاانفعال اآلخرین 

أنإال،یكون متعاطفااألخصائيأنإذلم تتحقق فإنها التعاطف ببعد إلجهاداوفیما یخص عالقة 
إذبسبب التعاطف الالمدروس، اإلجهادیقع في فخ أنالنفعاالته یجعله یتفادى إدارتهتحكمه وحسن 

كما یقصد به قدرة و التوحد معهم انفعالیا و التناغم معهم ، اآلخرینانفعاالت إدراكالتعاطف هو أن
الفرد على قراءة مشاعر اآلخرین واحتیاجاتهم ومشكالتهم ومساعدتهم على تحقیق أهدافهم دون التعبیر 

اإلشاراتو التقاط اآلخرینبانفعاالت اإلحساسالقدرة على یعدكما ،ةعن مشاعرهم بصورة مباشر 
أي ،و المشاركة الوجدانیة معهماإلیثارإلىوهذا ما یدفعهم إلیهمهناك من یحتاج أنالتي تدل على 

القدرة على تفهم اآلخرین وكذلك المهارة في التعامل مع اآلخرین فیما یخص ردود أفعالهم االنفعالیة، 
نفعاالت اآلخرین بدقة من صوتهم أو تعبیرات على القراءة الذاتیة لمشاعر وافالشخص المتعاطف قادر

وجههم ولیس بالضرورة ما یقولون، كما أنه قادر على التوحد معهم انفعالیًا، وعلى فهم مشاعرهم 
.لهامناسبة الالحلولوانفعاالتهم، والتناغم معهم واالتصال بهم، ومعایشة مشكالتهم، وٕاعطائهم 
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وكذلك المهارة في التعامل مع اآلخرین فیما اآلخرینالقدرة على تفهم مشاعر وعواطفكذلك وهو 
، وهذا دون السقوط في فخ إجهاد الشفقة إذ یكون التعاطف في حدود فهم العاطفیةیخص ردود أفعالهم

اشتراك هذا البعد مع بقیة الحالة االنفعالیة الحقیقیة للمفحوص، ومن أهم المساعدات على ذلك هو 
.عناصر الذكاء الوجداني

یحافظ على تحضر الذي ذلك أن التعاطف هو الذي یكبح قسوة اإلنسان، وهو ونستخلص من
التعاطف أي استشعار أنكما الوجداني ال یرتبط بنسبة الذكاء العقلي المعروفةاإلنسان وأن الذكاء

یستلزم قدرتنا على فهم مشاعرنا أمرهو ، اآلخرما یشعر به إدراكالقدرة على ، و اآلخرینانفعاالت 
، وفي المجال المهني كما، أي القدر على الوعي بالذات، و التعاطف مهم في السیاق االجتماعيأوال

ةفال بد أن تكون للفرد القدرة و الحساسیة على قراءأو بعمالئه بزمالئه هو في عالقة األخصائي
.التعاطف كاستجابةةآلخر بدقة أوال قبل أن تتم عملیاإلشارات االنفعالیة ل

كلما هأنإذمنطقیة ذلك بتحققت وهي عكسیة وهي فقد تنظیم االنفعاالت ببعد اإلجهادأما عالقة
إلىالقدرة على تنظیم االنفعاالت و المشاعر وتوجیهها و ، اإلجهادانفعالیا كلما تفادى كان منظما

یتفاعل القرارات وفهم كیفأفضلاالنجاز و التفوق واستعمال المشاعر و االنفعاالت في صنع تحقیق
التيالعملیاتوهو أیضا ، أخرىإلىمختلفة وكیف تتحول االنفعاالت من مرحلة الهمبانفعاالتاآلخرون

ت الحاالهذهعنوالتعبیروضبطها،ومراقبتها،والمعرفیة،، االنفعالیةحاالتهلمالحظةالفردیستخدمها
إدارةعلىالفردقدرةإضافة إلىالمختلفة،ة االجتماعیالمواقفمتطلباتمعالتكیفلهیحققبشكل
التعابیرفيوالتحكم، واستمراریتهاتها بشدمنهایتعلقمااألخصى وعللالنفعاالت،الذاتیةالخبرة

ییمها والتعبیر القدرة علي تنظیم االنفعاالت بدقة وتقهو و ي ،االجتماعالتفاعلمواقففياالنفعالیة
د المشاعر، والقدرة علي فهم االنفعال، والمعرفة الوجدانیة، والقدرة علي تنظیم یتولىعنها، والقدرة عل

.ياالنفعاالت بما یعزز النمو الوجداني والعقل

ن التحكم في االنفعاالت ال یكتفي لم تتحقق ، ألفإنهاالمعرفة االنفعالیةببعد اإلجهادوعن عالقة 
إنزالهاعرفة و مالهوحسن تنظیمها وحسن استغالل هذإدارتهایستوجب وٕانمافقط بالمعرفة االنفعالیة 

وبالتالي فان المعرفة لوحدها ال تكفي، فاالنتباه ،جل التمكن من االستفادة منهاأعالم العالقات من إلى
الجید لالنفعاالت و المشاعر الذاتیة وفهمها ال یكفي وحده بل یجب حسن صیاغتها اإلدراكو 

للدخول معهم في عالقات اآلخریندقیقین النفعاالت ومشاعر وٕادراكوتنظیمها بوضوح وفقا لمراقبة 
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رات الحیاتیة اعالي و تعلمه المزید من المهفد الفرد على الرقي العقلي و االنعالجیة ایجابیة تساع
.   االیجابیة

یقصد بالتواصل لیس مجرد توسیع إذتحققت ببعد التواصل االجتماعي فقداإلجهادأما عالقة 
األخصائيخدم الصحة النفسیة للعمیل و یابمهاوٕاثرائتوسیعها وٕانماالعالقات داخل وخارج مجال العمل 

تاالخبر وتبادلوالتجارباألفكارنقل"هواالجتماعيالتواصلنوبما أالعمل ككل متكامل ، ومحیط
فإنه ومتلقي،مرسلبینتتمرسائلوبواسطةإیجابيبتفاعلوالجماعاتفرادواألبین الذواتوالمعارف

.تطورهاضامنو اإلنسانیةالعالقاتجوهر

ةقدر وو التصرف معهم بطریقة الئقة، وهومساندتهماآلخریناالیجابي القوي في التأثیرو هو 
الحب و االهتمام بهم وٕاظهارمن خالل عالقاته معهم اآلخرینانفعاالت وٕادارةالفرد على قراءة 

و التفاوض وبناء الثقة وتكوین شبكة عالقات ناجحة و العمل في فریق اإلقناعدام مهارات خواست
ع عواطف وهي مهارة تعني تطویاآلخرینالعالقات مع إدارةفن أیضایعنيو،بصور ایجابیة فاعلة

التأثیرالفرد على ةقدر كذلك وهو ،اآلخرینو الفاعلیة في بناء العالقات مع ،اآلخرینومشاعر 
اآلخرینهم وقدرته على تطویر مشاعر ب بفاعلیة مع مشاعرهم ورغباتو التجاو اآلخرینابي في االیج

مهارة الفرد به أیضایقصد من المشاعر السلبیة بمهارة، و ومزاجهم وتحسینها ومساعدتهم على التخلص 
اآلخرینو القدرة على التزامن في المزاج مع ةتهدئة نفسه والتغلب على حالته المزاجیة السیئفي

. األفرادو الذي یعكس عمق االندماج و االرتباط بین اآلخرینوحدوث تفاعل بین الفرد و 
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:تفسیر ومناقشة نتائج معالجة الفرضیة الخامسة-5

من فصل عرض النتائج ) 53(تبیینها في الجدول رقم تمرنا لهذه النتائج و التي یننطلق من تفس
عالقة دالة إحصائیا بین أبعاد الذكاء الوجداني ودرجة الجلد لدى األخصائیین والمتعلقة بافتراض وجود 

م ي وهو یقو انالنفساألخصائيهاتین القدرتین في نجاح أهمیةیین العیادیین الممارسین من انالنفس
:  اآلتیةاألوجه بمهامه من 

االنفعالیة المعرفة بو الجلد االنفعاالتتنظیمبو الجلد االنفعاالت دارةإببعدالجلد بالنسبة لعالقة 
الظروف المحیط به مكنا منو التحكم فیها یجعل الفرد متهایتممعرفة االنفعاالت وتنأنإذتحققت فقد 

القدرة أيعوامل الحمایة الشخصیة أهمبما في ذلك الوضعیات الضاغطة وحتى الصادمة وهذا من 
.ایجابیةإلىعلى التحكم في االنفعاالت و تحویل السلبیة منها 

على ةمتعا بالقدر یكون متعاطفا ومتأنخصائص الشخص الجلد أهممن فإنلتعاطف بالنسبة ل
فإسقاط الشخص لعدوانیته أو غیرته .ن هو الغیریةو الجلداألفرادإلیهیلجأزم یمیكانأهمأنإذالغیریة 

على شخص آخر یتسبب في تعكیر العالقات اإلنسانیة، بینما تعتبر الغیریة نوعا من اإلسقاط الذي 
راك في یستخدم إلقامة روابط إیجابیة مهمة تدعم العالقات اإلنسانیة، و یهدف من خاللها إلى اإلشت

.إشباعات اآلخرین النزویة

السعادة التي لما یسمح للشخص بأن یكون محبوبا بفض" دین هو اللجوء للغیریة عند الجلإن 
یعاني اقصة خمسة عشر مراهق) 101. ، صCatherine Hume)2005، إذ تروي " یعطیها

ثمانیة منهم من تأخر دراسي  و السبعة اآلخرون یعانون من تخلف ذهني بسیط أو من متالزمة داون، 
مقاومة التعب، ضیق ( و تمكنوا من تحقیق نجاحین، نجاح بدني Népalتمكنوا من تسلق قمة في 

ل مراهق معاق و نجاح إنساني إذ أن كل مراهق متأخر دراسیا قِبل أن یكون كفی) التنفس باالرتفاع
، فعزز هؤالء المراهقون الثقة في ساعده على التسلق، باالهتمام به، بتعلم فهمهحالته أكثر صعوبة و

.االمتنان، والحنانذواتهم و اكتشفوا في أعماقهم مشاعر الهدوء، الشجاعة، 

أبلغ مثال )Stanislaw Tomkiewicz)19252003كما تعتبر قصة حیاة الطبیب العقلي 
هذه اآللیة، إذ خصص هذا األخیر جزء من حیاته للعمل مع المراهقین، و یبرر ذلك بسرقة على 

.مراهقته الخاصة التي قضاها في الغیتو و المعتقالت
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ن المجتمع یلعب دورا مساندا للجلد وقیم المجتمع تعطي معنى فإالتواصل االجتماعيأما عن 
الدعم االجتماعي یحمي ف.ون جلدا تجاههاكیأنبالتالي ورابطا للظروف الصعبة التي یعیشها الفرد و 

معنى الوضعیة واالستجابة االنفعالیة ویغیر كذلكالمصادر األولیة للضغوط اذ یغیر ویزیلالفرد 
هذا و ، لألفرادمساندة عاطفیة كبیرة تمنحفالجماعةللوضعیة ما یعزز تقدیر الذات واإلحساس بالتحكم

.لدیهمنه تعزیز الجلد أمن ش

:تفسیر ومناقشة نتائج معالجة الفرضیة السادسة-6

من خالل افتراضنا بوجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الذكاء الوجداني لدى األخصائیین 
) 54(النتائج المعروضة في الجدول رقم إلىیین العیادیین الممارسین تعزى للجنس توصلنا انالنفس

