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 ممخص الدراسة

العبلقة االرتباطية بين الذكاء العاطفي الوجداني والتوافق الميني  ىدفت الدراسة الى التعرف عمى
( 367) وتكونت عينة الدراسة من الخميل،لدى عينة من الممرضين العاممين في مستشفيات محافظة 

 ة، تم اختيارىا بالطريقحكوميةالوغير يل حكومية مستشفيات في محافظة الخم أربعممرض/ة من 
كما تم  .المنيج المناسب لتحقيق اىداف الدراسة وىو الوصفي االرتباطيمنيج تم استخدام الو العشوائية، 

الميني لمعرفة العبلقة االرتباطية  ومقياس التوافقتطوير مقياسين وىما مقياس: الذكاء العاطفي الوجداني 
 بين المتغيرين.
( 0.557) يرت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباطية إيجابية ودالة احصائيا بمعامل ارتباط بمغاظ

بين الذكاء العاطفي الوجداني والتوافق الميني، كما اظيرت النتائج وجود مستوى مرتفع من الذكاء 
توى كان مسو  .(0.35) ( وانحراف معياري3.99) العاطفي الوجداني لدى الممرضين بمتوسط حسابي
( واالنحراف المعياري 3.62الحسابي ) وبمغ المتوسطالتوافق الميني لدى الممرضين بدرجة متوسطة 

(0.051).  
كشفت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الذكاء العاطفي الوجداني لدى و 

( واالنحراف 3.987)الذكور بمغ متوسط حيث  ،متغيرات الدراسة وىي متغير الجنسلالممرضين تعزى 
وبالنسبة  .(0.34( واالنحراف المعياي )4.007) ئلناث فكان المتوسط الحسابيل أما ،(0.35) المعياري

( 4.00فروق دالة إحصائيا حيث كان متوسط المتزوجين )أيضا لمتغير الحالة االجتماعية فمم تظير 
 المعياري ( واالنحراف3.99) لحسابيمتزوجين فكان المتوسط االغير اما  ،(0.348واالنحراف المعياري )

لمتغير نوع المستشفى فمم تظير فروق ذات داللة احصائية بين الممرضين العاممين  وكذلك .(0.359)
 ( وغير الحكومية0.372واالنحراف المعياري ؛ 3.965 الحسابي المتوسط) في المستشفيات الحكومية

متغير سنوات الخبرة فمم يوجد فروق  وأيضا(. 0.329واالنحراف المعياري  ؛4.025 المتوسط الحسابي)
 .العاممين دالة احصائيا بين مستويات سنوات الخبرة لمممرضين

متزوجين إحصائيا لصالح غير الفروق دالة وفيما يتعمق بمقياس التوافق الميني، ظيرت فقط 
فكان المتوسط  متزوجينال( اما غير 0.51( واالنحراف المعياري )3.58حيث كان متوسط المتزوجين )

 توافق المينيفروق ذات داللة احصائية في الولم تظير  .(0.53) ( واالنحراف المعياري3.73) الحسابي
واالنحراف المعياري  3.61الذكور متوسط ) الجنس تعزى لبقية المتغيرات. مثل متغيرلدى الممرضين 
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لمتغير نوع  ، وكذلك(0.55واالنحراف المعياي  3.63ئلناث فكان المتوسط الحسابي ؛ ول0.49
 0.53واالنحراف المعياري  3.58المتوسط الحسابي لمعاممين في المستشفيات الحكومية )المستشفى 

. (0.50واالنحراف المعياري  3.66 العاممين في المستشفيات غير الحكومية فكان المتوسط الحسابيو 
لمممرضين تويات سنوات الخبرة متغير سنوات الخبرة فمم يوجد فروق دالة احصائيا بين مسوكذلك ل

 العاممين في ىذه المستشفيات.
 التوصيات اىميا: من عدد تقدم فإنيا ،الدراسة الييا توصمت التي النتائج ضوء وفي 

التخطيط والتنفيذ لبرامج تدريبية تأىيمية في مجال التوافق الميني لمممرضين العاممين في المستشفيات   
االزمة لمعمل تحديد المعايير و  ظروف العمل، لميني من خبلل تحسينبيدف زيادة مستوى التوافق ا

 وتشجيع النمو الميني. تطوير العبلقات االجتماعية و 
العمل عمى زيادة النمو الميني العبلقات بين الممرضين والمسؤولين وادارة المستشفى و ى تطوير العمل عم

 لمممرضين خاصة في المستشفيات الحكومية .
 .التوافق الميني ؛الذكاء العاطفي الوجداني :فتاحيةالكممات الم 
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Abstract 

This study aimed to identify the relationship between emotional 

intelligence and vocational adjustment among a sample of nurses working in 

hospitals at Hebron governorate. The sample consisted of 367 nurses from four 

governmental and non-governmental hospitals in Hebron governorate, selected 

in a randomized method. The analytical descriptive methodology was used for 

its suitability of achieving the objectives of the study. Two main measures were 

developed: sentimental emotional intelligence and professional adjustment to 

determine the correlation between the two variables. 

The results of the study showed a positive correlation that is statistically 

significant between sentimental emotional intelligence and professional 

adjustment (correlation coefficient 0.557). The results showed there is a high 

level of sentimental emotional intelligence among nurses with an average of 

3.99 and a standard deviation (SD) of 0.35. While the level of professional 

adjustment among nurses was medium with a mean 3.62 and SD 0.051. 

The study revealed that there were no statistically significant differences 

in the measure of nurses’ emotional intelligence due to the independent variables 

of the study. For instance, with sex variable, the mean for males was (3.987) and 

SD (0.35), and for females it was 4.007 and SD 0.34. As for the social status 

variable, the average mean for married was 4.00 (SD 0.348), and for the 

unmarried the mean was 3.99 and (SD 0.359). Also, for the variable of hospital 

type, there were no statistically significant differences between nurses working 

in government hospitals (Mean 3.965; SD 0.372) and who working in non-

governmental hospitals (Mean 4.025; SD 0.329). Similarly, for the variable 

years of experience, there were no statistically significant differences in nurses’ 

emotional intelligence between the different length of experience years for 

nurses. 
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For professional adjustment measure, the only statistically significant 

differences were found with social status, it was slightly higher for the 

unmarried (Mean 3.73; SD 0.53), while the average for the married was 3.58 

(SD 0.51). However, for the remaining variables, there were no statistically 

significant differences in the nurses’ professional adjustment due to, for 

instance, the gender (Males: Mean 3.61; SD 0.49, Females: Mean 3.63; SD 

0.55), and hospital type (Governmental: Mean 3.58; SD 0.53, Non-

governmental: Mean 3.66; SD 0.50). Similarly, for the variable years of 

experience, there were no statistically significant differences between years of 

experience of nurses working in these hospitals. 

In light of these findings, the most important recommendations are, first, 

there is a need to plan and implement training and rehabilitative programs 

targeting professional adjustment for nurses working in hospitals in order to 

strength their adjustment through improving working conditions, defining the 

standards of work, developing social relations, and encouraging professional 

growth. Second, enhance the professional relationships between nurses, 

directors, and hospital administration, in addition to enhancing the professional 

growth of nurses especially those working in governmental hospitals. 

Keywords: Emotional Intelligence; vocational Adjustment. 
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 خمفية الدراسة واىميتيا

  :مقدمة
متع ، فاإلنسان السوي الذي يتتطورهه و المجتمع وجوىر بقاء يعتبر الفرد الوحدة األساسّية في بناء 

االضطرابات، ىو مصدر التقدم والتطور ويقوم بدورة و بصحة جسمية ونفسية عالية تخمو من المشاكل 
لفرد الذي يتمتع بالصحة فان ا ووعمي الشخصي واالجتماعي عمى اكمل وجو،واداء ميامو عمى الصعيد 

الميني وىذا تماعي و االجو ي من االنسجام والتوافق النفسي الجسدية يستطيع تحقيق مستوى عالو  النفسية 
توفير مستوى عالي من الكفايات والميارات والقدرات  االنتاجية من خبللو ينعكس عمى مستوى االداء 

ات الموكمة الية في المسؤوليالنفسية حتى يقوم بأداء الميام و الصحة وكذلك مستوى عالي من التوافق و 
 بنجاح .اطار مينتو و 

و االكاديمي ىو العامل االساسي الفكرة القائمة إن الذكاء المعرفي اوقد سادت لمدة زمنية طويمة         
الوحيد لمنجاح والتفوق في كل مناحي الحياة المختمفة العممية واالجتماعية والمينية، وأن االفراد الذين و 

ت المجاال لدييم درجة مرتفعة وعالية من الذكاء المعرفي يحققون مستويات مرتفعة من النجاح والتفوق في
دييية ال تخضع الى نقاش او التعميمية والمينية واالجتماعية واالقتصادية، فقد كانت ىذه الفكرة مسممة ب

مستواىم األكاديمي فيناك أشخاص متفوقين اجتماعيا ومينيا و  ، لكن واقع الحياة اثبت عكس ذلكاثبات
ن من حالة من القمق والتوتر متدني، في حين نجد البعض األخر يمتازون بذكاء معرفي عال ولكنيم يعانو 

التمريض ينطبق ، لذلك فان العاممين في مينة عض او جميع  جوانب الحياة االخرىيؤدي الى الفشل في ب
 (.2015)سعيدة، عمييم ىذه الفكرة

، ومن اىم االسباب التي دعت  الذكاء يفسر تكيف الفرد مع بيئتونظرا لعدم وجود نوع واحد من و 
الوجداني ىو  الذكاء العاطفيدة والذكاء االصطناعي و بالذكاأت المتعدين لبلىتمام الباحثين السيكولوجي

لفرد في مواقف الحياة ( في التنبؤ بشكل واضح  بمدى نجاح ا IQفشل وعجز اختبارات القدرات العقمية)
وأىميا المجال االجتماعي والميني وىذا ما أثبتتو عدة دراسات كدراسة جولمان المختمفة 

(Goleman,1995ودراسة جاردنر )  و(ىرنشتاينGardenar & Hernstein,1995  ) فيما يتعمق
% فقط من التباين في اختبارات النجاح الميني، يمكن 20-10باحتماالت النجاح في الحياة، أن ما بين 