نفس ظروف التنشئة االجتماعیة بأن انطالقا من وجهة نظر علم النفس االجتماعي تم تفسیرها یالتي و 
یحظون أنهمإذ،اإلناثالجزائریة والتي لم تعد تفرق جوهریا بین الذكور و األسرتحكم أصبحت

غلب أأنوخاصة ةجتماعیاالمتیازات االا منهفرص الدراسة و العمل وما یحیط بجمیعا بنفس
.بالمائة70من ثالثین سنة وهذا بنسبة تفوق األقلالدراسة هم من فئة الشباب محلاألخصائیین

و یتعارض ، 2010، االسطل 2002، عجوة 2005موسى كل من وهذا ما یتوافق مع دراسة 
.1998، تابیا 1999، كینغ 2002، الخضر و الفاضلي 2011العلوان مع دراسات

تختلف من تكاد ال التنشئة االجتماعیة التي تحدد طریقة سلوك األفراد حسب جنسهمأنكما 
األدوار والعالقات االجتماعیة للجنسین تتضمن تحقیق الرجل أصبحتوبالتالي مجتمع إلى آخر

على التفوقوصار یقتصر التمییز بین األفراد وفرصهم في ،والمرأة لتوقعات مجتمعیة شبه متساویة
، س االنتماء الطبقي والدین واللون و الجنسنجاح فقط بدال من التركیز على أسلكفاءة و الاأساس 

تغیر مفاهیم النجاعة في عالم التكنولوجیا بفعل وأیضاوجاء هذا التغیر بتطور الزمن والمجتمعات
تأخذ موقعا مساویا للرجل المرأةأصبحتوبالتالي ،وتقییم العملالمعاصرةواالقتصاد والسیاسة

ماثلكل مالتحكم بعوامل اإلنتاج بشإلىبالمشاركة بشكل متساو في العملیة التنمویة من أجل الوصول 
.مع الرجل

وعدم األخیرةالجنسین في السنوات مام المجتمع الجزائري بكالتاهوال یمكن إزاء ذلك تجاوز 
،رة لفتاة الیوم لم تعد كما ذي قبلظالنأنإذحظوظونفس الةیتیح لهما نفس المعاملإذالتفریق بینهما 
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تتاح لها نفس الظروف مع الفتى فیما یخص التعلیم و العمل واالندماج فایجابیة إلیهاالنظرة أصبحتف
نیة تقریبا مما یغیب همعینة الدراسة مروا بنفس الخبرات الدراسیة و الأفرادلب غاأنفي المجتمع، كما 

.الجنسین في هذا المجالالفروق بین

:تفسیر ومناقشة نتائج معالجة الفرضیة السابعة-7

في مستوى الذكاء اإلحصائیةو الذي یتناول فرضیة الفروق ) 55(اتضح من الجدول رقم 
نه ال توجد فروق ذات داللة أیین العیادیین الممارسین تعزى للسن انالوجداني لدى األخصائیین النفس

األخصائیین النفسانیین العیادیین الذین یتجاوزون الثالثین سنة والذین (بین الفئتین العمریتین إحصائیة
في متوسطات درجاتهم على مقیاس الذكاء الوجداني وهذا ما یتفق مع ) تقل أعمارهم عن الثالثین

و یتعارض مع ، 2006، الخضر 2005، هاردو وشیر 2004، سوت 2002كلیك دراسات 
.2007، االحمدي 2003، هاریدي 2004، كافتیسیوس 2005موسى مندراسات كل

ن ظروف العمل في عالم الیوم لم تعد تركز بشكل كبیر على الخبرة الممتدة لسنوات ویفسر ذلك بأ
هذا نابع من و كبر أاصفر إلعطائهمصارت تتوجه نحو فئة الشباب فقد من ذلكعدیدة بل بالعكس

ل و االطالع على مختلف صتوامالمهن بالتكوین الفي عالم معارفهمبإثراءأكثرون الشباب یهتمون ك
یة الذاتیة المستمرة وهذا العامل یكاد ماهتمامهم بالتنإلىإضافة،الدراسات المستجدة في میدان عملهم

یعتمدون فقط على كثرة عدد إذبالغة أهمیةالزمنیة التي كانت فیما سبق تكتسي ةیفوق الخبر أویوازي 
.ةرقیتیعطى الفرد فرصة للتطور و الأنجل أسنوات العمل من 

:ثامنةقشة نتائج معالجة الفرضیة التفسیر ومنا-8

ةو المتعلق) 56(المبینة في الجدول رقم اإلحصائیةالدراسة أسفرت عنهاكشفت النتائج التي 
التي قد یین العیادیین الممارسین انبفرضیة الفروق في مستوى إجهاد الشفقة لدى األخصائیین النفس

.)2012روسي واخرون (دراسة و هذا ما اتفق مع و التي تحققت لصالح اإلناثتعزى للجنس 

من الذكور وخاصة في المواقف التي أكثرطفة ایستثمر العاألنثويكون العنصر لهذا راجعو 
وبین الذكور في هذا البعد وذلك راجع لكون هذا نومن ذلك برزت الفروق بینه،ةتستدعي الشفق

.مقارنة بالذكورأكثرتعاطفا نتجتوأاألنثویةتثارت الفطرة سالعاطفة قد اهوهذاإلجهاد
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ال یختلفن عن الرجل في التكوین الجیني فحسب اإلناثفان للمرأةوبسبب التكوین العاطفي 
اإلناثل افعأردود نتجمن هنا تو و المواقف األموربل حتى في طریقة الشعور و التفكیر و تحلیل 

من أكثرفي ما یتعلق بتفاصیل الجوانب الوجدانیة تجعلها تفكر المرأةةفطبیعمختلفبشكل الذكور و 
.اآلخرینبمعاناة تأثرهاما یزید من فرص مالسلبیة األفكاري فرأكثالرجل وهذا ما یجعلها تتوغل 

الدراسات النفسیة العصبیة أثبتتهكما للمرأةولوجیة ین التكوینات الفیسإفمؤیدةومن وجه نظر 
یاء مالسلبیة على كیآثارهالهاهذه التقلبات و ،رمونیة متعاقبةیشهد تقلبات هالمرأةن جسم أهرمونیا 

ز االجهأوما یسمى تشریحیا بالمخ االنفعالي أن، كما على عواطفها ومزاجهاومن ثمةالمخ و الجسم 
تكون ةالمرأأنالدراسات أثبتتردات الفعل االنفعالیة فقد إنتاجاللمبي وهو المسؤول عصبیا عن 

نفس الجهاز هو أنوبما بسبب إنها تستعمل فیه نواقل عصبیة أكثر من الذكور، ثركأةعاطفی
الصادمة التي ثالألحداستذكارا أكثرستكون أیضافإنهامعا و العاطفةعن الذاكرةاألولالمسؤول 

استثمار الوجدانات إعادةعمالؤها وبنفس الشحنات االنفعالیة وبالتالي التي عایشها أوتمر بها هي 
.الشفقةإلجهادأكثرالمستذكرة وهذا ما یعرضها 

:ةتاسعاقشة نتائج معالجة الفرضیة التفسیر ومن-9

الشفقة لدى إجهادنصت هذه الفرضیة على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى 
هذه الفروق لصالح إثباتتم فقد وفعال ،یین العیادیین الممارسین تعزى للسناناألخصائیین النفس

وقد تم تفسیر هذه الفروق ) 57(رقم وهذا مبین في الجدول ثالثین سنة األقل من أي فئة سنا األصغر
غیر محضرین نفسیا للعمل مع جعلهم لم یكن كافیا خاصة في شقه التطبیقي الذي التكوین نأب

بالنسبة للذین وأهمیتهاالخبرة المهنیة نضیف في هذا العنصر بالذات عامل أنكما یمكننا المصدومین
.من ثالثین سنةاألكبرئةفأيإجهاداقل أهم 

األكثریین العیادیین ذوي الخبرة انالنفساألخصائیینأنیمكن تفسیر هذه النتیجة في ضوء كما 
حالة من الضبط و السیطرة إلىالصعبة االنفعالیة األوضاعدیهم المقدرة على الوصول في لأصبح

تقلیل من الن ذلك أالعمل ومن شأثناءالتنظیم اتجاه المواقف الحیاتیة و الصعوبات التي تواجههم و 
.العمل أثناءیواجههم في أنالشفقة الذي یمكن إجهادمستوى 
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الذین النفسانیین العیادییناألخصائیینفي ضوء ما یمیز أیضاو یمكن تفسیر هذه النتیجة 
و االستماع لمشاكلهم باآلخرینعالیة على تكوین عالقات اجتماعیة جیدة و االهتمام ةیتمتعون بخبر 

هذه إناتصافهم بالهدوء وتحكمهم في مشاعرهم وتصرفاتهم وقدرتهم على مقاومة الضغوط و التوتر ، و 
مستوى منخفض من بإیجادي الذي یتمتع بخبرة عالیة كفیلة انالنفساألخصائيرات التي تمیز االمه

. لدیهمالشفقة إجهاد

:ةشر اعشة نتائج معالجة الفرضیة الفسیر ومناقت-10

لفرض اإلحصائیةقدم المعالجة تي توال) 59(و ) 58(ول رقم اعرضها الجدتالنتائج التي من خالل
دیین یین العیاانوجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى إجهاد الشفقة لدى األخصائیین النفس

:وبالتالي یمكن تفسیرها كما یليو التي تحققت الممارسین تعزى لمكان العمل

أكثرفكلما كانت الحاالت تعاني األخصائيالتي یتعامل معها ةتتعلق بالشریحن درجة الشفقة إ
الشفقة بفعل المشاركة الوجدانیة وسیرورة النقلة المضادة ومنه إلجهادأكثراألخصائيكلما تعرض 

.اإلجهادتستلزم نوعا خاصا من المرضى وبالتالي مستویات مختلفة من ةفالمصلحة االستشفائی

، دات متعدد االختصاصاتاالجراحة ، العی: ةالفروق واضحة ودالة بین المصالح التالیت جاءوقد 
الذین یخضعون األفراد، لما تتضمنه هذه المصالح من معاناة یمر بها األطفال، طب األورام

.لالستشفاء بها

لآللماالضطراب وتهدیده ف الكبیر بین العمالء من حیث نوعلالختالیمكن إرجاع ذلك كذلك 
في العیادة متعددة األخصائيأنإذبكفاءته ونجاحه األخصائيالحیوي وكذا من حیث شعور 

الجراحة أواألوراممن المختص في مصلحة أكثراالختصاصات یشعر بالكفاءة و بالرضا عن عمله 
استدعاء أكثرهذه الشرائح ه من الواضح أنأنكما ةبنجاحه مع هذه الشریحاسهحسإینخفضانه إذ
.لشفقةل

خاصة أن أغلب الفروق كانت لصالح مصلحتي الجراحة وطب األطفال، ویمكننا أن نحیل ذلك 
إلى التساؤل الذي یطرحه معظم األخصائیین العاملین في مصلحة الجراحة عن جدوى تواجدهم في 
هذه المصلحة خاصة أن القائمین علیها یطلبون منهم إعداد المرضى للعملیات الجراحیة وهو ما ال 
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دائما مع صمیم عملهم العیادي، وبالتالي نالحظ استثمارهم إلجهاد الشفقة اكبر من تركیزهم وافقی
.على ما هو مطلوب منهم

واحد وهو ضعف تكوین آنسبب مهم وخطیر في إلىفان ذلك راجع األطفالأما بالنسبة لطب 
األطفال مقة مع فئة خاصة في المراحل الجامعیة في كل ما یخص الكفالة النفسیة المعاألخصائیین