ط إيعازه لمقدرات العقمية، في حين يتطمب النجاح الميني قدرات أوسع من ذلك كالميارات االجتماعية وضب
 (.2009)معمريو، االنفعاالت وادارة وحفز الذات وىي من مكونات الذكاء العاطفي الوجداني
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َف بو في بيئة الذكاء العاطفي الوجداني من األمور التي يفتقدىا موقع العمل، فمو اتُّصِ  عدوي
 في يالعاطفي الوجدان حيث يساعد الذكاء عناصر النجاح ببعضيا البعض جمععمى  العمل فإنو سيساعد

من  مرتفعةزيادة االنتاج، وقد أثبتت بعض األبحاث أّن األشخاص الذين يمتمكون نسبة تحسين االداء و 
، المنخفض الذكاء العاطفي الوجداني ذويأداء أفضل من األشخاص  قدمونالذكاء العاطفي الوجداني ي

االفراد الذين  ان حيث ،كي يشعر بالصحة والسعادةل يةمن المشاعر السمب صويجب عمى الفرد التخم
عند الفرد  ، أو الخوف من إضاعة الوقت، فوجود شعور سمبيالغضب يشعرون بالسعادة يمنعون مشاعر

 أداء وظائفو بشكل كامل فيعجز  ودي الىمما ي، عدم االنسجام واالّتزان العاطفي الوجداني يودي الى
 (.2018)عبد القادر،

في مجاالت عمم النفس ألنو يتعمق بالعمل الذي يعد من يعتبر التوافق الميني من المفاىيم الميمة 
فيو ليس وسيمة لكسب الرزق فقط، فيو يؤكد ثقة الفرد بنفسو  أو ذىنيا أىم المجاالت فيو سواء كان يدويا

واحترامو لذاتو، كما أنو يساعد عمى االحتفاظ بالتوازن النفسي، وكذلك يحدد العمل نظرة اآلخرين لمفرد، 
ولدوره في المجتمع، ومن ىنا تأتي أىمية العمل، وأىمية التوافق الميني الذي يعد أحد  لو ومدى احتراميم

 أىم مظاىر الصحة النفسية لمفرد .
يعمل عمى تحقيق متطمبات بيئة العمل وان تحقق لو بيئة  ةوعندما يمتحق الفرد في مينتو فان

دور الفرد تمرة تودي لتغير كل من ومتطمبات بيئة العمل في حالة ديناميكية مس ،اتوالعمل متطمب
فان عمميات  التغير استمرار في متطمبات بيئة العمل ومحاولة الممرض مواكبة  وومتطمبات البيئة، وعمي

افق الميني يتمثبلن في ىذه المتطمبات لتحقيق التبلؤم مع بيئة العمل تعبر عن مظيرين أساسيين لمتو 
ية المينة عمى الصعيدين الفردي والمجتمعي فان الفرد بحاجة نظرا ألىم(، و 2017االرضاء)المية،الرضا و 

الى ان يحقق أكبر قدر ممكن من التوافق الميني، لكونو يقضي معظم وقتو فييا، فالتوافق الميني يعتبر 
 -المادية واالجتماعية -عممية دينامية مستمرة يقوم بيا الفرد لتحقيق التبلؤم بينو وبين البيئة المينية 

 .(1987،)عوض ظة عمى ىذا التبلؤم  بأعمى مستوى ممكنوالمحاف
االت شيدت مينة التمريض كباقي المين االخرى تطورا الفتا في السنوات االخيرة، في المج

الطوارئ المشافي ومراكز االسعاف و ، فمينة التمريض ليا وجود في العيادات و العممية والعممية التدريبية
، ادارية ،معوقات)نفسيةض قد يواجو ضغوطا و ىا. ولكن الممر ية وصحة المجتمع وغير اعودور الر 

ما  اجتماعية( قد تحول دون قيامة بعممة عمى احسن حال مما قد يشعره بالعجز وعدم القدرة عمى اداءو 
 (.2002مطموبة منة في العمل)الشافعي، ىو
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استطاعتو القيام ، فالممرض المتوافق مينيا بن التي تتطمب توافقا مينياومينة التمريض من المي
ء التوافق الميني مما ينعكس سو نجاح بعكس الممرض الذي يعاني من ببواجباتو المينية اتجاه المرضى و 

( الى ان مينة التمريض من اكثر 2009)براحيل حيث اشارت ،عمى مستوى اداءة اتجاه مرضاة سمبا
بو ىذه المينة من خصائص  وذلك لما تتسم، المين التي تتطمب طاقات تكيف مع ظروف العمل الصعبة

ضغوط النفسية واالرىاق تكون مصدر لم فييا ظروفا ممرضينوما يرتبط بيا من واجبات تفرض عمى ال
نيارا وفق نظام محدد ت لممرضي عمى مدار الساعة ليبل و تمتاز مينة التمريض بتقديم الخدماالجسدي، و 

ت ايجابي وتفيم من قبل ض بحاجة الى تقدير ذافان الممر  وعمي، و ير دقيقو تبلفيا ألي اخطاء مينيةبمعاي
لى درجة عالية من المؤسسة التي يعمل بيا لدوره ولطبيعة الميام التي يقوم بيا حتى يصل االمجتمع و 

 (.2009)براحيل،التوافق الميني
و النجاح واالستقرار في العمل وطبقا لذلك فان الذكاء العاطفي الوجداني لمممرض يضمن ل

ينعكس ايجابيا عمى الممرض ق لو درجة عالية من التوافق الميني والتحسن في االداء مما بالتالي يحقو 
( ان Kooker et al,2007)اخرونو  كويكرؤسسة والمجتمع. حيث اكدت دراسة المريض ولممنفسة و 

بقائو مدة اطول في المؤسسة دى الى اندماج الممرض في العمل و الذكاء العاطفي الوجداني ااستخدام 
 التمريض بين تكاممية كذلك توجد عبلقةو ، العبلقة والخدمات المقدمة لممريضحية وكذلك تحسين الص
 تفاعمو بمدى لمتنبؤ العامة حياتو في وسموكو اإلنسان دراسة ىو النفس عمم إليو ييدف ومما النفس، وعمم

 الرعايةو  ،ومجتمعو ذاتو مع متوافق ليكون السمبي السموك وتعديل اإليجابي السموك وتشجيع اجتماعيا
 التمريض عموم في يعرف ما وىذا والعقمية والنفسية الجسدية النواحي كافة من بالمريض تيتم التمريضية

 لمشفاء المريض استجابة سرعة تحديد في كبير أثر لو لممريض النفسي والجانب ،لممريض الشاممة بالنظرة
. 

 إيجابية مواقف واتخاذ التعاطفو  الفعالة كةوالمشار  النفسي والدعم والتقدير االىتمام إظيار إن
  نفسية بيئة لخمق تيدف ،" تمريضية عناية"  تعني التي والمواقف السموكيات بعض ىي المرضى تجاه
 التفاعل ان والعبلج، نتائج الرعاية عمى يؤثر وىذا والتقدير، واالحترام بالقبول خبلليا من المريض يشعر

 يعامل أن المريض يرغب حيث ،لمرعاية تمقيو عند المريض تيم التي موراأل من ىما اإلنساني والتعامل
 ليا باالبتسامة المريض فمبادرة لطيفا، ميتما، متعاطفا، يكون أن الممرض من ويتوقع مميز كشخص

 جسديا تؤثر عميو لممريض المقدمة التمريضية لو، فالرعايةاافع وردود المريض معنويات عمى كبير تأثير
 بالمريض النفسي االىتمام عدم ان حين في، لمشفاء تماثمو سرعة عمى تؤثر وبالتالي طفيا،وعا ونفسيا
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 الفاعميةو  وفقدان بالخوف فيشعر معنوياتو عمى ينعكس مما ،التوترو  والغضب بالعزلة الشعور إلى يؤدي
 (.٩١١١ عابد،) لمشفاء تماثمو عمى يؤثر وبالتالي شيء أي لعمل

 عام، بشكل وضعو عمى لمسيطرة وفاقدا وخائفا ومتوترا قمقا  لمستشفىا إلى المريض يأتي وعادة
 يستمع أن الممرض عمى يجب وبالتالي والمخاوف المشاعر ىذه حدة زيادة إلى يؤدي قد الخاطئ والتعامل
 تمك حدة من التخفيف من يتمكن حتى الخاصة وظروفو ومشاعره وأفكاره المريض لشكوى متفتحة بعقمية

 (.2002،)شقورالمشاعر
مة حتى وحتى يقوم الممرض بعممو عمى احسن وجو ال بد من ان يتمتع بصفات وقدرات مبلئ

المسؤولين عنة، واستخدام  طات العمل كفيمو لذاتو ولممرضى و ومواجو ضغو يتمكن من التحكم بعواطفو 
اصل مع المرضى  تو الا الفيم لمسيطرة عمى انفعاالتو وادارة ومعالجة ىذه االنفعاالت ذىنيا والتعاطف و ىذ

البلزمة لممريض وكل وقدرتو عمى تحمل ظروف العمل وتوفير افضل الظروف الصحية والبيئية  والنفسية 
الخدمة  ، فمن غير المنطق ان يكتفي الممرض بتقديمن ابعاد الذكاء العاطفي الوجدانيما سبق ىو م

العاطفي اة الجانب النفسي واالجتماعي و اعفقط دون مر  درجة من الميارة التقنيةالتمريضية لممريض بأعمى 
، فالبعد النفسي ال يقل اىمية عن البعد العبلجي بالنسبة لممرضى وىذا ىو واتجاىات المريض وعائمتو
 (.Currid,2012 االتجاه الحديث في العبلج )
 النفسية لمممرضين واىمية الذكاء العاطفي ( الى اىمية الصحةKelly,2010حيث اشار كيمي )

لدى  الوجداني ابعاد لمذكاء العاطفي 5اشار الى وجود ال يقل اىمية عن الذكاء العقمي و الذي  دانيالوج
 الميارات االجتماعية.والتعاطف و  ،الدافعية ،تنظيم الذات ،ي بعد الوعي بالذاتالممرض وى

 الوجداني ( حول العبلقة بين الذكاء العاطفيWarren,2013) وفي ىذا السياق ذكر ورين
مرض والطبيب من ايجابيا في تحسين العبلقة بين الم صحية الى ان لمذكاء الوجداني دوردمات الالخو 