وهو أیضا ما یزید من إجهاد الشفقة العالجیة المرتبطة بهمیةالوسائل التشخیصبإتقانما یتعلق و 
.     لدیهم

:یة عشرحادناقشة نتائج معالجة الفرضیة التفسیر وم-11

و الذي اهتم بالفرض المتناول الحتمال وجود ) 60(النتائج المعروضة في الجدول رقم أشارت
العیادیین الممارسین تعزى یینانفروق ذات داللة إحصائیة في درجة الجلد لدى األخصائیین النفس

جلدة المرأةتكون أنوبالتالي یمكن ،ال یمكن التفریق في الجلد بین الجنسینالتي لم تتحقق إذ و للجنس
كال البیئة تشجع ،كما أن من الذكر أكثرتكون جلدة أنفیها تساعدها على نشأتن الظروف التي أل

فضال عن ، وهذا تحمل الصعابإلىعلى الجلد بالقیم التي تدعو كثیرا إناثاأوواالجنسین ذكورا كان
ظروف العمل الصعبة التي تتطلب أثناءمن البیئة المحیطة خاصة المساندة التي یجدها الجنسان معا

الغیریة، اللجوء (المكنزمات الدفاعیة التي هي الجلد یتعلق بالتعامل مع الصدمات ، كما ال ننسى أن 
.یستعملها الجنسان معاالتي و ) ألحالم الیقظة، التسامي، الفكاهة 

بت بین الفرد و المحیط وهو الجلد سیرورة توجد في البناء المستمر من خالل التبادل الثاأنوبما 
التنظیم النفسي بعد الصدمة ترتبط بالفرد في توظیفه واعتقاداته وقناعاته إعادةأوللتعدیل آلیة

عوامل خارجیة تنتج عن التفاعل بین الفرد و المحیط الذي یعمل من خالل كمخزون لتزویده بالمعنى 
وهو بالتالي لیس سمة تتعلق ما یمكنه من تكوین الرابط،على تدعیم هذه المعتقدات و القناعات

. لن یكون له دور كبیر في هذه القدرةاألخیرن هذا إه فبالجنس ومن

النفسیة العاطفیة المعرفیة باألبعادهتم تالجلد سیرورة أنإلىبورتوا نیمال داسميأشاروقد 
التعاطف المعرفة االنفعالیة و التواصل (كون هذه من ابرز مكونات الذكاء االنفعالي ةاالجتماعیو 

.)االجتماعي
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قدرة الیات لدیهم انالنفساألخصائیاتیین و انالنفساألخصائیینكل من أنإلىوتعزو الباحثة ذلك 
نه في النهایة لدیهم جلد أإال،اإلجهادالضاغطة التي قد یتولد عنها األحداثعلى التكیف النفسي مع 

قعات العالیة بالنجاح و الدعم النفسي و التو ةالجلد و المتمثلة في الرعایبأبعادمزودون أنهمإذعال 
بط االجتماعیة والمشاركة الفاعلة في المجتمع وممارسة الصداقة و الصحبة ومهارات او الر ینوتكو 

واحدة مما ةتصادیة وسیاسیة ومهنیجمیعا یعیشون ظروفا اجتماعیة واقألنهم،التواصل في الحیاة
.یقلص الفروق بینهم في الجلد

:ة عشرنیاقشة نتائج معالجة الفرضیة الثاومنتفسیر -12

المتناول الحتمال وجود فروق ذات داللة لنتائج الفرضاإلحصائیةةتم التوصل من خالل المعالج
و المبینة في یین العیادیین الممارسین تعزى للسن انإحصائیة في مستوى الجلد لدى األخصائیین النفس

: هذه الفرضیة لم تتحقق نظرا للعوامل التالیةأنإلى) 61(الجدول رقم 

ما بو ،التاليوبكذلكخا و شیأوال و كهأونجلدیأطفاالقد نجد ألنناو ن الجلد لیس محددا بزمن أل
فإن على ذلكةیادز ،ه الشخص من خصائص نفسیة وقدراتبمتع تسیرورة فانه یرتبط بما یأیضانه أ

التي یعیشها شخص ةفعال بكونها سندا للجلد ومنه فان البیئالبیئة المحیطة بالشخص تساهم بشكل 
كون سیرورة تفمالمالئمحیطبط و المعنى بفضل الظروف و المن حیاكة الراهصغیر في السن تمكن

.كبر منه سناألجلد في ذلك الظرف الذي قد ال یتوفر عند من هو ل

وتطوریة تتغیر عبر الزمن وتمتاز الجلد خاصیة دینامیة زمیمیكانلأن ما تم ذكره عن أنوبما 
نتائج العدید من الدراسات هأظهرتویساند ذلك ما طوال الحیاة ةهي بالتالي غیر دائمفتعدیلها بإمكانیة

الماضي وتحلیل ظروف إلىجلدین بالرجوع ألفرادراسات االستذكاریة دالأو، لألطفالالطولیة التتبعیة 
اكتسابه بصفة إمكانیةعدم ثبات الجلد وعدم و دوامها عبر الزمن إمكانیةو البحث عن بروز الجلد

.ئیةییتجلى تبعا للظروف الحیاتیة و السیاقات البأندائمة حیث یمكن 
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تسابها نهائیا كن سیرورة الجلد ال یمكن اإنه من هذا المنظور التطوري فأAnaut 2007وتقول 
الشیخوخة وعلیه إلىیتغیر طوال حیاته من المیالد أننموه ویمكن أثناءولكن تعدل حسب تطور الفرد 

.بالزمنیة وبتقلبات الحیاةیتأثرمختلف مراحل حیاة الفرد و ين الجلد یمكنه التطور فإف

ریقة تفكیره وقوة وازعه الدیني باعتقادات الشخص وطأیضاالجلد یرتبط ویضاف إلى ذلك أن 
Lemayویصف لوماي ،بالتقدم في السنةبالضرور بط تر بالقضاء و القدر وهذا ال یإیمانهمدى و 

وتبعا األفرادیتطور بطرق مختلفة حسب أنن مذهل یمتلكه كل فرد یمكنه و نه مخز أالجلد على 
نه لیس حكرا أؤكد بالتالي على ویو البیئیة ةة و الظروف االجتماعیلمراحل النمو النفسي ودورة الحیا

Anautإلیهوهو ما تذهب األفرادولكنه خاصیة كامنة عند جمیع اآلخرعلى البعض دون البعض 
یمكن استثارته من إذتبعا لنوعیة الصدمة وٕاطالقهك الجلد ییمكن تحر بأنهحیث ترى أیضا2007
انه یبرز أيهر في مختلف مراحل الحیاة ظیأنیمكن بل الدعم وانه ال یكتسب نهائیا إجراءاتخالل 

.سن الشیخوخةإلىصل قد یواألعمارفي كل 

:ة عشرثالثاقشة نتائج معالجة الفرضیة التفسیر ومن-13

فرض وجود فروق في و المتعلقة ب) 62(الموضحة في الجدول رقم ةاإلحصائیدراسةمن خالل ال
أن إلىیین العیادیین الممارسین تعزى لمكان العمل تم التوصل اندرجة الجلد لدى األخصائیین النفس

الظروف العادیة أویكون مدعاة للشفقة أنان العمل من المفروض كن مألهذه الفرضیة لم تتحقق 
ال ألنهاألخصائیینعند ةالتي ال تتضمن الكثیر من الحاالت الخطیرة غیر مالئمة لتطویر هذه القدر 

.أو الوضعیات الضاغطةالحدیث عن الجلد في غیاب الصدمةأصالیمكن 

األخصائيقد نجد الشخص إذهو سیرورة دینامیة وٕانمایس سمة دائمة في الشخص ن الجلد لألو 
ن اختالف الموقف قد ال یكون إفومن ثم أخرىجلدا في موقف ما في حین ال یكون كذلك في مواقف 

على جمع الباحثون أإذال ، أمحتى یكون جلدا األخصائيثر كبیر على اختالف االستجابة لدى أاذ
یرا حسب الظروف و الزمن ومعاش غیكون متأنعبارة عن قدرة غیر مطلقة كما یمكنه وصفه بأنه 

نه ال یوجد جلد أكما ،لبروزه وتطورهةالفرد وهو مخزون كامن متوفر لدى الجمیع یحتاج لظروف معین
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واحد ولكن العدید منه و ال یمكن اكتسابه على طول المدى وال یمكن ضمانه مدى الحیاة فالتعرض 
.فرد جلدبأنهفي السابق عرف لدى شخص یخل بالتوازن الفردي أنمعین یمكنه لحدث

ن یتمیز ببعض السمات و الخصائص التي أبنه مطالب من خالل تكوینه إفألخصائيو بالنسبة ل
غلب أشابه الكبیر في مسار التكوین لدى تبسبب الو ،وانفعاالتهاستجاباتتجعله متحكما في 

.  مكان العملإلىعزونا هذا الفرق إذانالحظ اختفاء الفروق في الجلد أنومن ثمة یمكننا األخصائیین
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:لخاتمةا

مضمار البحث في میدان إلىنضیف أنفي هذه الدراسة، یمكننا إلیهمن خالل ما تم التوصل 
األولىالفرضیة أثبتتهما رأسهامنها وعلى التأكدالعمل النفسي العیادي الكثیر من القضایا التي تم 

في النفسانیین العیادیین الممارسین األخصائیینعند ةالشفقإجهادالمستوى العام لدرجات أنمن 
ممارسین الذي بات یؤرقمن هذا المشكل بشكل كبیر ال یعانون أنهمأيیعتبر متوسطا الجزائر 

AVJ)المساعدین الیومیین أوأو الممرضین كاألطباءع الصحة العمومیة مجاورین لهم في قطا
Auxiliaires de la vie journalière)Lesالغربیة ، وقد عزونا هذا ة في البلدانخاص

جملة من المتغیرات التي إلىاألخصائیینالشفقة لدى هؤالء إجهادرجات داالنخفاض المحسوس في 
الظروف بوأي في مساره الدراسي الجامعي انن تلقاه المختص النفسأالتكوین الذي سبق و بماإتتعلق 

.التي یعمل فیها المختصون عامة على مستوى التراب الوطني

كان إذثبت تماما عكس ما كانت علیه نتائج المتغیر السابق أذكاء الوجداني فقد لبالنسبة لأما
الذكاء الوجداني خاصة أبعادستوى مختلف معلى عةیون متمتعین بدرجات جد مرتفانالمختصون النفس

أننا، حتى األولىتب افیما یتعلق بالتعاطف و التواصل االجتماعي وٕادارة االنفعاالت و التي احتلت المر 
شد الفقرات انخفاضا، ویعتبر هذا مكسبا مهما بالنسبة للمختصین أسجلنا متوسطات مرتفعة جدا في 

بكل وضوح عندما قمنا بدراسة متغیر الذكاء یین كما هو امتیاز وظیفي جدا وقد الحظنا ذلك انالنفس
وهذا ،كانت العالقة معهما دالة وجد منطقیةإذالشفقة و الجلد إجهادكل من الوجداني في عالقته مع

وانطلقنا من تبریر ،النفساني الممارساألخصائيوخطورة الذكاء الوجداني لدى أهمیةإلىیشیر إنما
الشفقة وهذا إجهادنه كلما ارتفعت درجات الذكاء الوجداني قابلها نقص في درجات أهذه العالقات من 
النفساني مسیرا جیدا ومتحكما في انفعاالته ومستفیدا من ألنه كلما كان األخصائيجد مقبول ومتوقع 