في تقوية العبلقة  الوجداني كذلك ساىم الذكاء العاطفيوالممرض من الجية االخرى و جية وبين المريض 
يطرة عمى الس الرضا الوظيفي لمممرضين وكذلكمات المقدمة و عمى الخد االتصال والتواصل والرضاو 

لبلنتقال لمعمل في  ينعكس ىذا عمى عدم رغبة لدى المرضيينالضغوط االنفعالية وادارتيا بشكل فاعل و 
 مؤسسات اخرى.
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 :مشكمة الدراسة
تيتم االبحاث العممية في الوقت الحاضر بدراسة كافة ابعاد الذكاء العاطفي الوجداني وخاصة 

ية واستقرار لمفرد انتاجلمين من قيمة واىمية اقتصادية و ما لمذكاء وعالم اعبلقتو بالجانب الميني ل
بقدرات ذكاءيو الممرضين  تمتعالمين الميمة التي تتطمب ان يمينة التمريض من المؤسسات والمجتمع، و و 
ن ، كو الممرضينىؤالء ربطة بالتوافق الميني لدى جداني والبحث في مكوناتو و الو  منيا الذكاء العاطفيو 

متاز بظروف عمل ي ىذا الجانبو  ،من حياة االفراد وىو الجانب الصحيجانب ميم م بتيت مينة التمريض
مع المريض في سياق ميني  التواصلتعامل و لممن الممرض  راتايتطمب كفاءة ذاتية عالية وميخاصة و 
عمى ميام الموكمة اليو وال بمسؤولياتوالتوافق الميني لدى الممرض يساعد عمى القيام فان  وعمي، و اجتماعي

 .افضل وجو 
ومبلحظتو لكثير من  ماعا الثبلثينلتمريض لمدة تزيد عن خبرة الباحث في مجال مينة ا ان   

وبعد التعرف  -حث كطالب دراسات عميا االمشاكل واالشكاليات في العمل لدى الممرضين واحساس الب
 لعمملذكاء لمينة التمريض و ن ااىمية ىذا النوع مومنة الذكاء العاطفي الوجداني و  أنواعوعمى الذكاء و 

مبررا الختيار ىذا و  اثرىا عمى نجاح الممرض في حياتو المينية كان سبباىذه الدراسة و بأىمية  - الباحث
 البحث فيو.الموضوع و 

 : لذا تتمحور مشكمة الدراسة حول السؤال الرئيسي التالي

عينة والتوافق الميني لدى  الوجداني بين الذكاء العاطفي داللة احصائية ذات ىل توجد عبلقة ارتباطية -
 الخميل؟محافظة الممرضين العاممين في مستشفيات من 

 وينبثق عن السؤال الرئيسي االسئمة الفرعية التالية:

العاممين في مستشفيات  الممرضين عينة منلدى  ومجبلتو الوجداني ما مستوى الذكاء العاطفي - 1
 الخميل؟ محافظة

الممرضين العاممين في مستشفيات محافظة الخميل  عينة منلدى  ومجبلتولميني ما مستوى التوافق ا -2
 ؟
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عينة من لدى  ومجبلتو الوجداني الذكاء العاطفي ىناك فروق ذات داللة احصائية في مستوى ىل – 3
الحالة  ، سنوات الخبرة،)الجنس حافظة الخميل تعزى لمتغيراتالممرضين العاممين في مستشفيات م

 (؟نوع المستشفى ،ةاالجتماعي

الممرضين عينة من لدى  ومجبلتو توافق المينيروق ذات داللة احصائية في مستوى الىناك ف ىل -4
، نوع الحالة االجتماعية، سنوات الخبرة، العاممين في مستشفيات محافظة الخميل تعزى لمتغيرات )الجنس

 (؟المستشفى

 : فرضيات الدراسة
 مكن وضع الفرضيات التالية:ي ،اسةلكي نجيب عمى اسئمة الدر 

( في مستوى الذكاء العاطفي الوجداني ≥ 0.05αمستوى ) عندال توجد فروق ذات داللة احصائية  -1
 نوع المستشفى(.، سنوات الخبرة، الة االجتماعية، الح)الجنس كل من تبعا لمتغير ومجبلتو

تبعا  ومجبلتو ى التوافق الميني( في مستو ≥ 0.05αمستوى ) عندال توجد فروق ذات داللة احصائية  -2
 نوع المستشفى(.  ت الخبرة،، سنوالمتغير كل من )الجنس، الحالة االجتماعية

 : أىمية الدراسة
  تتبع اىمية الدراسة النظرية والتطبيقية في الجوانب التالية: 

مين في ىو قطاع الممرضين العامو  المجتمع الذي تستيدفو واىمي ىذه الدراسة من تنبع اىمية -  
  .ط مجال التمريض باإلرشاد النفسيوالمتغيرات المبحوثة بربالمستشفيات 

االساسية لسموك الفرد وخاصة في المين الصحية و الوجداني أحد الموجيات الميمة ي الذكاء العاطف  -
 وىذا يحتاج الى المزيد من الدراسة والبحث.

ي لدى والتوافق المين الوجداني الذكاء العاطفيتكمن أىمية الدراسة في سعييا لمعرفة العبلقة بين  - 
التوافق )الذكاء العاطفي الوجداني و  جود دراسات تربط بين متغيريلعدم و  ،العامميين في مينة التمريض

لميام المطموبة منة الن اي منيما لوحده ال يودي بالممرض الى القيام باحسب عمم الباحث، الميني( 
 .لمطموببالشكل ا

 لعاممين في مستشفيات محافظةة ىذه الدراسة في انيا تبحث في عينة من الممرضين اتظير اىمي -
متغيري الذكاء اسات التي تبحث في العبلقة بين وىذه من اول الدر  حكوميةالالحكومية وغير  الخميل
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حسب عمم -حكوميةالفي مستشفيات حكومية وغير الممرضين  التوافق الميني لدىالوجداني و  العاطفي
 . -حثالبا

       تتمثل بما يمي: لمدراسة اما االىمية التطبيقية      
ربط متغير الذكاء الوجداني التمريض ب تفتح افاق لدراسات اخرى في مجال ان مثل ىذه الدراسات قد -

ابعاد الذكاء ، واثر ممارسة ميارات و قات المينية االجتماعية لمممرضين، والعبلالميارات التمريضية بتطور
 عمى مستوى الصحة النفسية لدى الممرضين.داني الوج
توجو ىذه الدراسة ادارات كميات التمريض في الجامعات عمى وضع  مساقات دراسية تتعمق بالذكاء   -

 مساق عمم النفس التطبيقي لطمبة المين الصحية.الذكاءات المتعددة و الوجداني و  العاطفي

ادارات المستشفيات عمى اىمية تأىيل العاممين في و  لدراسة وزارة الصحة الفمسطينيةتوجو ىذه ا  -
لميني عبر دورات وورش عمل التوافق امستوى الذكاء العاطفي الوجداني و المستشفيات عمى رفع 

 لمممرضين في المستشفيات. متخصصة

 أىداف الدراسة:
 تسعى ىذه الدراسة الى تحقيق الىداف التالية: 

الممرضين العاممين عينة من اء العاطفي الوجداني والتوافق الميني لدى بين الذكاالرتباطية  معرفة العبلقة .1
 في مستشفيات الخميل.

 عينة من لدى ومجاالتيما التوافق الميني مستوىمعرفة مستوى كل من الذكاء العاطفي الوجداني و  .2
 الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل.

في مستشفيات الممرضين  عينة من لدى ومجاالتو الوجداني مستوى الذكاء العاطفي الفروق فيمعرفة  .3
 .(مستشفىنوع الاعية، سنوات الخبرة و تبعًا لمتغيرات) الجنس، الحالة االجتمالخميل 

العاممين في مستشفيات  الممرضينعينة من لدى  ومجاالتو مستوى التوافق الميني فروق فيمعرفة ال .4
 .(مستشفىنوع السنوات الخبرة و  ،االجتماعيةتبعًا لمتغيرات )الجنس، الحالة الخميل 

 حدود الدراسة: 
، مستشفى ابو يل الحكوميغير الحكومية )مستشفى الخم: مستشفيات الخميل الحكومية و الحدود المكانية

 .مستشفى الميزان التخصصي(المستشفى االىمي و ، و قاسمالحسن 
 2018/2017ام : تم اجراء ىذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعالحدود الزمانية
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: الممرضين الذين يحممون شيادة مزاولة مينة وتم تعينيم بشكل قانوني لمعمل في الحدود البشرية
 مستشفيات الخميل.

ي بين الذكاء العاطفي الوجدان االرتباطية : اقتصرت الدراسة عمى معرفة العبلقةالحدود الموضوعية
 .حكومية المستشفيات الخميل الحكومية وغير  لدى عينة من الممرضين العاممين في لتوافق المينياو 

 مصطمحات الدراسة:
 الذكاء العاطفي الوجداني: -1

، سواء ادارتياالفرد عمى التعرف عمى العواطف و  يعرف الذكاء العاطفي الوجداني بانو قدرة
درة عمى ادارة العواطف الشخصية يتضمن ميارات ثبلث وىي القعواطف االخرين، و  عواطفو الخاصة او

الخاصة في الميمات  هيارة قدرة الفرد عمى تطبيق مشاعر وم ،االخرين، وميارة الوعي بالمشاعر عواطفو 
 (.2018التفكير)عبد القادر، ةالحياتية سواء في حل المشكبلت او طريق

التعبير عنيا رد عمى ادراك االنفعاالت بدقة و بانة قدرة الفيعرف الذكاء العاطفي الوجداني  كما 
الذىني فعاالت لترقية النمو االنفعالي و تنظيم االن، والقدرة عمى فيم  و تعميميا لتسييل التفكير قدرة عمىالو 

 (. (Mayer& Salovey,1997 لدى الفرد
: بانة متوسط الدرجات التي يحصل عمييا افراد العينة  اجرائيا الوجداني ويعرف الذكاء العاطفي

 في ىذه الدراسة.المستخدم الوجداني عمى مقياس الذكاء العاطفي 
 التوافق الميني: -8

( إنيا عممية مستمرة يقوم بيا الفرد الستحداث تغير في سموكو Rizvi,2016 يعرفو ريزفي )
 .بو إلنتاج عبلقة أكثر انسجاما بينو وبين بيئة العمل المحيطة

لتحقيق التبلؤم  المستمرة التي يقوم بيا الفرد الديناميكية( بانة العممية 2011،يعرف )سالميبينما       
ين العمل ولزمبلئو وعمى الفرد أن يتكيف لآللة ولروت –المادية واإلجتماعية  –بينو وبين البيئة المينية 

 . ولمظروف الفيزيقية التي تحيط بو ،ولمزاج رئيسو
:  بانو متوسط الدرجات التي يحصل عمييا افراد العينة عمى مقياس يعرف التوافق الميني إجرائياو   
 وافق الميني المستخدم في ىذه الدراسة.الت
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 الفصل الثاني
 الدراسات السابقةالطار النظري و 
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 الفصل الثاني
 الدراسات السابقةلطار النظري و ا

لوجداني تعريفو، ا ركائزه، األول الذكاء العاطفي يستعرض ىذا الفصل مفيومين يمكن أن يمثبل
وطرق  تطبيقاتوذكاء العاطفي الوجداني المرتفع، العامة لذوي ال ماتنماذجو، السي اتو،تطوره، أبعاده ومكون

 مجاالت ،النظريات المفسرة لمتوافق ،ريفة، مفاىيم ذات عبلقة بالتوافقكما تناول مفيوم التوافق تع ،قياسو
فق الميني، سوء التوافق وا، العوامل الموثرة في التوافق الميني، مظاىر الت، تعريف التوافق المينيالتوافق

 ، ونختم ىذا الفصل بالدراسات السابقة.الميني، سبل تحقيق التوافق الميني
 :الطار النظري
 Emotional Intelligence )الوجداني : ) : الذكاء العاطفي المحور الول

  Emotional الوجداني ) حظي مفيوم الذكاء العاطفي :مفيوم الذكاء العاطفي الوجداني
(Intelligence   باىتمام الكثير من عمماء عمم النفس، وذلك  الماضيفي التسعينات من القرن

كيف مع مواقف الحياة ألىميتو ودوره الفعال في حياة الفرد ومساىمتو الواضحة في نجاحو وقدرتو عمى الت
( Intelligence Quotientاو ما يعرف بالذكاء العام ) لعدم قدرة نظريات الذكاء المعرفيالمختمفة، ونظرا 

حيث اثبت واقع الحياة ان ىناك اشخاص متفوقين اجتماعيا ومينيا نجاح الفرد وتوافقو،  تفسير وحده في
ل يوجد افراد ذوي ذكاء معرفي مرتفع عمى الرغم من المستوى المتدني من الذكاء المعرفي، وفي المقاب

 .(Dawda & Hart,2000) اة توافق في بعض او جميع جوانب الحيالفشل وعدم الويعانون من 
مقارنة بأنواع الذكاءات األخرى التي تم  اء العاطفي الوجداني يعتبر حديثا نسبياإن مفيوم الذك       

 مكمل لمنظرية التقميدية الميتمين في مجال الذكاء وقد جاء ىذا المفيوم من قبل الباحثين فييا البحث
واالجتماعية ة والشخصية الوجداني ائص العاطفية اوالمفيوم عمى الخصلمذكاء من خبلل تركيز ىذا 

 (.2015)سعيدة، لمسموك الذكي لمفرد
الوجداني أن الوجدان يكتسب  لدارسين الميتمين بدراسة الذكاء العاطفياوأكد العديد من الباحثين و        

متـداخمتان ومتكاممتان،  عمميتـان ، بل الوجدان والتفكيـرفكيرلمت أىمية بالغة في حياة اإلنسان، وأنو مبلزم
 لكونيم أذكياءيرجع وقد أكدت الدراسات المتعمقة بسير العمماء والعبـاقرة  وكبـار األدبـاء، أن نجاحيم ال 

نما ألنيم يتصفون بذكاءفقط وجداني عميق، ذلـك الذكاء الذي يتجسد في المثابرة وقوة الصبر عاطفي  ، وا 
 ( .2016واجحة،النو والتحمل والتفاؤل والحماس )عموان 
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( إلى أىمية الذكاء العاطفي الوجداني ودوره فـي السيطرة  2003،وفي ىذا السياق يشير) المغازي        
الـصراعات النفسية سواء  من الكثير يشيدعمى االنفعاالت، وخاصة في القرن الحادي والعشرين، والذي 

بط من ذكاء وتفكيـر بـصفة عامة، والذكاء بين المجتمعات، وما يتطمبو ىذا الضو الواحد داخل المجتمع 
فزيادة ىذا النوع من الذكاء يـؤثر فـي ضـبط النفس وتخفيف حدة العاطفي الوجداني بصفة خاصة 

 المشكبلت السموكية، ويساعد في تحويل االنفعاالت السمبية إلى انفعاالت إيجابيـة .
فيوم الذكاء العاطفي في ن استخدما م( أول م (Mayer & Salovey ماير وسالوفيويعتبر          
بو ( في كتا (D. Golemanجولمان لدانيال  إال أن الفضل النتشار ىذا المفيوم  يعود ،1999عام 

 (.2015)سعيدة،1995عام  الشيير الذكاء العاطفي
افة وفي ىذا الفصل سنحاول التعرض إلى ماىية الذكاء العاطفي الوجداني وجذوره التاريخية باإلض       

الصفات العامة لذوي الذكاء العاطفي الوجداني العاطفي الوجداني، والسمات و إلى مكونات ونماذج الذكاء 
 المرتفع، والتعرف عمى تطبيقات الذكاء العاطفي الوجداني وطرق قياسو.

 :الوجداني تعريف الذكاء العاطفي     
لدارسين والباحثين بالغ من اي حظيت باىتمام من المفاىيم الت الوجداني الذكاء العاطفي يعتبر           

في اآلونة األخيرة، حيث اختمف الباحثين في تعريف محدد لترجمة المصطمح األجنبي  في عمم النفس 
(Emotional Intelligence إلى اتجاىات ) :والتجاه الذي يسميو الذكاء العاطفي  التجاه األول أربع

  والتجاه الرابعالذكاء االنفعالي  يطمق عميو والتجاه الثالثجداني، الذي يطمق عميو الذكاء الو  الثاني
 يطمق عميو اسم ذكاء المشاعر.

من االنفعاالت   السارة يشير إلى الجوانب غير الذكاء النفعاليوتوضح ىذه التسميات بأن          
رور والحب واإلعجاب، يشير إلى االنفعاالت السارة كالس والذكاء العاطفيكالخوف والحزن والغضب، 

ذكاء و النفعالية السارة والغير سارة، يشير إلى أنو أكثر مسؤولية حيث ينظم الخبرات ا الوجدانيوالذكاء 
 (.2010) بن جامع، يشير إلى الجانب الحسي من الخبرة االنفعالية كالشعور بالدفء او الراحة المشاعر
تظافرت جيود الباحثين والدارسين  1999عام  الوجدانيمنذ ظيور مصطمح الذكاء العاطفي و        

 الوجداني وفيما يمي سوف يتم ذكر بعض ىذه التعاريف: دقيق لمذكاء العاطفيعريف واضح و لتحديد ت
االنفعالية  لوجداني بأنو مجموعة من المياراتالذكاء العاطفي ا( 1996جولمان،) يعرف          

 الميني وفي شؤون الحياة األخرى . ةلنجاحزمة التي يتمتع بيا الفرد، والبلواالجتماعية 
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عنيا والقدرة  ادراك االنفعاالت بدقة والتعبير عمى أنو قدرة الفرد عمى سالوفيماير و فيما يعرفو         
عمى تعميميا لتسييل التفكير، والقدرة عمى فيم االنفعال والمعرفة االنفعالية وتنظيم االنفعال لترقية النمو 

 (.Mayer &Salovey, 1997)  لذىنياالنفعالي وا
( فيعرفو عمى أنو الطريقة التي يتمكن من خبلليا الفرد من فيم (Bar-On,1997 بار أونأما        

نفسو وفيم اآلخرين، وبناء عبلقة معيم، والتأقمم مع الوضع القائم من أجل مواجية فاعمة لمتطمبات 
اء العاطفي الوجداني بأنو مجموعة منظمة من تعريف الذك بار اونأعاد  2005الموقف، وفي سنة 

الميارات والكفاءات غير المعرفية في الجوانب الشخصية واالنفعالية واالجتماعية والتي تأثر في قدرة الفرد 
عمى مواجية المطالب والضغوط البيئية وىو عامل ميم لتحديد قدرة الفرد عمى النجاح في الحياة 

 .(2015)سعيدة،
 لتعاريف السابقة أنيا انقسمت إلى اتجاىين:يتضح من خبلل ا

:  يعتبر الذكاء العاطفي الوجداني بأنو القدرة عمى تحديد المشاعر ومعرفة االنفعاالت التجاه األول      
 بيا وادراكياوتحميميا وتنظيميا وضبطيا خاصة االنفعاالت المتعمقة بذات الفرد والتي تتطمب منو الوعي 

التي تناسب المواقف  تيار االستجابات الناجحة اخخرين وادراك مشاعرىم وفيميا و معرفة انفعاالت اآلو 
( أن أساس انفعاالتنا ىو وعينا  Mayerماير )التي قد يتعرض ليا الفرد، وعمى ىذا األساس أعتبر 

  .(Mayer, 1990) ىذا الوعي ىو المعرفة االنفعاليةبتفاعمنا مع البيئة، و 
صف الذكاء العاطفي الوجداني عمى أنو مجموعة من السمات الشخصية ي: التجاه الثاني        

نواحي الحياة المختمفة،  لفرد والبلزمة لمنجاح الميني وفيوالميارات الوجدانية واالجتماعية التي يتمتع بيا ا
( مجموعة من الميارات الوجدانية واالجتماعية تميز مرتفعي الذكاء العاطفي 1996) جولمانويذكر 

داني وتضم الوعي الذاتي والتحكم في االندفاعات والمثابرة والحماس والدافعية الذاتية والتقمص الوج
 (.2001)عثمان،الوجداني والمياقة االجتماعية 