في استثمار إسرافایعني األخیرن هذا الشفقة ألإجهادبإصابتهكلما نقصت احتماالت ایجابیتها
.المصدومین منهمةالنفعاالت تجاه المفحوصین خاصا

ذات جدوى من مجرد أنهااألخرىهي أثبتتعالقة الذكاء الوجداني بالجلد و التي وفیما یخص
وهذا یثبته تدعیم الذكاء اآلخرانخفض تبعه أوحدهما أنه كلما زاد أحیثایجابیة دالة و كانت أنها

كبر تجاه المواقف الضاغطة و الصدمات و المعاناة أكتساب جلد النفساني الاألخصائياالنفعالي عند 
وٕاجهادعمله مع المفحوصین، وختمت هذه الفرضیة بالعالقة بین الجلد إطارالتي یتعامل معها في 
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الشفقة والعكس صحیح إجهادزاد نقص إذاالجلد أنسلبیة بمعنى األخرىالشفقة و التي كانت هي 
ي یساعده بشكل كبیر جدا على انالجلد الذي یتمتع به المختص النفسأنوهي في غایة الداللة على 

تخطي الصعاب التي تواجهه في عمله ونقصد بها تلك التي تنجم عن تعامله مع المشكالت التي 
.یطرحها علیه عمالؤه

وق التي تسمح لنا باالطالع على تفاصیل جملة من الفر إلىذه الدراسة التعرض هكما تم في 
األخصائیینالنظر في الفروق بین لتي تضمنت ضمن متغیرات الدراسة واالتأثیراتالعالقات و 

بشكل یتأثرالنفسانیین في درجات الجلد حسب الجنس و قد كانت غیر دالة وفسرنا ذلك بكون الجلد ال 
من الذكور و العكس صحیح كما لم تثبت الفروق أكثردجلیمتزن بالإناثاقد نجد أنناإذكبیر بالجنس 

هو سیرورة ال تتعلق بالسن فالجلد قد یكون عند شباب أیضان الجلد في ذات المتغیر حسب السن أل
ونفس ،یینانالنفساألخصائیینذلك على وأسقطنا،م سناهكبر منأصغر سنا ومفقود عند من هم أ

شيء أدلكانت الفروق في الجنس و السن غیر دالة وهما إذائج فیما یتعلق بالذكاء االنفعالي النت
.النفسانياألخصائين یسیران معا في صالح یهاذین العاملین متوازیأنعلى 

ثبتت الفروق في إذنفس السیاقات إلىالشفقة إجهادفي حین لم تتوصل دراسات الفروق في 
سنا وقد فسرنا األصغروثبتت الفروق في السن لصالح اإلناثلصالح اإلناثبین الذكور و اإلجهاد
بالشفقة على مفحوصین یعانون األمرتعلق إذاخاصة النفعاالتهناستثماراأكثرهن اإلناثن أذلك ب
كلما ألنهالخبرة المهنیة إلىإحالتهانه یمكننا إأما فروق السن ف،صدمات نفسیةأوبالغة إصاباتمن 

وكذا أحسنوكان تصریفها ما اكتسب مرونة في التعامل معهاكلأكثركان التعامل مع الصدمات 
.هاتنلعق

انت دالة كما توقعناها وهذا یمكنحسب مكان العمل فقد كةالشفقإجهادأما فرضیة الفروق في 
أمامن ناحیة المفحوصین الذین یرتادونها، ربطه مباشرة مع الفروق الواضحة في المصالح االستشفائیة

أنزمات النفسیة التي نشابالمیكأكثرالفروق في الجلد حسب مكان العمل فلم تثبت لكون الجلد یتعلق 
.    بالمكان الذي یعمل فیه المختصأكثر من كونها تتعلق علیها الفرد 
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:االقتراحاتخلصت الّدراسة إلى حصیلة من الّتوصیات و 

:نوردها كما یلي

الموازنة بین الحیاد المهنیة وبكیفیة التعایش مع الضغوط األخصائي الّنفسانيتوعیة -1
.والتعاطف في التعامل مع المفحوصین

دة معاییر محدّ ، وذلك بوضع ین النفسانیین العیادییناألخّصائیختیاراطرق في ظر إعادة النّ -2
، حتى یمكن الحصول على الفئة المناسبة التي تتوافر فیها للمهنةعند إجراء عملیات الترشیح 

.األخّصائي الّنفسانيجمیع المواصفات للقیام بدور 
توفیر المزید من الوقت والمال لتطویر مهنة األخصائي النفسي العیادي، إلتاحة الفرصة له -3

لملتقیات  و المؤتمرات العلمیة لیواكب التطور الحاصل في مجال لحضور الدورات التكوینیة ،ا
.التكفل و العالج

االجتماعيبالّتكّیفإلرتباطهالطلبة علم النفس العیاديالوجدانيالّذكاءمهاراتتعلیم-4
.الشخصیة و المهنیةالحیاةفيوالّنجاح

وتحسین تأطیرها ومتابعتها واختبار تكثیف التربصات المیدانیة لطلبة علم النفس العیادي -5
.وعدم االكتفاء بالجوانب النظریة فقطمخرجاتها 

العمل على وضع استراتیجیات وقائیة و عالجیة للحّد من ضغوط مهنة علم الّنفس التي -6
یتعّرض لها األخّصائي لما تتركه من عواقب وخیمة األثر على الّصحة النفسیة

.و الجسدیة
.أهمیتهو دوره الجوهريتوعیة المجتمع بوظیفة األخصائي النفساني و -7
برمجة اجتماعات دوریة تضم جمیع أفراد الفریق المتخصص بهدف عرض أهم المآزق -8

العالجیة في جو من التقبل والتضامن، تبادل األفكار حول أنجع االستراتیجیات للعنایة الذاتیة 
.الموظفینومناقشة الرؤى المستقبلیة ونجاحات 

ظروف أنإذمرور مدة معینة بصفة دوریة العمل داخل المؤسسة الواحدة بعدتغییر مكان-9
.األخرىمن أكثرالشفقة إجهادبعض المصالح تستثیر العمل في
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)1(الملحق رقم 
PROFESSIONAL QUALITY OF LIFE SCALE (PROQOL)

COMPASSION SATISFACTION AND COMPASSION FATIGUE (PROQOL)
VERSION 5 (2009)

When you [help] people you have direct contact with their lives. As you may have found, your
compassion for those you [help] can affect you in positive and negative ways. Below are some questions
about your experiences, both positive and negative, as a [helper]. Consider each of the following questions about you
and your current work situation. Select the number that honestly reflects how frequently you experienced these things
in the last 30 days.

1=Never 2=Rarely 3=Sometimes 4=Often 5=Very Often

1. I am happy.
2. I am preoccupied with more than one person I [help].
3. I get satisfaction from being able to [help] people.
4. I feel connected to others.
5. I jump or am startled by unexpected sounds.
6. I feel invigorated after working with those I [help].
7. I find it difficult to separate my personal life from my life as a [helper].
8. I am not as productive at work because I am losing sleep over traumatic experiences of a person I [help].
9. I think that I might have been affected by the traumatic stress of those I [help].
10. I feel trapped by my job as a [helper].
11. Because of my [helping], I have felt "on edge" about various things.
12. I like my work as a [helper].
13. I feel depressed because of the traumatic experiences of the people I [help].
14. I feel as though I am experiencing the trauma of someone I have [helped].
15. I have beliefs that sustain me.
16. I am pleased with how I am able to keep up with [helping] techniques and protocols.
17. I am the person I always wanted to be.
18. My work makes me feel satisfied.
19. I feel worn out because of my work as a [helper].
20. I have happy thoughts and feelings about those I [help] and how I could help them.
21. I feel overwhelmed because my case [work] load seems endless.
22. I believe I can make a difference through my work.
23. I avoid certain activities or situations because they remind me of frightening experiences of the people I [help].
24. I am proud of what I can do to [help].
25. As a result of my [helping], I have intrusive, frightening thoughts.
26. I feel "bogged down" by the system.
27. I have thoughts that I am a "success" as a [helper].
28. I can't recall important parts of my work with trauma victims.
29. I am a very caring person.
30. I am happy that I chose to do this work.

© B. Hudnall Stamm, 2009. Professional Quality of Life: Compassion Satisfaction and Fatigue Version 5 (ProQOL).
/www.isu.edu/~bhstamm or www.proqol.org. This test may be freely copied as long as (a) author is credited,
(b) no changes are made, and (c) it is not sold.



225

)2(الملحق رقم 

رسالة الترخیص بترجمة السلم من هیئته المؤسسة
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Permission for Use of the ProQOL (Professional Quality of
Life Scale: Compassion Satisfaction and Compassion
Fatigue) www.proqol.org

Accompanied by the email to you, this document grants you permission to use for
your study or project

The ProQOL (Professional Quality of Life Scale: Compassion
Satisfaction and
Compassion Fatigue) www.ProQOL.org

Prior to beginning your project and at the time of any publications, please verify
that you are using the latest version by checking the website. All revisions are
posted there. If you began project with an earlier version, please reference both
to avoid confusion for readers of your work.

This permission covers non-profit, non-commercial uses and includes permission to
reformat
the questions into a version that is appropriate for your use. This may include
computerizing the measure.

Please print the following reference or credit line in all documents that include
results gathered from the use of the ProQOL.

Stamm, B. H. (2010). The ProQOL (Professional Quality of Life Scale: Compassion
Satisfaction and Compassion Fatigue). Pocatello, ID: ProQOL.org. retrieved [date]
www.proqol.org

Permission granted by
Beth Hudnall
Stamm, PhD
Author,
ProQOL
ProQOL.org
info@proqol.org

Help us help all of us. Please consider donating a copy of your raw data to the data
bank. You
can find more about the data bank and how you can donate at www.proqol.org
and www.proqol.org/Donate_Data.html.Data donated to the ProQOL Data
Bank allow us to advance the theory of compassion satisfaction and
compassion fatigue and to improve and norm the measure itself.
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سلم نوعیة الحیاة المھنیة

رضى بالشفقة أو إجھاد الشفقة

)ة (المحترم )ة (سیادة االستاذ 

بعنوان الذكاء الوجداني وعالقتھ بكل من تقوم الباحثة بإجراء دراسة 
وذلك والجلد عند األخصائیین النفسیین العیادیین الممارسینإجھاد الشفقة 

كمتطلب لنیل شھادة الدكتوراه، تخصص علم النفس العیادي، و علیھ تم 
ترجمة السلم الذي بین یدیكم من اللغة االنجلیزیة إلى اللغة العربیة لتحدید 

.درجة الرضا بالشفقة أو إجھاد الشفقة

كم هللا خیراأرجو منكم تحكیم ھذا السلم جزا

طالب حنان: إعداد الباحثة

قسم علم النفس

2جامعة سطیف
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یترجمال یترجمالعبارات
)ة (انا سعید1
بالي منشغل بأكثر من شخص من الذین أساعد2
أحس بالرضى لقدرتي على مساعدة اآلخرین3
باآلخر)ة (أحس أني مرتبط 4
لسماع أصوات غیر متوقعةأنتفض أو أتفاجأ 5
یزودني العمل مع الذین أساعد بالطاقة6
یصعب علي الفصل بین حیاتي الخاصة وعملي كمساعد7
تنقص إنتاجیتي في عملي ألني أعاني من األرق بسبب التجارب 8

الصدمیة لشخص أساعده
أعتقد أني تأثرت بالضغط الصدمي لألشخاص الذین أساعد9
)ة (أعتقد أني وقعت في فخ بسبب عملي كمساعد 10
أحسست أني على أعصابي ألسباب )ة (بسبب عملي كمساعد 11

مختلفة
)ة (أحب عملي كمساعد 12
أحس بالكآبة بسبب التجارب الصادمة لألشخاص الذین أساعد13
أعتقد أني أحس بصدمة األشخاص الذین ساعدت14
معتقداتي/تدعمني قناعاتي 15
عن مواكبتي لتطور تقنیات وبروتوكوالت )راضیة (أنا راض 16

المساعدة
أنا الشخص الذي تمنیت دوما أن أكونھ17
أحصل على الرضى من عملي18
)ة (أشعر باإلجھاد من عملي كمساعد 19
أساعد لدي أفكار وأحاسیس سارة بخصوص األشخاص الذین 20

والطریقة التي ساعدتھم بھا
أحس باإلرھاق ألن عبء العمل الذي یجب أن أواجھ یبدو لي بال 21

نھایة
أظن أن عملي یسمح لي بالتمیز22
أتجنب بعض النشاطات أو المواقف ألنھا تذكرني بتجارب مرعبة 23

ألشخاص أساعدھم
أعتز بما یمكنني القیام بھ للمساعدة24
)ة (تجتاحني أفكار مرعبة بسبب عملي كمساعد 25
باألسلوب")ة (منحصر "احس أني 26
)ة (في عملي كمساعد )ة (عندي إحساس أني ناجح 27
ال یمكنني تذكر أجزاء مھمة من عملي مع ضحایا الصدمات28
إنھ مھم جدا بالنسبة لي أن أھتم باآلخر29
ألني اخترت ممارسة ھذه المھنة)ة (أنا سعید 30
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سلم نوعیة الحیاة المهنیة

الرضا بالشفقة وٕاجهاد الشفقة

2009/ 5النسخة 

:البیانات االولیة

(   )   ،أنثــى (   )               ذكـــر :              الجنس-

:     السن-

:المصلحة:                          مكان العمل-

الوالیة

اقل من خمس سنوات        من خمس الى عشر سنوات       : الخبرة المھنیة

اكثر من عشر سنوات

:التعلیمة

تجعلك في تماس مباشر مع حیاتهم ، من المحتمل اآلخرینمساعدة 
الذین تساعدهم قد تؤثر األشخاصشفقتك على أنجدا انك قد الحظت 

التالیة تخص تجربتك األسئلةعلیك ایجابیا وسلبیا في نفس الوقت، 
األسئلةاقرأ . نفسي عیادي ممارسكأخصائياالیجابیة و السلبیة في عملك 

في xالتي تتمحور حولك وحول وضعیتك المهنیة الحالیة، ضع عالمة 
.یوما الماضیة30الل الخانة التي تعكس بصدق تواتر التجارب التالیة خ
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دائماغالبااحیانانادراابداالعبارات

.سعیداأن1
.أساعدالذینمنشخصمنأكثرعلىالبالمنشغلأنا2
.اآلخرینمساعدةمنلتمكنينفسيعنراضأنا3
.باآلخرینمرتبطأنيأحس4
.متوقعةغیرأصواتلسماعأتفاجأأوأنتفض5
.بالطاقةتزودنيلآلخرینمساعدتي6
.المھنیةوحیاتيالشخصیةحیاتيبینالفصلعليیصعب7
الصدمیةالتجارببسبباألرقمنأعانيألنيعمليفيفعالیتيتنقص8

.أساعدهلشخص
.أساعدالذینلألشخاصالصدميبالضغطتأثرتأنيأعتقد9
.كمساعدعمليبسببفخفيوقعتأنيأعتقد10
.كمساعدعمليبسببأسبابلعدةأعصب11
.كمساعدعمليأحب12
.أساعدالذینلألشخاصالصادمةالتجارببسبببالكآبةأحس13
.ساعدتالذیناألشخاصبصدمةأحسأنيأعتقد14
.ليسندھيومعتقداتيقناعاتي15
.المساعدةوبروتوكوالتتقنیاتلتطورمواكبتيعنراضأنا16
.اكوناندوماأردتكماأنا17
.عمليمنالرضىعلىأحصل18
.كمساعدعمليمنباإلجھادأشعر19
التيوالطریقةأساعدالذیناألشخاصبخصوصسارةوأحاسیسأفكارلدي20

.بھاساعدتھم
.نھایةبالليیبدوأواجھأنیجبالذيالعملعبءألنباإلرھاقأحس21
.بالتمیزليیسمحعمليأنأظن22
ألشخاصمرعبةبتجاربتذكرنيالتيالمواقفأوالنشاطاتبعضأتجنب23

.أساعدھم
.للمساعدةبھالقیامیمكننيبماأعتز24
.كمساعدعمليبسببمرعبةأفكارتنتابني25
.باألسلوبمقیدأنياحس26
.عمليفيناجحأنيأحس27
.الصدماتضحایامععمليمنمھمةأجزاءتذكرأستطیعال28
.ليبالنسبةجدامھمباآلخریناالعتناء29
.المھنةھذهممارسةاخترتألنيسعیدأنا30
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)6(الملحق رقم 

مقیاس الذكاء الوجداني
:                                       البیانات األولیة

(   )   ،أنثــى (   )               ذكـــر :              الجنس-

لیسانس            ماستر            ماجستیر                   : المستوى الدراسي:  السن-

:المصلحة:                          مكان العمل-

الوالیة

اقل من خمس سنوات        من خمس الى عشر سنوات   : الخبرة المھنیة

اكثر من عشر سنوات

:ةالتعلیم

فیما یلي مجم
.تعتبر مھارات وفنون الحیاة یفضلھا كل منا بدرجة مايالمختلفة والت

:والمطلوب منك
.االختیار الذي یناسبكعلیك أن تقرأ كل عبارة بدقة وتحدد *

المفرداتم
یحدث 
دائما

یحدث 
عادة

یحدث 
أحیانا

یحدث 
نادرا

ال یحدث

.أستخدم انفعاالتي االیجابیة والسلبیة في قیادة حیاتي01
.تساعدني مشاعري السلبیة في تغییر حیاتي02
.أستطیع مواجهة مشاعري السلبیة عند اتخاذ قرار یتعلق بي03
.مشاعري السلبیة جزء مساعد في حیاتي الشخصیة04
.ترشدني مشاعري السلبیة في التعامل مع اآلخرین05
.مشاعري الصادقة تساعدني على النجاح06
.أستطیع إدراك مشاعري الصادقة أغلب الوقت07
.أستطیع التعبیر عن مشاعري08
.في تفكیري السلبيأستطیع التحكم 09
.أعتبر نفسي مسؤوال عن مشاعري10
.أستطیع السیطرة على نفسي بعد أي أمر مزعج11
.أستطیع التحكم في مشاعري وتصرفاتي12
.أنا هادئ تحت أي ضغوط أتعرض لها13
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.ال أعطي لالنفعاالت السلبیة أي اهتمام14
.أكافئ نفسي بعد أي حدث مزعجأستطیع أن 15
.أستطیع نسیان مشاعري السلبیة بسهولة16
.أنا قادر على التحكم في مشاعري عند مواجهة أي مخاطر17
.أنا صبور حتى عندما ال أحقق نتائج سریعة18
.عندما أقوم بعمل ممل فإنني أستمتع بـهذا العمل 19
.أكون مبتكرا مع تحدیات الحیاةأحاول أن 20
.أتصف بالهدوء عند انجاز أي  عمل أقوم به21
.أستطیع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتي22
.أستطیع إنجاز المهام بنشاط وبتركیز عال23
.في وجود الضغوط نادرا ما أشعر بالتعب24
.أحتاجه عاطفیا بإرادتيعادة أستطیع أن أفعل ما 25
.أستطیع تحقیق النجاح حتى تحت الضغوط26
.أستطیع استدعاء االنفعاالت االیجابیة كالمرح والفكاهة بیسر27
.أستطیع أن أنـهمك في انجاز أعمالي رغم التحدي28
. أستطیع تركیز انتباهي في األعمال المطلوبة مني29
.أفقد اإلحساس بالزمن عند تنفیذ المهام التي تتصف بالتحدي30
.أستطیع أن أنحي عواطفي جانبا عندما أقوم بإنجاز أي عمل31
.أنا حساس الحتیاجات اآلخرین32
.أنا فعال في االستماع لمشاكل اآلخرین33
.أجید فهم مشاعر اآلخرین34
.أغضب إذا ضایقني الناس بأسئلتهمنادرا ما 35
.أنا قادر على قراءة مشاعر الناس من تعبیرات وجوههم36
.أنا حساس لالحتیاجات العاطفیة لآلخرین37
.أنا على درایة باإلشارات االجتماعیة التي تصدر من اآلخرین38
.أنا متناغم مع أحاسیس اآلخرین39
.أستطیع فهم مشاعر اآلخرین بسهولة40
.ال أجد صعوبة في التحدث مع الغرباء41
. عندي قدرة على التأثیر في اآلخرین42
.عندي قدرة على اإلحساس بالناحیة اإلنفعالیة لآلخرین43
.أعتبر نفسي موضع ثقة لآلخرین44
.اآلخرینأستطیع االستجابة لرغبات 45
.أمتلك تأثیرا قویا على اآلخرین في تحدید أهدافهم46
.یراني الناس أنني فعال تجاه أحاسیس اآلخرین47



233

. أدرك أن لدي مشاعر رقیقة48
.تساعدني مشاعري في اتخاذ قرارات هامة في حیاتي49
.یغمرني المزاج السیئ50
.أغضب ال یظهر علي آثار الغضبعندما 51
.یظل لدي األمل والتـفاؤل أمام هزائمي52

.أشعر باالنفعاالت والمشاعر التي ال یضطر اآلخرون لإلفصاح عنها53

.إحساسي الشدید بمشاعر اآلخرین یجعلني مشفقا علیھم54

.القلق واإلحباطأجد صعوبة في مواجھة صراعات الحیاة ومشاعر 55

.أستطیع الشعور بنبض الجماعة والمشاعر التي ال یفصحون عنھا56

.أستطیع احتواء مشاعر اإلجھاد التي تعوق أدائي ألعمالي57

.أستطیع التحول من مشاعري السلبیة إلى االیجابیة بسھولة58
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)7(الملحق رقم 

Item no. Abbreviated item

1 Able to adapt to change
2 Close and secure relationships
3 Sometimes fate and God can help
4 Can deal with whatever comes
5 Past success gives confidence for new challenge
6 See the humorous side of things
7 Coping with stress make stronger
8 Tend to bounce back after illness, injury or hardship
9 Things happen for a reason
10 Best effort no matter what
11 One can achieve one’s goals
12 When things look hopeless, I don’t give up
13 Know where to get help
14 Under pressure, focus and think clearly
15 Prefer to take the lead in problem solving
16 Not easily discouraged by failure
17 Think of self as strong person
18 Make unpopular or difficult decisions
19 Can handle unpleasant feelings
20 Have to act on a hunch, without knowing why
21 Strong sense of purpose in life
22 In control of my life
23 I like challenge
24 One works to attain one’s goals
25 Pride in my achievements
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)8(الملحق رقم 

سلم الجلد
:                                       البیانات األولیة

(   )   ،أنثــى (   )               ذكـــر :              الجنس-

لیسانس            ماستر            ماجستیر                   : المستوى الدراسي:  السن-

:المصلحة:                          مكان العمل-

الوالیة

اقل من خمس سنوات        من خمس الى عشر سنوات   : الخبرة المھنیة

اكثر من عشر سنوات

:التعلیمة

ســــیة لمختلــــف فالتــــي تتعلــــق باســــتجاباتك النةاألســــئلجملــــة مــــن إلیـــك