، نستنتج  بانة رغم التباين لتعريف الذكاء العاطفي الوجداني السابقةمن خبلل استعراض المفاىيم        
الذكاء  يعرف الباحثيا ال تختمف كثيرا في المحتوى، وبناء عمى ما سبق الظاىري في التعريفات اال ان
االخرين  ة الفرد عمى ادراك وفيم مشاعره وانفعاالتو الشخصية وفيم مشاعرالعاطفي الوجداني بانة قدر 

سموكو لزيادة فرص التكيف لتحقيق النجاح ا بحيث تساعده في توجيو تفكيره و توجيييو  القدرة عمى تقيمياو 
 ميادين الحياة المختمفة. في
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 :ابعادهو  مكونات الذكاء العاطفي الوجداني
الذكاء العاطفي الوجداني نظرا لتعدد وجيات نظر الباحثين والخميفة النظرية  مكوناتلقد تعددت       

فمنيم من يرى أنو مجموعة من القدرات التي  الوجداني التي يتبنونيا في تصورىم لمفيوم الذكاء العاطفي
صية واالجتماعية. وفيما مجموعة من الميارات والكفايات الشخعن متمكيا الفرد وآخرون يرون أنو عبارة ي

 عرض ألىم وجيات النظر: يمي
 : مكونات الذكاء العاطفي الوجداني وفق جولمان -0    

 مكونات الذكاء العاطفي الوجداني فيما يمي: جولمانلقد لخص             
لعواطفو معرفة الفرد أي  (Self-Awareness:) -الوعي بالذات -/انفعالتكعواطفك أن تعرف -1

 ، والتمييز بينيا، وىذا ىو أساس الثقة بالنفس.وادراك مشاعره
مع المشاعر التي معرفة الفرد لكيفية التعامل  من خبلل(: Handling Emotions) إدارة اإلنفعالت- 8

مى الوجداني ويرتبط ىذا البعد بالقدرة ع س الذكاء العاطفيذه المعالجة أسا، وتمثل ىتسبب لو اإلزعاج
 لدى الفرد. التوافق مستوىوتزيد  التحكم في الرغبات

 من خبللذلك ، و أىدافوان يسعى الفرد نحو تحقيق  ( : وتعنيMotivation حفز الذات) الدافعية(:)-1 
 المختمفة. اىدافوالسعي لتحقيق و المثابرة 

اآلخرين من خبلل  أي قراءة مشاعر (:Empathy)  -التعاطف-:خرينمعرفة وفيم عواطف اآل-4
، فمعرفة مشاعر الغير قدرة إنسانية أساسية ىيم وليس من خبلل ما ينطقونو فقطاصواتيم وتعبيرات وجو 

 ميمة .
التفاعل االيجابي و إدارة انفعاالت اآلخرين تعني و ( :  Social Skills:)  الميارات اإلجتماعية-  5

 .(2009،لقدرة عمى إدارة المفاوضات )محمدحل المشكبلت والخبلفات واو ، معيم
 (0991)سالوفي وماير وفق مكونات الذكاء العاطفي الوجداني  -8  
(: وتعني وعي الفرد بمشاعره وانفعاالتو وعواطفو، وكذلك وعيو Self-Awareness) الوعي بالذات. 1

 بأفكاره المرتبطة بيذه العواطف واالنفعاالت.
(: وتعني قدرة الفرد عمى التحكم وضبط مشاعره، Passion Slaves) أسري النفعالت العاصفة. 2

 وليس منعيا بل تيدئة النفس وذلك ألن كل شعور لو قيمتو ومعناه، فالحياة بدون مشاعر ببل قيمة.
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قدرات ال(: وتعني الطاقة التي تأثر بشدة وعمق في The Master Aptitude) اإلستعداد الرئيسي.3
، وىذا ينطوي عمى ميارة التحكم في االندفاع  والتي تعد من أكثر الميارات األخرى إيجابيا او سمبيا

 النفسية أىمية حيث أنيا األصل في كل أنواع التحكم في الذات االنفعالية.
ة (: أن أساس العبلقات السميمة مع اآلخرين تقوم عمى إدار The Social Arts) الفنون الجتماعية.4

في إقامة عبلقة إيجابية  االنفعاالت، باعتبار أن التعامل مع مشاعر اآلخرين يعد من الميارات الميمة
 ناجحة مع اآلخرين.مثمرة و 

فيم مشاعر اآلخرين من خبلل اصوتيم وتعبيرات وجوىيم و  ( : وىو يعني قراءةEmpathy) التعاطف.5
اطف عمى الوعي بالذات، فكمما كان الفرد عمى وعي ، ويبنى التعجسادىم وليس بالضرورة من اقواليملغة ا

، فالفشل في ادراك مشاعر اآلخرين، ىو االخرين مشاعراالتو كان أكثر ميارة عمى قراءة بعواطفو وانفع
 .( 2009)محمد، الوجدانيالذكاء العاطفي نقطة عجز أساسية في 

 :الوجداني  نماذج الذكاء العاطفي        
عدد من النظريات التي تحاول تفسير ىذا  وم الذكاء العاطفي الوجداني ظيورام بمفيرافق االىتم         

عدد من التفسيرات والنظريات لممفيوم  الدارسين ينشأ عنة ظيورباحثين و المفيوم الحديث  حيث ان تعدد ال
النماذج و نظرة كل عالم وباحث ليذا المفيوم، ومن اىم ىذه النماذج، نماذج القدرات العقمية باختبلف 
 المختمطة.

 A- الوجداني العاطفي لمذكاء نماذج القدرات العقمية ( The Ability Model of Emotional 
intelligence د عمى تركز ىذه النماذج عمى قدرة  الفر و رواد ىذه النماذج ماير وسالوفي، ( : ومن أىم

 والتفكير فييا. ادراك وتنظيم االنفعاالت والعواطف 
الذكاء اإلنفعالي في كتابيما الوجداني  " نموذجيما عن الذكاء العاطفيماير وسالوفيد قدم "لق          

ويريان أن الوجدان يمنح الفرد معمومات ىامة يتفاوت األفراد ( 1990عام ) والشخصية الخيال، المعرفة
 وافق بشكل أكثر ذكاء.واالستجابة ليا من أجل الت وعي بيا وتفسيرىافيما بينيم في القدرة عمى توليدىا وال

عمى نموذجيما في الذكاء العاطفي الوجداني نموذج القدرة ويقدمان تعريفا  ماير سالوفي"ويطمق "        
يجمع بين فكرة أن الوجدان يجعل التفكير أكثر ذكاء، وفكرة التفكير بشكل ذكي نحو حالتنا الوجدانية، 

دراك الدقيق والتقدير المناسب والصياغة الواضحة ومضمون تعريفيما لمذكاء العاطفي: القدرة عمى اإل
لبلنفعاالت الشخصية، وتطوير المشاعر لتسيير عمميات التفكير، وفيم االنفعاالت وتنظيميا والسيطرة 

 .(2009عمييا، والمعرفة االنفعالية لزيادة النمو االنفعالي المعرفي )معمرية،
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 الوجدانيميارات الذكاء العاطفي      
 رئيسية ىي: في أربع ميارات الوجداني الذكاء العاطفي "ماير وسالوفي"د حد      

  Perception, Expression of Emotion and) ميارة أدراك الوجدان والتعبير عنو وتقيمو  -1
Appraisal) يبدأ الذكاء العاطفي الوجداني مع القدرة عمى ادراك المشاعر، والتعبير عنيا في ذات الفرد :

 تعابير خرين، ويقصد بالذكاء العاطفي الوجداني قدرة الفرد عمى تحديد العواطف الكامنة فيولدى اآل
الوجوه  وتتمثل في قدرة الفرد عمى تحديد اإلنفعال الصحي، من خبلل مبلمح طبيعية لشخص ما وأفكاره 

اص، أو من الكممات واألصوات والمظير العام لؤلشخاالنفعال، او الموسيقى من خبلل المرتبطة بيذا 
 ، ومن خبلل القصص التي يعايشيا اآلخرون.صميمات الفنية واأللوان واألشكالخبلل الت

( : تختص ىذه القدرة (Emotional Facilitation of Thinking ميارة التسيير الوجداني لمتفكير -2
المعرفي ويغير المعرفة، بتأثير االنفعال في الذكاء، وتركز عمى الكيفية التي يدخل بيا اإلنفعال إلى النظام 

إذ يمكن استخدامو جزءا من العمميات المعرفة مثل حل المشكبلت أو اتخاذ القرارات أو في مجاالت 
 إبداعية، أي أنو يصف االنفعاالت التي تساىم في المعالجة الفكرية.

ف (: تتطمب ىذه القدرة فيم الفرد لمعواطUnderstanding Emotions) ميارة فيم الوجدان - 1
خبلل فيم معانييا، ( عمى فيم العواطف من 2000،حيث يؤكد )ماير وآخرون المتماثمة والمتعارضة،

 تطورىا مع الزمن .وكيفية 
: توضح ىذه القدرة التنظيم الواعي لبلنفعاالت لتعزيز Managing Emotions)) ميارة إدارة الوجدان -4

في ذات الفرد ولدى اآلخرين، كمعرفة كيف تيدأ النمو االنفعالي والفكري ويشتمل عمى تنظيم االنفعاالت 
 .(2012ي، تالتخفيف من قمق شخص آخر)الرفا النفس بعد مشاعر الغضب مثبل أو القدرة عمى

 "لماير وسالوفي" لرئيسية والفرعية لنموذج القدرات( يوضح  القدرات ا028الجدول)              
 القدرة محتوى القدرة وصف القدرة
 نالوجدا إدراك

 
 عن التقييم، والتعبير اإلدراك،

 .دقيقة االنفعال بصورة
 

 -الذات انفعاالت عمى التعرف. 
  -واألشياء اآلخرين، انفعاالت عمى التعرف 

 (إلخ... واألصوات ولموحات ،التصاميم(
 -والحاجات االنفعاالت عمى بدقة التعبير 

 .بيا المتصمة
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 - التمييز بين تعابير االنفعاالت الصادقة
 زةوالممي

 التسيير الوجداني لمفكير
 
 

استخدام االنفعاالت لتوجيو االنتباه لممعمومات -  تسييل االنفعاالت لمتفكير
 الميمة في الموقف.

 - توليد االنفعاالت الحية التي يمكن أن تيسر
 عممية اتخاذ القرار والتذكر.

 - التأرجح بين عدة انفعاالت لرؤية األمور من
 عدة ابعاد

 -لتسييل عممية توليد الحمول  استخدام المزاج
 المناسبة

 الوجدان فيم
 

 وتحميل االنفعاالت فيم
 الوجدانية وتوظيف المعرفة

 

 - تسمية االنفعاالت والتميز بين التسميات
 .المشابو وانفعاالتيا

 - تفسير المعاني التي تحمميا االنفعاالت
 كالحزن

 -فيم االنفعاالت المركبة كالغيرة تشمل الغضب 
خوف) والمشاعر المتناقضة (الجمع والحسد وال

 بين حب وكره شخص ما
 - مبلحظة التحول أو التغيير من االنفعال سواء

في الشدة مثبل )مستوى الغضب(والنوع من) 
 الحسد إلى الغيرة(

 تأممية االنفعاالت بصورة تنظيم الوجدان إدارة
 الوجداني والعقمي لتفعيل النمو

 
 

 - لسارةا وغير السارة لممشاعر التقبل. 
 -بشكل ما انفعال من االبتعاد أو االقتراب 

 .تأممي
 -واآلخرين الذات في االنفعاالت مبلحظة. 

 ( 2009)محمد، 
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   B-  النماذج المختمطة (Mixed Models:) 
تجمع النماذج المختمطة بين سمات الشخصية واالنفعاالت من خبلل النشاط االجتماعي والتفاعل         

 (2009)محمد،  أون بارجولمان و أىم انصارىا وروادىا مع اآلخرين، ومن 
 Emotionalبعنوان ) 1995نموذجو عن الذكاء العاطفي في كتابو الذي نشره عام  جولمانقدم          

 Intelligence ويعرف الذكاء العاطفي الوجداني بأنو مجموعة من الميارات االنفعالية واالجتماعية التي )
ابعاد لمذكاء العاطفي  . وحدد جولمانالمختمفةالميني وفي شؤون الحياة لنجاحو  ضروريةالو يتمتع بيا الفرد 

 الميارات االجتماعيةو  التعاطف، حفز الذات ادارة االنفعال، ،الوعي اإلنفعالي الذاتيىي: الوجداني 
 .( 2006)حسين، حسين، 

 :الوجداني المرتفع السمات العامة لألشخاص ذوي الذكاء العاطفي 
 يمي: فيماالمرتفع  الوجدانيد لخص عبلء عبد الرحمان محمد سيمات االفراد ذوي الذكاء العاطفي لق
   يعبر عنيا بوضوح وبشكل مباشر ودون خوف.يظير مشاعره و 
  (.القمق، الذنب، الخجل، اإلحباط عميو العواطف السمبية مثل )الخوف، سيطرال ت 
  قادر عمى فيم االتصال غير المفظي. 
 مى حل المشكبلتالقدرة ع. 
  مشاعره تقوده إلى االختيارات الصحيحة التي تؤدي إلى سعادتو. 
  .مشاعره متوازنة مع المنطق والواقع 
  ليس بسبب اإلحساس) بالواجب، الذنب(تو و ايعمل وفقا لرغب 
  مستقل.عمى نفسو و  اكثر اعتمادا 
  لدية حوافز داخمية. 
   المشاعر المتعددة. التعرف عمىقادر عمى 
  شعر بالتفاؤل، لكنو تفاؤل واعي.ي 
  .مرن 
  (2009)محمد، هفي الحيا يتمتع بنجاح. 

 ( بعض الصفات االخرى منيا:2018وذكرت )الجعبري،   
 قدرة الفرد عمى تحمل المسؤوليات والتكيف مع البيئة المينية 
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  عمى الثقة المتبادلة  وىذه العبلقات تعتمد بوقدرة الفرد عمى تكوين عبلقات اجتماعية مرع البيئة المحيطة
 .بشكل اوضح واإلجيادإضافة إلى تحمل الضغوط البيئية 

 .قدرة الفرد عمى العمل تحت الضغط وحفز الذات باستمرار 
 .األمل والتفاؤل المستمر والتغمب عمى القمق واالحباط 
   ن مشاعره متوازنةو يخاف عندما يعبر عن مشاعره، وتكيظير مشاعره بوضوح وبشكل مباشر وال 

 قادر عمى التعرف عمى مشاعر اآلخرين، وييتم بيا.مع المنطق و 
 :الوجداني تطبيقات الذكاء العاطفي  

 لمذكاء العاطفي الوجداني تطبيقات في مجاالت شتى منيا:        
: تعتبر األسرة المدرسة األولى لمتعمم، حيث أشارت كثير من الدراسات بأن النمو المجال األسري - 1

بالعبلقات حد كبير بالجو األسري العام، و  جتماعي خبلل السنوات األولى يتأثر إلىالعاطفي واال
االجتماعية داخل األسرة وخارجيا، كما يتأثر باتجاىات الوالدين نحو الطفل، وشخصية الوالدين وخاصة 
 األم وعمرىا ومستواىم التعميمي وخمفيتيم االجتماعية، كل ذلك يؤثر عمى شخصية الطفل العقمية

 .(2007الجتماعية والعاطفية )السمادوني،وا
: يشمل الذكاء العاطفي الوجداني عمى مجموعة من الميارات وان معظم ىذه الميارات المجال التربوي -2

فانة ينظر إلى المدارس عمى أنيا أماكن أولى لتحسين الذكاء  وعمييمكن تحسينيا من خبلل التعمم، و 
الميارات  وذلك من خبلل معالجة درسةاالنفعالية يبدأ من الم الميارات فان تعمم وعميالعاطفي الوجداني و 
خمق مناخ مدرسي يعمل عمى من خبلل مناىج معدة ليذا الغرض و التثقيف االنفعالي االنفعالية لؤلطفال، و 

، حيث بينت العديد من (2007السمادوني،مجاالت عديدة ) تنمية الميارات االنفعالية واستخداميا في
 ( .2010) المممي، األكاديمي مستوى التحصيلمن  ات أن الذكاء االنفعالي يحسنالدراس

: إن الصحة الوجدانية تمثل أساًسا مشترًكا لنجاح وسعادة الفرد ألداء دورة في مجال الصحة النفسية-1
عند  لوجدانيا، وىنا يظير أىمية الذكاء العاطفي والمينية والزوجية، واألبوية، واإلجتماعيةالحياة العممية، 

 التعامل بميارات مع ىذه االستجابات العاطفية.
وىو يتعامل مع  1955س" أنو منذ ابتكاره العبلج العقبلني العاطفي في عام ألبرت أليويؤكد "         

مشاكل االفراد االدراكية الوجدانية الرئيسية، خصوصا مسألة قيمتيم بالنسبة ألنفسيم ولآلخرين، وقد وجدوا 
 .(2009ثر وأسرع من السابق )عثمان، معبلج أكحموال ل
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 " في دراستو إلى أن األشخاص ذوي الذكاء العاطفي Jack Blokكذلك توصل "جاك بموك" "        
المرتفع كانوا أكثر تميزا في الجوانب االجتماعية ولدييم اتجاىات إيجابية نحو أنفسيم ونحو  الوجداني

 .( 2000الكفافي،و  اآلخرين) األعسر
: إن البحث في مجال الذكاء العاطفي الوجداني وميادين العمل تسعى الى المينيالمجال العممي و  -  4

لمفرد ومواجية تحديات العمل اليومية ولكي تكون المؤسسات اكثر  إيجاد العبلقة بين العواطف واداء
اد قوي أن الذكاء العاطفي فيناك اعتق ،نجاحا، البد من مشاركة العواطف لمتفكير العميق في العمل بفعالية

الوجداني في العمل يساعد االفراد عمى المزيد من الفيم اإليجابي لبعضيم البعض وتقبل األفكار الجديدة، 
ويعمل عمى خمق طرق جديدة لتطوير العمل ومقدرة عمى التواصل مع اآلخرين، وفيميم ومساعدتيم 

 ومراعاة مشاعرىم.
العمل  ميدان الى اىمية الذكاء الوجداني في( 2009،الفيلو  االنصاري) كل من اشارت حيث       

 من حيث: الشخصيةالحياة المينية و  جاح فيميم لمنكعامل مؤثر و 
 يعتقد كما الذكاءات االخرى، أنواع كافة وعمي تبنى الذي األساس حجر الوجداني الذكاء العاطفي أن-1
 الميارات الوجدانية ( عمى حسابالفيزياءو  الرياضيات( مثل العموم األخرى عمى االىتمام تركيز أن
 . emotional illiteracy))  الوجدانية األميةب  جولمان أسماىا شديدة بخطورة ينذر إنما االجتماعيةو 
القدرة و  التواصل،اءات االتصال و كفتتمثل في: ميارات و العمل، ءات ميمة لمتوظيف و ة كفاىناك عد-2

 المرونة وغيرىا.ارات اإلبداعية، ميارات التكيف و ة، الميعمى العمل كفريق، الميارات الفردي
نة باستعمال المنطق والعواطف، المشكبلت المتعمقة بالمي عاطفي الوجداني يمكن الفرد من حلالذكاء ال-3
يساعد الفرد عمى أن يعمل و  االخرين مع االفراد يتجاوب برفققف المختمفة، و يجعل الفرد مرنا تجاه المواو 

 ذاتو والمؤسسة التي يعمل فييا.عمى تحسين 
قد و  التوافق الميني،التوافق النفسي، و ني دور في تحقيق الرضا الميني، و لمذكاء العاطفي الوجدا -4

 ( . 2015أظيرت ذلك نتائج  دراسات العديد من الباحثين كدراسة )معمرية،
المواقف  في لدية لعدوانوا الغضب انفعاالت في التحكم من الفرد يمكن الذكاء العاطفي الوجداني-5

 .المختمفة
دراك العبلقات بمن فعالية التواصل االجتماعي، و  الذكاء العاطفي الوجداني يزيد -6 ينمي من ين االفراد و ا 