البــدیل الــذي أمــام)X(تضــع عالمــة أنالمواقــف الحیاتیــة، لــذا نطلــب منــك 

.أن تقرأ كل عبارة بدقة یناسب حالتك بعد

غیر صحیح البنود
غیر تماما

صحیح
حیادي

صحیح صحیح
تماما

.التكیف مع التغیراتأستطیع.1

.لدي عالقات وثیقة و أطمئن لھا.2

.أشعر بالفخر النجازاتي.3
.أعمل من أجل تحقیق أھدافي.4

.أحس بأنني مسیطر على مسار حیاتي.5

.أھدافي واضحة المعالماشعر بأن.6

.التعامالتأدرك جانب المزحة في .7

.ألسباب غیبیةتحدث األمور.8
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.أعمل وفق حدسي.9

.أستطیع التعامل مع مشاعر غیر سارة.10

.أحیانا، القضاء و القدر یساعدنا كثیرا.11

.أستطیع التعامل مع كل ما یعترضني في طریقي.12

.الجدیدة. لمواجھة التحدیاتالنجاحات السابقة تمنحني الثقة .13

.یعزز قوتيالتعامل مع الضغوط.14

.أحب مواجھة التحدیات.15

.اجتماعیااتخذ قرارت صعبة و غیر مقبولة.16

.أعتقد في نفسي بأنني شخص قوي.17

.أفقد األملعندما تبدو األمور میئوسا منھا، ال.18

.قصارى جھدي، مھما كانت الظروفأبذل .19

.استطیع تحقیق أھدافي.20

.ال استسلم بسھولة للفشل.21

. أمیل إلى استعادة توازني بعد المشقة أو المرض.22

.أعرف إلى أین أتجھ للحصول على المساعدة .23

.تحت الضغط، أركز و أفكر بوضوح.24

.أن أخذ زمام المبادرة لحل المشاكلأفضل .25
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Décret exécutif n 09-240 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps  des psychologues  de santé publique.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion
de la santé ;

Vu l’ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ;

Vu le décret présidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des

Chapitre 2 fonctionnaires ;

Bonification indiciaire des postes supérieurs Vu le décret présidentiel n 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les

Art. 43. — En application des dispositions de l’article 3 modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
du décret présidentiel n 07-307 du 17 Ramadhan 1428 titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la

administrations publiques ;bonification indiciaire applicable aux postes supérieurs
fonctionnels de l’administration chargée de l’énergie et Vu le décret présidentiel n 09-128 du 2 Joumada
des mines est fixée conformément au tableau ci-après : El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant

reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;

Vu le décret présidentiel n 09-129 du 2 Joumada
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du
Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n 91-111 du 27 avril 1991,
modifié, portant statut particulier des psychologues ;

Après approbation du Président de la République ;

TITRE V Décrète :

DISPOSITIONS FINALES TITRE I

Art. 44. — Sont abrogées toutes dispositions contraires DISPOSITIONS GENERALES
à  celles  du  présent  décret,  notamment  celles  du  décret
exécutif n 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut Chapitre 1er
particulier applicable aux travailleurs appartenant aux
corps spécifiques des administrations chargées de Champ d'application
l’industrie et des mines, concernant les personnels
relevant de l’administration chargée de l’énergie et des Article 1er. — En application des dispositions des
mines. articles 3 et 11 de l’ordonnance n 06-03 du 19 Joumada

Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant
Art. 45. — Le présent décret prend effet à compter du statut général de la fonction publique, le présent décret a

1er janvier 2008. pour objet de préciser les dispositions particulières
applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des

Art. 46. — Le présent décret sera publié au Journal psychologues de santé publique et de fixer les conditions
officiel de la République algérienne démocratique et d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
populaire.

Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des

au 22 juillet 2009. psychologues de santé publique, régis par le présent statut
particulier, sont en activité au sein des établissements

Ahmed  OUYAHIA. publics relevant du ministère chargé de la santé.
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Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès Les proportions applicables aux différents modes de
de l’administration centrale. promotion peuvent être modifiées, sur proposition de

l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la
Ils peuvent, également, être placés en position d’activité commission administrative paritaire compétente, par

auprès des établissements publics ayant des activités décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er
ci-dessus et relevant d’autres ministères. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la

moitié des taux fixés pour les modes de promotion par
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste

ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de
publique fixera la liste des corps et grades concernés ainsi 50% des postes à pourvoir.
que les effectifs par établissement.

Section 2

Chapitre 2 Stage, titularisation et avancement

Droits et obligations Art. 7. — En application des dispositions des articles 83

Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut
et 84 de l’ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania

particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les

l’ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
candidats recrutés dans les corps et grades régis par le

correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
présent statut particulier sont nommés en qualité de
stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité

Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de
ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à

l’établissement dans lequel ils exercent. l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée
d’une année.

Art. 4. — Les psychologues de santé publique sont Art. 8. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires
astreints, dans le cadre des missions qui leur sont sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de
dévolues : stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés

— à une disponibilité permanente ; sans préavis ni indemnité.

— aux gardes réglementaires au sein des établissements Art. 9 — Les rythmes d’avancement applicables aux
de santé. fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps

des psychologues de santé publique sont fixés selon les
Art. 5. — Conformément à la législation et à la trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret

réglementation en vigueur, les psychologues de santé présidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan 1428
publique bénéficient : correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.

— du transport lorsqu’ils sont astreints à une garde ou Chapitre 4
un travail de nuit et de l’habillement selon des conditions
déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Positions statutaires

santé et du ministre chargé des finances ;
Art. 10 — En application des dispositions de l’article

— de la restauration gratuite pour le personnel de 127 de l’ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania

garde ; 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les
proportions maximales des fonctionnaires régis par le

— d’une couverture médicale préventive dans le cadre présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur
de la médecine du travail ; leur demande, dans une position statutaire de

détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre,
— d’une protection à l’occasion et durant l’exercice de sont fixées pour chaque corps et pour chaque

leurs fonctions. A cet effet, ils bénéficient du concours des établissement public comme suit :
autorités concernées.

— détachement : 10% ;

Chapitre 3
— mise en disponibilité : 10% ;

Recrutement, stage, titularisation, promotion
— hors cadre : 5%.

et avancement Chapitre 5

Section 1
Evaluation

Recrutement et promotion Art. 11 — Outre les critères prévus aux dispositions de
l’article 99 de l’ordonnance n 06-03 du 19 Joumada

Art. 6. — Les fonctionnaires régis par le présent statut Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée,
particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les psychologues de santé publique sont évalués sur les
les proportions prévues par le présent décret. résultats liés :
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— à la réalisation des objectifs ; Section 1

— à l’esprit d’initiative ; Définitiondes tâches

— aux travaux de recherche, publications et Art. 18. — Les psychologues cliniciens de santé
communications à caractère scientifique ; publique sont chargés, notamment :

— au dossier administratif dans son volet disciplinaire. — de concevoir les méthodes et mettre en œuvre les

Chapitre 6
moyens et techniques correspondant à leur qualification
dans le domaine de leurs compétences ;

Dispositions générales d’intégration — de contribuer à la détermination, à l’indication et à la

Art. 12 — Les fonctionnaires appartenant aux corps et
réalisation d’actions préventives et curatives assurées par

grades prévus par le décret exécutif n 91-111 du 27 avril
les établissements et collaborer à leurs projets

1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la
thérapeutiques ou éducatifs, notamment en ce qui

date d’effet du présent décret, dans les corps et grades
concerne les examens, bilans, diagnostics et pronostics

correspondants prévus par le présent statut particulier.
psychologiques ;

— de participer aux actions de formation et à
Art. 13 — Les fonctionnaires cités à l’article 12 l’encadrement des étudiants et des professionnels de la

ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui santé dans les domaines de leurs compétences.
qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat
d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en Art. 19. — Outre les tâches dévolues aux psychologues
compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. cliniciens de santé publique, les psychologues cliniciens

principaux de santé publique sont chargés d’assurer
Art. 14 — Les stagiaires nommés antérieurement au 1er l’encadrement technique des activités des psychologues

janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaire et cliniciens affectés dans un ensemble de structures de
titularisés après accomplissement de la période d’essai santé.
prévue par le décret exécutif n 91-111 du 27 avril 1991,
susvisé. A ce titre, ils sont chargés, notamment :

Art. 15 — A titre transitoire et pendant une durée de — de réaliser des techniques psychothérapeutiques
cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent spécialisées ;
décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade — de faire de l’expertise psychologique ;
ou la nomination dans un poste supérieur, des
fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux — d’analyser les rapports et les interactions entre les
correspondant aux grades précédemment créés par le équipes ;
décret exécutif n 91-111 du 27 avril 1991, susvisé, est — de participer à l’évaluation et à la recherche dans les
appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du domaines de leurs compétences.grade d’intégration.

Art. 20. — Outre les tâches dévolues aux psychologues
TITRE II cliniciens principaux de santé publique, les psychologues

NOMENCLATURE DES CORPS cliniciens majors de santé publique sont chargés,
notamment :

Art. 16 — La nomenclature des corps spécifiques des — de diriger des travaux de recherche et procéder à des
psychologues de santé publique comprend : enquêtes dans les domaines de leurs compétences ;

— le corps des psychologues cliniciens de santé — d’identifier les nouveaux besoins psychologiques des
publique ; patients ;

— le corps des psychologues orthophonistes de santé — d’étudier   et   proposer   toute   mesure   susceptible
publique. d’améliorer la santé psychologique des patients ;

Chapitre 1er
— d’étudier, au travers d’une démarche professionnelle

propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et
Dispositions applicables au corps des psychologues les comportements individuels et collectifs afin de

cliniciens de santé publique promouvoir l’autonomie de la personnalité.

Art. 17. — Le corps des psychologues cliniciens de Section 2
santé publique comprend trois (3) grades :

Conditionsde recrutement et de promotion
— le grade de psychologue clinicien de santé publique ;

— le grade de psychologue clinicien principal de santé Art. 21. — Sont recrutés en qualité de psychologue

publique ; clinicien de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, les candidats titulaires d’une licence en

— le grade de psychologue clinicien major de santé psychologie, option clinique ou d’un titre reconnu
publique. équivalent.
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Art. 22. — Sont recrutés ou promus en qualité de — le grade de psychologue orthophoniste principal de
psychologue clinicien principal de santé publique : santé publique ;

— par voie de concours sur épreuves, les candidats — le grade de psychologue orthophoniste major de
titulaires d’un magistère dans la spécialité ou d’un titre santé publique.
reconnu équivalent ;

— par voie d’examen professionnel, dans la limite de
Section 1

30% des postes à pourvoir, les psychologues cliniciens de Définitiondes tâches
santé publique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité ; Art. 29. — Les psychologues orthophonistes de santé

publique sont chargés, notamment :
— au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,

dans   la   limite   de   10%   des   postes   à   pourvoir,   les — d’assurer des activités curatives des anomalies de

psychologues cliniciens de santé publique justifiant de dix l’expression orale ou écrite ;
(10) années de service effectif en cette qualité. — d’assurer la rééducation de la voix et du langage ;

Art. 23. — Sont promus, sur titre, en qualité de — d’assurer la rééducation liée aux pathologies

psychologue clinicien principal de santé publique, les oto-rhino-laryngologiques et celle liée aux pathologies

psychologues cliniciens de santé publique ayant obtenu, neurologiques ;

après leur recrutement, le magistère dans la spécialité ou — de participer aux actions de formation et à
un titre reconnu équivalent. l’encadrement des étudiants et des professionnels de la

santé dans les domaines de leurs compétences.
Art. 24. — Sont promus, en qualité de psychologue

clinicien major de santé publique : Art. 30. — Outre les tâches dévolues aux psychologues
orthophonistes de santé publique, les psychologues

— par voie d’examen professionnel, les psychologues orthophonistes principaux de santé publique sont chargés
cliniciens principaux de santé publique justifiant de sept d’assurer l’encadrement technique des activités des
(7) années de service effectif en cette qualité ; psychologues orthophonistes affectés dans un ensemble de

structures de santé.
— au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,

dans   la   limite   de   20%   des   postes   à   pourvoir,   les A ce titre, ils sont chargés, notamment :
psychologues cliniciens principaux de santé publique
justifiant de (10) années de service effectif en cette — de réaliser des techniques de prise en charge
qualité. psycho-orthophonique spécialisée ;

Section 3
— de faire des expertises psycho-orthophoniques ;

Dispositions transitoiresd’intégration
— d’assurer la thérapie de groupe, la guidance parentale

ainsi que le travail institutionnel par la technique et la
rééducation de la voix et du langage ;

Art. 25. — Sont intégrés dans le grade de psychologue — de participer à l’évaluation et à la recherche dans les
clinicien de santé publique, les psychologues cliniciens de domaines de leurs compétences.
santé publique titulaires et stagiaires.