 (.2009،الفيلو  األنصاري) مى التعاطف مع مشاعر اآلخرينقدرة الفرد ع
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 الى ية في النجاح في العمل ترجععمى الرغم من ان النسبة العال العمل الصحي:الذكاء العاطفي و   -5
المشكمة تكمن في تجاىل بعض الممرضين  ، فان(2000العاطفي الوجداني ) جولمان،ميارات الذكاء 

موعة ميمة من العوامل متجاىمين مجض اثناء العناية بحالتو الجسدية لردة الفعل العاطفية عند المري
الواقع ان الرعاية مريض بمرضة ومسار عبلجو، و سيا في سرعة تأثر الالتي تمعب دورا اساالعاطفية و 

قابل نرى ان المؤسسات في المن، و الطبية الحديثة ينقصيا الذكاء العاطفي الوجداني في معظم االحيا
عدد المرضى التي يتم تقديم الخدمة ليم تحاسب الممرض عمى عدد الساعات و  المستشفياتالعبلجية و 
الدراسات ، حيث بينت العديد من تماعي والسيكولوجي لممريضلممرض يتجاىل الجانب االجمما يجعل ا

)عائشة  مستعصيةصة ممن يعانون من امراض مزمنة و خااالنفعالي لممريض و  اىمية االىتمام بالجانب
 .(2015 ،نور اليدىو 
 :الوجداني قياس الذكاء العاطفيطرق  

مقاييس التي تيدف إلى عدد من الظيور  ي الوجداني إلىأدى تنوع النماذج النظرية لمذكاء العاطف        
(   Emmerling & Golem 2003,وجولمان ) من اميرلنجذكر كل ، و ياس الذكاء العاطفي الوجدانيق

ذاتي، التقدير ال من خبللمدخل السمات ويقاس ي وىي: لمذكاء العاطفي الوجدان ثبلثة مداخل  اكأن ىن
مع  وىذا ما يتفق ،ومدخل القدرة ويقاس كقدرة عقمية اآلخرين، تقدير من خبللومدخل الكفاءة ويقاس 

ة أنواع  لمقاييس الذكاء العاطفي الوجداني حيث صنفت إلى عد( 2000تصنيف "ماير وسالوفي )
 .Emmerling & Goleman) 2003,)  مقياس التقدير الذاتياشيرىا: مقياس القدرة و 
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 المحور الثاني
 (Vocational Adjustmentالتوافق الميني:  )

د في يعتبر التوافق من المفاىيم االكثر انتشارا في عمم النفس ألنو شديد االرتباط بشخصية الفر         
، وقد برزت أىميتو في العصر الحديث الذي ازدادت فيو الحاجة الى تحقيق مواقفياجميع مراحل نموىا و 

يكاد يجمع حديد مفيوم التوافق، و من اجل فيم وت باحثين بعدة جوانباىتم القد المن واالستقرار الميني، و ا
االجتماعية( لموصول ية و البيئة المينية) المادو عممية تفاعل مستمر بين الفرد و الباحثون عمى ان التوافق ى

 ولبيئتو  ومبلئمة لذات سائلمستخدما و  النفسيةالى اشباع الحاجات البيولوجية و  من خبلل ىذا التوافق
 .(2015)سعيدة، قوم بميامو عمى افضل وجوان ان يالمينية لضم

حيث نتناول فيو التوافق الميني  ،وضوع التوافق المينييعالج ىذه الجزء من الفصل الثاني مو       
بالتطرق إلى تعريف التوافق، مفاىيم ذات عبلقة بالتوافق، نظريات التوافق، مجاالتو، ثم التطرق إلى 

 سيكولوجية التوافق الميني. 

 : لتوافقتعريف ا
حيث اختمفت تعريفات   محددو  ثابتىيم األخرى، ليس لو تعريف التوافق كغيره من بعض المفا إن    

 عرف ) ربيع، ثين ومن بينيا: لتوافق وذلك حسب االىتمامات واالتجاىات الفكرية المختمفة لمعمماء والباحا
يعيش فييا، أو في حالة من اإلنسجام مع البيئة التي وازن ثابت بين الكائن الحي  و ( التوافق بانو ت2010

البيئة، حيث يستطيع الفرد الحصول عمى اإلشباع البلّزم لحاجاتو، مع مراعاة ما يوجد في البيئة المحيطة 
 .من متغيرات

( بانة قدرة الفرد عمى التواؤم مع نفسو ما يعرف بالتوافق الذاتي، أّما 2006بينما عرفو )عثمان،      
اعي فيو قدرة الفرد عمى التواؤم مع بيئتو اإلجتماعية في مختمف جوانبيا المنزلية والمينية التوافق االجتم

 واإلقتصادية والدينية والثقافية.
(  بانة فيم االنسان لسموكو وأفكاره ومشاعرة بدرجة تسمح برسم Allen,1990فيما عرفة الين )  

 .استراتيجية لمواجية مطالب الحياة اليومية

التوافق عبارة عن عممية دينامية مستمرة ييدف من خبلليا  من خبلل التعريفات السابقة أن تجنستن    
الفرد إلى تغيير سموكو وفق متطمبات البيئة، بحيث يكون الفرد قادرا عمى تحقيق توافقو الشخصي 

 واالجتماعي والميني، بالتالي شعورة بالرضا. 
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 مفاىيم ذات عالقة بالتوافق:  

النظري لمطبيعة  ريرتبط بالتصو  توافق مصطمح مركب وغامض إلى حد كبير ألنواليعتبر      
أّن أحد أسباب غموض ىذا  الى (2001)شاذلي،اإلنسانية وتعدد النظريات واالختبلف الثقافي حيث أشار 

 ,Accommodation, Adaptationالمصطمح ىو الخمط بين المفاىيم ففي اإلنكميزية نجد الكممات )
Conformity, Adjustmentتقابميا بالعربية ) 

 )تبلؤم، تكيف، مسايرة، توافق(. حيث يمكن التفريق بين ىذه المفاىيم اعتمادا عمى التعاريف التالية:  

مصطمح إجتماعي يستخدم باعتباره عممية اجتماعية وظيفتيا التقميل (  Accommodation) التالؤم:
 أو تجنب الصراع بين الجماعات.

 داخل الجماعة.    سائدةمتثال لممعايير والتوقعات اليعني اإل  :(Conformity) المسايرة 
مصطمح بيولوجي يشير إلى قدرة الكائن الحي عمى أن يعّدل نفسو أو يغيّر  adaptation) التكيف: ) 

 من بيئتو حتى يستمر في البقاء حيث يؤدي الفشل في ىذا التعديل إلى إنقراض الكائن الحي.
 اإلجتماعي لمتكيف.  و المفيوم النفسي ىو وىذا  Adjustment)التوافق: ) 

ا ، وغالبًا ما يحصل الخمط بينيمبشكل مترادف كثيراحيانا ، مصطمحان يستعمبلن في التوافق والتكيف    
نسجام ما بين الكائن الحي بينيما فمصطمح التكيف يشير الى حالة التوافق واال اال انو يوجد اختبلف كبير

والذي  لمصطمح مأخوذ من العمم البيولوجي، فاالعين لمضوء الشديد الساقط عميياكيف حدقة ، كتوبيئتو
اؤم مع التي تمتمك من الصفات ما يؤىميا لمتو  ية األكثر قدرة عمى البقاء ىييعتبر فييا ان الكائنات الح
والذي يقصد بو  ، وقد وظف عمماء النفس ىذا المفيوم تحت اسم ) التوافق (ظروف البيئة التي تبلئميا
، أي ان الفرق األساسي بين المصطمحين واالجتماعية لبشري مع بيئتو الماديةىو حالة تكيف الكائن ا

بمعناه األوسع  التكيف الحديث عن تكيف اإلنسان فقط اما ( يستخدم عندفي ان مصطمح )التوافق يتمثل
، ويتحدد ما اذا ا عممية توافق نفسيفسية باعتبارىكما وينظر الى الصحة الن فيو يشمل جميع الكائنات

التوازن النسبي مع  تبعًا لمدى نجاح األساليب التي يتبعيا الفرد لموصول الى حالة ام الكان التوافق سميمًا 
نو: عممية دينامية مستمرة تتناول السموك والبيئة )الطبيعية واالجتماعية ( االبيئة. ويعرف التوافق النفسي ب

 (.2017)المية، تى يحدث توازن بين الفرد وبيئتوحبالتغيير والتعديل 
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 :أنواع التوافق 
 ىناك عدة انواع لمتوافق اىميا:

عن طريق اشباع  : ويتمثل بشعور الفرد بالسعادة والرضا عن النفس وىذا يتم التوافق الشخصيـ  1
لتوترات والضغوط المختمفة وخموه من ا المراحلالمكتسبة وتحقيق مطالب النمو عبر حاجاتو الفطرية و 

 النفسية  .
واتجاىاتو وقدراتو المناسبة لميولو  اختيار الجماعةيتمثل بمدى نجاح الفرد في : التوافق الجتماعيـ  2

 في عبلقتو باآلخرين. يشعر بالسعادة واألمن ، بحيثوقيمو
يا والدخول فييا : ويتضمن االختيار المناسب لممينة واالستعداد عممًا وتدريبًا ل التوافق المينيـ  3

     .(2012النتاج والشعور بالرضا والنجاح )العيساوي،واالنجاز والكفاءة وا
 

 (Vocational adjustment)التوافق الميني:
بين الحياة  معظميا يعتبر التوافق الميني من اىم مجاالت التوافق العام، فحياة اإلنسان موزعة في     

القدر األكبر من التوافق، حيث يتم  ى الفرد أن يحققينبغي عم وعميوية الحياة المينو  االجتماعيةو  األسرية
 تقديم فيما يمي عرض نظري لمفيوم التوافق الميني. 

 تعريف التوافق الميني:    
 لمتوافق الميني العديد من التعريفات من بينيا: 

في سموكو إلنتاج  حداث تغيرعممية مستمرة يقوم بيا الفرد ال ( إنياRizvi, 2016) يعرفو ريزفي
 عبلقة أكثر انسجاما بينو وبين بيئة العمل المحيطة.