Art. 26. — Sont intégrés dans le grade de psychologue
Art. 31. — Outre les tâches dévolues aux psychologues

clinicien principal de santé publique, les psychologues
orthophonistes principaux de santé publique, les

cliniciens principaux de santé publique titulaires et
psychologues orthophonistes majors de santé publique

stagiaires.
sont chargés, notamment :

— de diriger des travaux de recherche et procéder à des
Art. 27. — Pour la constitution initiale du grade, sont enquêtes dans les domaines de leurs compétences ;

intégrés dans le grade de psychologue clinicien major de — d’identifier les nouveaux besoins en matière de
santé publique, les psychologues cliniciens principaux de psychologie orthophonique ;
santé  publique  justifiant  de  dix  (10)  années  de  service
effectif en cette qualité. — d’étudier   et   proposer   toute   mesure   susceptible

d’améliorer la santé psychologique des patients.
Chapitre 2

Dispositions applicables au corps des psychologues
Section 2

orthophonistes de santé publique Conditionsde recrutement et de promotion

Art. 28. — Le corps des psychologues orthophonistes
Art. 32. — Sont recrutés en qualité de psychologue

de santé publique comprend trois (3) grades :
orthophoniste de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, les candidats titulaires d’une licence de

— le grade de psychologue orthophoniste de santé psychologie, option orthophonie ou d’un titre reconnu
publique ; équivalent.
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Art. 33. — Sont recrutés ou promus en qualité de Art. 40. — Le nombre de postes supérieurs prévu à
psychologue orthophoniste principal de santé publique : l’article 39 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du

— par voie de concours sur épreuves, les candidats ministre chargé de la santé, du ministre chargé

titulaires d’un magistère dans la spécialité ou d’un titre des finances et de l’autorité chargée de la fonction

reconnu équivalent ; publique.

— par voie d’examen professionnel, dans la limite de Section 1
30% des postes à pourvoir, les psychologues
orthophonistes de santé publique justifiant de cinq (5) Définitiondes tâches
années de service effectif en cette qualité ;

— au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, Art. 41. — Le psychologue coordinateur de santé
dans   la   limite   de   10%   des   postes   à   pourvoir,   les publique est chargé :
psychologues orthophonistes de santé publique justifiant
de (10) années de service effectif en cette qualité. — de coordonner et d’encadrer une équipe de

Art. 34. — Sont promus, sur titre, en qualité de
psychologues de santé publique ;

psychologue orthophoniste principal de santé publique, les
psychologues orthophonistes de santé publique ayant — d’organiser le travail d’équipe ;
obtenu, après leur recrutement, le magistère dans la
spécialité ou un titre reconnu équivalent. — de veiller à la discipline dans l’exercice de la

profession ;

Art. 35. — Sont promus en qualité de psychologue
orthophoniste major de santé publique : — d’assurer la liaison avec le personnel médical,

paramédical et administratif ;
— par voie d’examen professionnel, les psychologues

orthophonistes principaux de santé publique justifiant de — d’évaluer les activités des psychologues de santé
sept (7) années de service effectif en cette qualité. publique ;

— au choix et après inscription sur une liste d’aptitude,
dans   la   limite   de   20%   des   postes   à   pourvoir,   les — d’étudier et proposer toute mesure tendant à
psychologues orthophonistes principaux de santé publique améliorer la qualité des prestations.
justifiant de (10) années de service effectif en cette
qualité. Section 2

Section 3
Conditionsde nomination

Dispositions transitoiresd’intégration Art. 42. — Les psychologues coordinateurs de santé
publique sont nommés parmi :

Art. 36. — Sont intégrés dans le grade de psychologue
orthophoniste de santé publique, les psychologues — les psychologues cliniciens principaux et les

orthophonistes de santé publique titulaires et stagiaires. psychologues orthophonistes principaux de santé
publique, au moins, justifiant de trois (3) années de

Art. 37. — Sont intégrés dans le grade de psychologue service effectif en cette qualité ;

orthophoniste principal de santé publique, les — les psychologues cliniciens et les psychologues
psychologues orthophonistes principaux de santé publique orthophonistes de santé publique justifiant de cinq (5)
titulaires et stagiaires. années de service effectif en cette qualité.

Art. 38. — Pour la constitution initiale du grade, sont
intégrés dans le grade de psychologue orthophoniste TITRE IV

major de santé publique, les psychologues orthophonistes CLASSIFICATION DES GRADES
principaux de santé publique justifiant de dix (10) années ET BONIFICATION INDICIAIRE
de service effectif en cette qualité. DU POSTE SUPERIEUR

TITRE III
Chapitre 1

DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE
SUPERIEUR  RELEVANT DES CORPS DES Classification des grades

PSYCHOLOGUES  DE SANTE PUBLIQUE
Art. 43. — En application des dispositions de l’article

Art. 39. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania
11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n 06-03 du 19 Joumada 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la

Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, il classification des grades relevant des corps des
est créé le poste supérieur de psychologue coordinateur de psychologues de santé publique est fixée conformément
santé publique. au tableau ci-après :
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CORPS GRADES
CLASSIFICATION

Catégorie Indice minimal

Psychologues cliniciens de santé
publique

Psychologue clinicien de santé  publique 12 537

Psychologue clinicien  principal  de santé publique 14 621

Psychologue clinicien major  de santé publique 16 713

Psychologues orthophonistes de
santé publique

Psychologue orthophoniste de santé publique 12 537

Psychologue orthophoniste principal  de santé publique 14 621

Psychologue orthophoniste major de santé publique 16 713

Chapitre 2
Bonification indiciaire du poste supérieur

Art. 44. — En application des dispositions de l’article 3
du décret présidentiel n 07-307 du 17 Ramadhan 1428
correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la
bonification indiciaire du poste supérieur relevant des
corps des psychologues de santé publique est fixée
conformément au tableau   ci-après :

POSTE SUPERIEUR
BONIFICATION

INDICIAIRE

Niveau Bonification

Psychologue coordinateur
de santé publique 8 195

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 45. — Sont abrogées toutes les dispositions
contraires à celles du présent décret, notamment le
décret exécutif n 91-111 du 27 avril 1991, modifié,
portant statut particulier des psychologues.

Art. 46. — Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.

Art. 47. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 29 Rajab 1430 correspondant
au 22 juillet 2009.

Ahmed  OUYAHIA.

Décret exécutif n 09-241 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps techniques spécifiques de l’administration
chargée de l’habitat et de l’urbanisme.

————

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ;

Vu l’ordonnance n 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, portant statut général de
la fonction publique ;

Vu la loi n 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au
20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des
constructions et leur achèvement ;

Vu le décret présidentiel n 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire des traitements et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;

Vu le décret présidentiel n 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
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Vu le décret présidentiel n 09-128 du 2 Joumada Art. 5. — Conformément aux dispositions de l’article
El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant 76 bis de la loi n 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée,
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; les inspecteurs de l’urbanisme prêtent, par devant le

tribunal de la résidence administrative, le serment
Vu le décret présidentiel n 09-129 du 2 Joumada suivant :

El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du أقــسمبـــالـــلھالـــعـــليالـــعـــظــیمنأأقــومبــأعــمــالوظـــیـــفـــتي "
Gouvernement ; بـــــأمـــــانـــةوصــــدقوأحـــافظبــــكـلصـــــرامـــةعـــــلىالـــــتـــــزامـــــاتي

Vu le décret exécutif n 91-225 du 14 juillet 1991, " فروضةعلي K وأراعيفيلكاألحوالالواجباتا
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques Acte   est   donné   gratuitement   par   le   greffier   à   la
au ministère de l’équipement et du logement ; commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant

Vu le décret exécutif n 08-189 du 27 Joumada Ethania qu’il n’est pas survenu d’interruption définitive de la

1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les fonction, et ce, quels que soient le lieu d’affectation ou les

attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; grades et emplois occupés.

Après approbation du Président de la République ; Art. 6. — Les inspecteurs de l’urbanisme sont munis
d’une carte professionnelle délivrée par l’administration

Décrète : chargée de l’habitat et de l’urbanisme qui les habilite à
exercer les missions qui leur sont dévolues par la
législation et la réglementation en vigueur.

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 3

Chapitre 1 Recrutement, stage, titularisation,
avancement et promotion

Champ d’application

Article 1er. — En application des articles 3 et 11 de Section 1
l’ordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, le Recrutement, stage et titularisation
présent décret a pour objet de préciser les dispositions
particulières applicables aux fonctionnaires appartenant
aux   corps   spécifiques   à   l’administration   chargée   de Art. 7. — En application des dispositions des articles 83
l’habitat et de l’urbanisme ainsi que les conditions d’accès et 84 de l’ordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006,
aux divers grades et emplois correspondants. susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades

régis par le présent statut particulier sont nommés en
Art. 2. — Les fonctionnaires régis par les dispositions qualité de stagiaire par arrêté du ministre ou décision de

du  présent  décret  sont  en  activité  au  sein  des  services l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont soumis à
centraux et des services déconcentrés de l’administration l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée
chargée de l’habitat et de l’urbanisme, ainsi que dans les d’une (1) année.
établissements publics en relevant.

Art. 8. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires
Ils peuvent être mis en position d’activité auprès sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de

d’autres institutions et administrations publiques. Un leur période de stage une seule fois pour la même durée,
arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
du ministre concerné et de l’autorité chargée de la
fonction publique fixera la liste des grades et les effectifs Section 2
correspondants. Avancement

Chapitre 2 Art. 9. — Les rythmes d’avancement applicables aux
Droits et obligations fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à

l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme
Art. 3. — Les fonctionnaires régis par les dispositions sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11

du présent décret sont soumis aux droits et obligations du décret présidentiel n 07-304 du 29 septembre 2007,
prévus par l’ordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006, susvisé.
susvisée.

Section 3
Art. 4. — En application des dispositions de l’article Promotion

188 de l’ordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée,
les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de
l’urbanisme prévu par le présent statut particulier sont Art. 10. — Les fonctionnaires régis par le présent statut
appelés à exercer leurs activités de jour comme de nuit et particulier sont promus selon les conditions et les
même au delà de la durée légale de travail. proportions prévues par le présent statut particulier.
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Correlations

[DataSet0]

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

stress 65.2500 7.92703 152

intell 218.3947 19.28083 152

resilience 70.4342 8.91436 152

Correlations

stress intell resilience

stress Pearson Correlation 1 -.175-* -.273-**

Sig. (2-tailed) .031 .001

N 152 152 152

intell Pearson Correlation -.175-* 1 .398**

Sig. (2-tailed) .031 .000

N 152 152 152

resilience Pearson Correlation -.273-** .398** 1

Sig. (2-tailed) .001 .000

N 152 152 152

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



250

Correlations

[DataSet0]

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

stressrelin 65.2500 7.92703 152

directionmot 54.2237 6.16677 152

Correlations

stressrelin directionmot

stressrelin Pearson Correlation 1 -.259-**

Sig. (2-tailed) .001

N 152 152

directionmot Pearson Correlation -.259-** 1

Sig. (2-tailed) .001

N 152 152

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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[DataSet0]

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

stressrelin 65.2500 7.92703 152

empathie 43.7039 5.30005 152

Correlations

stressrelin empathie

stressrelin Pearson Correlation 1 -.002-

Sig. (2-tailed) .982

N 152 152

empathie Pearson Correlation -.002- 1

Sig. (2-tailed) .982

N 152 152
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Correlations

[DataSet0]

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

stressrelin 65.2500 7.92703 152

organisation 46.2303 5.56059 152

Correlations

stressrelin organisation

stressrelin Pearson Correlation 1 -.225-**

Sig. (2-tailed) .005

N 152 152

organisation Pearson Correlation -.225-** 1

Sig. (2-tailed) .005

N 152 152

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Correlations

[DataSet0]

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

stressrelin 65.2500 7.92703 152

cognition 31.9211 4.15674 152

Correlations

stressrelin cognition

stressrelin Pearson Correlation 1 .072

Sig. (2-tailed) .376

N 152 152

cognition Pearson Correlation .072 1

Sig. (2-tailed) .376

N 152 152
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Correlations

[DataSet0]

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

stressrelin 65.2500 7.92703 152

communication 31.2368 4.18249 152

Correlations

stressrelin communication

stressrelin Pearson Correlation 1 -.164-*

Sig. (2-tailed) .044

N 152 152

communication Pearson Correlation -.164-* 1

Sig. (2-tailed) .044

N 152 152

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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[DataSet0]

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

gestion 54.2237 6.16677 152

empathie 43.7039 5.30005 152

organisation 46.2303 5.56059 152

cogntion 31.9211 4.15674 152

communication 31.2368 4.18249 152

resilience 70.4342 8.91436 152

Correlations

gestion empathie organisation cogntion communication resilience

gestion Pearson Correlation 1 .426** .625** .358** .565** .376**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 152 152 152 152 152 152

empathie Pearson Correlation .426** 1 .362** .350** .601** .318**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000

N 152 152 152 152 152 152

organisation Pearson Correlation .625** .362** 1 -.010- .417** .316**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .899 .000 .000

N 152 152 152 152 152 152

cogntion Pearson Correlation .358** .350** -.010- 1 .198* .172*

Sig. (2-tailed) .000 .000 .899 .014 .034

N 152 152 152 152 152 152

communication Pearson Correlation .565** .601** .417** .198* 1 .292**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .014 .000

N 152 152 152 152 152 152

resilience Pearson Correlation .376** .318** .316** .172* .292** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .034 .000

N 152 152 152 152 152 152

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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[DataSet0]

Group Statistics

sexx N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

intemo 1 117 217.26 19.683 1.820

2 35 222.17 17.613 2.977

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of the

Difference

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

intemo Equal variances assumed .266 .607 -1.324- 150 .187 -4.906- 3.705 -12.228- 2.415

Equal variances not

assumed

-1.406- 61.628 .165 -4.906- 3.489 -11.882- 2.069
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[DataSet0]

Group Statistics

agg N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

intelll 1.00 39 219.9231 16.93546 2.71184

2.00 113 217.8673 20.06975 1.88800

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of the

Difference

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

intelll Equal variances assumed 1.792 .183 .573 150 .568 2.05582 3.58876 -5.03523- 9.14687

Equal variances not

assumed

.622 77.581 .536 2.05582 3.30434 -4.52317- 8.63481
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Group Statistics

xx N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

stt 1.00 117 24.1624 6.24080 .57696

2.00 35 20.6571 5.42295 .91665

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of the

Difference

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

stt Equal variances assumed 1.678 .197 3.000 150 .003 3.50525 1.16851 1.19639 5.81411

Equal variances not

assumed

3.236 63.362 .002 3.50525 1.08311 1.34107 5.66943
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Group Statistics

ag N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

sss 1.00 39 22.5128 6.28227 1.00597

2.00 113 23.6460 6.20472 .58369

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of the

Difference

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

sss Equal variances assumed .253 .616 -.980- 150 .329 -1.13320- 1.15598 -3.41731- 1.15092

Equal variances not

assumed

-.974- 65.379 .333 -1.13320- 1.16304 -3.45570- 1.18930
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ANOVA

strs

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 366.645 6 61.108 1.616 .147

Within Groups 5482.171 145 37.808

Total 5848.816 151

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

strs

LSD

(I) lie (J) lie

Mean Difference

(I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

1.00 2.00 2.493 2.113 .240 -1.68- 6.67

3.00 4.171* 1.885 .029 .44 7.90

4.00 .161 2.022 .937 -3.84- 4.16

5.00 3.765* 1.822 .041 .16 7.37

6.00 3.264 1.917 .091 -.53- 7.05

7.00 3.556 2.050 .085 -.50- 7.61

2.00 1.00 -2.493- 2.113 .240 -6.67- 1.68

3.00 1.678 1.954 .392 -2.18- 5.54

4.00 -2.332- 2.086 .265 -6.46- 1.79

5.00 1.272 1.893 .503 -2.47- 5.01

6.00 .771 1.985 .698 -3.15- 4.69

7.00 1.063 2.113 .616 -3.11- 5.24

3.00 1.00 -4.171-* 1.885 .029 -7.90- -.44-

2.00 -1.678- 1.954 .392 -5.54- 2.18

4.00 -4.010-* 1.856 .032 -7.68- -.34-

5.00 -.406- 1.635 .804 -3.64- 2.83

6.00 -.907- 1.741 .603 -4.35- 2.53

7.00 -.615- 1.885 .745 -4.34- 3.11



261

4.00 1.00 -.161- 2.022 .937 -4.16- 3.84

2.00 2.332 2.086 .265 -1.79- 6.46

3.00 4.010* 1.856 .032 .34 7.68

5.00 3.604* 1.792 .046 .06 7.15

6.00 3.103 1.888 .102 -.63- 6.83

7.00 3.395 2.022 .095 -.60- 7.39

5.00 1.00 -3.765-* 1.822 .041 -7.37- -.16-

2.00 -1.272- 1.893 .503 -5.01- 2.47

3.00 .406 1.635 .804 -2.83- 3.64

4.00 -3.604-* 1.792 .046 -7.15- -.06-

6.00 -.501- 1.672 .765 -3.81- 2.80

7.00 -.210- 1.822 .909 -3.81- 3.39

6.00 1.00 -3.264- 1.917 .091 -7.05- .53

2.00 -.771- 1.985 .698 -4.69- 3.15

3.00 .907 1.741 .603 -2.53- 4.35

4.00 -3.103- 1.888 .102 -6.83- .63

5.00 .501 1.672 .765 -2.80- 3.81

7.00 .292 1.917 .879 -3.50- 4.08

7.00 1.00 -3.556- 2.050 .085 -7.61- .50

2.00 -1.063- 2.113 .616 -5.24- 3.11

3.00 .615 1.885 .745 -3.11- 4.34

4.00 -3.395- 2.022 .095 -7.39- .60

5.00 .210 1.822 .909 -3.39- 3.81

6.00 -.292- 1.917 .879 -4.08- 3.50

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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[DataSet0]

Group Statistics

sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

ressi 1 117 70.10 9.553 .883

2 35 71.54 6.317 1.068

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of the

Difference

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

ressi Equal variances assumed 3.451 .065 -.838- 150 .403 -1.440- 1.719 -4.837- 1.957

Equal variances not

assumed

-1.039- 84.806 .302 -1.440- 1.386 -4.195- 1.315
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[DataSet0]

Group Statistics

age N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

ressill 1.00 39 71.3590 7.35379 1.17755

2.00 113 70.1150 9.40151 .88442

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of

Variances t-test for Equality of Means

95% Confidence Interval of the

Difference

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Std. Error

Difference Lower Upper

ressill Equal variances assumed 1.295 .257 .750 150 .454 1.24393 1.65794 -2.03201- 4.51987

Equal variances not

assumed

.845 83.905 .401 1.24393 1.47269 -1.68473- 4.17259
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ANOVA

resil

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 394.216 6 65.703 .821 .555

Within Groups 11605.126 145 80.035

Total 11999.342 151

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

resil

LSD

(I) exp (J) exp

Mean Difference

(I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

1 2 2.326 3.074 .450 -3.75- 8.40

3 -.226- 2.743 .934 -5.65- 5.20

4 -.795- 2.943 .787 -6.61- 5.02

5 -.272- 2.651 .918 -5.51- 4.97

6 -.569- 2.789 .839 -6.08- 4.94

7 -4.278- 2.982 .154 -10.17- 1.62

2 1 -2.326- 3.074 .450 -8.40- 3.75

3 -2.553- 2.843 .371 -8.17- 3.07

4 -3.122- 3.036 .305 -9.12- 2.88

5 -2.599- 2.754 .347 -8.04- 2.84

6 -2.896- 2.887 .318 -8.60- 2.81

7 -6.604-* 3.074 .033 -12.68- -.53-

3 1 .226 2.743 .934 -5.20- 5.65

2 2.553 2.843 .371 -3.07- 8.17

4 -.569- 2.700 .833 -5.91- 4.77

5 -.046- 2.379 .985 -4.75- 4.66

6 -.343- 2.532 .892 -5.35- 4.66

7 -4.051- 2.743 .142 -9.47- 1.37

4 1 .795 2.943 .787 -5.02- 6.61

2 3.122 3.036 .305 -2.88- 9.12
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3 .569 2.700 .833 -4.77- 5.91

5 .523 2.607 .841 -4.63- 5.67

6 .226 2.747 .935 -5.20- 5.66

7 -3.482- 2.943 .239 -9.30- 2.33

5 1 .272 2.651 .918 -4.97- 5.51

2 2.599 2.754 .347 -2.84- 8.04

3 .046 2.379 .985 -4.66- 4.75

4 -.523- 2.607 .841 -5.67- 4.63

6 -.297- 2.432 .903 -5.10- 4.51

7 -4.005- 2.651 .133 -9.25- 1.23

6 1 .569 2.789 .839 -4.94- 6.08

2 2.896 2.887 .318 -2.81- 8.60

3 .343 2.532 .892 -4.66- 5.35

4 -.226- 2.747 .935 -5.66- 5.20

5 .297 2.432 .903 -4.51- 5.10

7 -3.708- 2.789 .186 -9.22- 1.80

7 1 4.278 2.982 .154 -1.62- 10.17

2 6.604* 3.074 .033 .53 12.68

3 4.051 2.743 .142 -1.37- 9.47

4 3.482 2.943 .239 -2.33- 9.30

5 4.005 2.651 .133 -1.23- 9.25

6 3.708 2.789 .186 -1.80- 9.22

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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