( بانة العممية الدينامية المستمرة التي يقوم بيا الفرد لتحقيق التبلؤم 2011،بينما يعرف )سالمي
تين العمل ولزمبلئو وعمى الفرد أن يتكيف لآللة ولرو  –المادية واإلجتماعية  –بينو وبين البيئة المينية 

 . ولمظروف الفيزيقية التي تحيط بو ،لمزاج رئيسوو 
( بأنو العممية المستمرة التي يقوم بيا الفرد من أجل تحقيق 2010في حين يعرفو ) فحجان،

 التكيف واالنسجام بينو وبين الوظيفة التي يؤدييا .
رد لمختمف ( بأنو توافق الفرد مع بيئة عممو، فيو يشمل توافق الف2006) بوعطيط، فيما عرفو     

، نبمرور الزمفي العمل، وتوافقو في التغيرات التي تطرأ عمى ىذه العوامل العوامل البيئة التي تحيط بو 
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ل، ومع المشرف، ومع وتوافقو وخصائصو الذاتية، فالتوافق الميني ىو توافق الفرد مع صاحب العم
 .، ومزاجو، وتوافقو مع قدراتو، وميولومطالب العمل نفسو توافقو معزمبلئو، و 
معوامل البيئية التي تحيط لالفرد في عممو فيو يشمل توافقو  بانو توافق (2006يعرفو )عثمان، و 

 وتوافقو لخصائصو الذاتية.يرات التي تطرأ عمى ىذه العوامل بو في العمل وتوافقو لممتغ
، مادية مع ظروف ومتطمبات بيئتو المينية ( بأنو التبلؤم المستمر لمعامل2005،)فايزةتعرفوو 

، وذلك بالتوفيق بين خصائصو الشخصية وطبيعة العمل وظروفو وعبلقاتو بالعاممين كانت أو اجتماعية
 معو لموصول إلى حالة توازن.

 أّن التوافق الميني ىو إتزان ديناميكي في بيئة عمل الفرد.       (Ducheva, 2005بينما يرى دوشيفا ) 
ية بانو عبارة عن عممية معقدة تتضمن عوامل جسم ( التوافق الميني2004يعرف ) دويدار،و 

روف ومطالب نفسية واجتماعية كثيرة، فالعامل يبدأ عممو فيجد نفسو مضطرا في العمل عمى التكيف لظو 
لمروتين الجديد ولزمبلئو ولمزاج رئيسو  لتكيفاىذه ال تقتصر عمى تكيفو لآللة، بل  كثيرة. فعممية التكيف

 بو.لفيزيقية المحيطة ولنظام العمل ولمظروف ا
ممية التوافق الميني يا قد إختمفت في تفسيرىا لعتاج من خبلل التعاريف السابقة أنيمكن االستن    

من  ماز عمى دور القدرات الخاصة وحاجات األفراد في توجيو السموك بيدف تحقيق درجة فمنيا من رك
ومن جية أخرى يرى  ،ضاءة في الرضا واإلر ز عمى مظاىر التوافق المتمثمالتوافق الميني، ومنيا من رك

التوافق الميني ال يجب حصره في التوافق مع البيئة فقط وانما يشمل كل التغيرات التي تطرأ  البعض أن
 عمى البيئة وخصائص الفرد الذاتية.

اتو عمى التبلؤم المستمر بين قدر  )العامل( قدرة الفرد التوافق الميني بأنو يعرف الباحثوعميو 
لمادية لموصول إلى امتطمبات بيئة العمل االجتماعية و سماتو الشخصية و الجسمية وخصائصو و عقمية و ال

 التوافق في العمل.حالة 
 نظريات التوافق الميني

، فمنيا من يركز عمى العملالميني المتمثمة بالفرد و تيتم نظريات التوافق الميني بعوامل التوافق 
عمى مدى اشباع العمل لحاجات  ، وبعضيا يركزمع بيئة العملقيا مدى تطابو  الفردخصائص وصفات 

ابرز ( 2010، ولقد لخص فحجان )وواقع العمل الفرد، ومنيا ما يركز عمى الجمع بين توقعات الفرد
 نظريات التوافق الميني فيما يمي:
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 ( او نظرية النمو الميني(Superنظرية سوبر:  -1
ون الى التوافق في المين التي يستطيعون من ( ان االفراد يميم(Super تفترض نظرية سوبر

، وان سموكيات االفراد من اجل تحقيق مفيوم ذات التعبير عن انفسيمو  خبلليا تحقيق مفيوم عن ذاتيم
اعتمد سوبر ، و نضجيظير في مرحمة ال ن مفيوم الذات المتوافقاميني تبدا في المرحمة النمائية و 

Super)وىي:  ( عمى ثبلثة اسس 
النجاح والتوافق الميني في عدد من الوظائف ولكن  قدرات عمىراد امكانيات و : ان لؤلف الفرديةالفروق -
 القدرات المتوفرة لدييم.ستوى التوافق يعتمد عمى الميول و م
الذات الميني  االنسجام بين مفيوم الذات الشخصي مع مفيوم ( ان(Super : يرى سوبرمفيوم الذات-

التوافق الميني عمى عكس االفراد الذين ليس لدييم تصور واضح عن  الرضا ثميودي الى النجاح و 
 التوافق الميني.فان لدييم صعوبة في النمو و  ،انفسيم

 ،سنة 14تبدا منذ الوالدة وحتى سن : تحدثت النظرية عن عدة مراحل مينية يمر بيا الفرد  نمو الذات-
الحصول عمى ، ثم مرحمة التأسيس الميني و سنة 24-15الختيار الميني بين سن اثم مرحمة االستكشاف و 
االستمرار في المينة وتتميز ىذه المرحمة من العمر، ثم مرحمة التنمية و  40وظيفة المناسبة حتى 

ق وتمتاز بضعف القدرات ما فو و  65التي تبدا في سن االنحدار و ، ثم مرحمة التوافق المينيباالستقرار و 
 تغير نشاط العمل.العقمية والجسمية و 

التوافق الميني ذات ا عبلقة في  تحديد مراحل النمو و ( عشر فرضيات لي(Super قد حدد سوبرو    
سماتيم الشخصية، يصمح الفرد لعدد من وىي: يختمف ألفراد في قدراتيم و  اجتماعية وجسميةاسس نفسية و 

، لمنمو الميول والقدرات والسمات الشخصيةلمين تتطمب نمطا خاص من الوظائف، كل مجموعة من ا
ساسيا في الميول تمعب دورا الخبرة دورا ميما في تحديد المينة، يمر النمو الميني بعدة مراحل، لمقدرات و او 

الفرد توثر في تحديد  قدراتادية و االقتصتنمية مفيوم ذات ميني واختيار المينة، الظروف االجتماعية و 
ممارسة االدوار المختمفة في الحياة، ثة و الميني نتاج حوامل مورو ، مفيوم الذات الشخصي و نوع المينة

مفيوم ذات ميني  المحيطة لتحقيقالعوامل االجتماعية لى المواءمة بين صفاتو الفردية و يحتاج الفرد ا
ة مناسبة بين الميول والقدرات جود عبلق، يعتمد الرضا والتوافق الميني عمى مدى و والتوافق الميني

 (.2014)حمودة، ظروف العمل المحيطةو 
( حول التوافق الميني  بأن التوافق الميني (Super ( نظرية سوبر8110،السمادونيوقد لخص )   

يأتي كمرحمة الحقة من مراحل النمو الميني، وأن النمو الميني يسير في عدة مراحل تبدأ بالتفضيل، 
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جتماعي، وىذه العبلقة فاالختيار، فااللتحاق، ثم التوافق، فيناك عبلقة دائمة بين الفرد ومحيط التعامل اال
تؤثر في التوافق الميني، اون التوافق الميني يتحدد في ضوء ما تحققو المينة من إبراز القدرات 
والشخصية والميول، كما يتوقف عمى استعدادات الفرد وأسموب حياتو الذي يمكنو من أن يؤدي الدور الذي 

 (.2001)السمادوني، يتناسب مع نموه وخبراتو
 :او نظرية الثبات او االتساق (Kormanان )نظرية كورم -2

، حيث ان العامل االداء المينيو  لذاتو العامل تركز النظرية عمى وجود عبلقة موجبة بين مستوى تقدير   
، وتحدثت والعكس صحيح يكون اكثر توافقاو  ذي التقدير العالي لذاتو يودي عممة عمى اعمى مستوى

 ات ميمو لؤلداء الوظيفي وتشمل :النظرية عن ثبلثة انواع لتقدير الذ
 .ون : أي شعور الفرد العام حول نفستقدير الذات المزم -
 ادوات  معينة مثل تعاممو مع االخرين او في مواقف وت الموقفي :أي شعور الفرد عن نفستقدير الذا -

 العمل.
 تقدير الذات االجتماعي: كيف يشعر الفرد بنفسة بناء عمى تقدير االخرين. -

اء العامل من خبلل ابراز خصائص وميزات ذلك لتحسن ادظرية عن سبل زيادة تقدير الذات و لنوتحدثت ا 
ا النجاح فييا ممالعامل ميام يستطيع القيام بيا و اظيار نقاط القوة لدييم وكذلك اعطاء العمل االيجابية و 

الميني  وثم  هى رضاالميني والذي ينعكس ايجابيا عمرفع مستوى االداء يودي الى زيادة تقديره لذاتو و 
 (.2010)فحجان، مينتو معتوافقو 

 :  النظرية الجشتالتية -3
ال الفرد مع نفسة ومع االخرين ومع المحيط، وتيتم بعممية تركز ىذه النظرية عمى موضوع اتص    

ية  ة وان تطور الشعور بالمسؤولالبيئة المحيطة، حيث ان التوافق حركة ديناميكية  مستمر التوافق بين الفرد و 
فان ىذه النظرية ترى ان التوافق الميني  ىو السيولة التي  وعمي، و لية يزيد من القدرة عمى التوافقاالستقبلو 

 تغيرات تظير في مينتو.ميما يكن من معوقات وعقبات و  وىا الشخص في التواصل مع محيط عمميجد
 (.2010)فحجان،

، بعضيا ركز توافق الميني من عدة زواياولت الوجد انيا تنابعد استعراض النظريات السابقة     
التفاعل بين  ، او من خبللالرضا عن العمل او من خبلل ،عمى النمو الميني، او الجانب الفسيولوجي

 .لميني يتحقق بتكامل ىذه النظرياتفان التوافق ا وعمي، و بيئة العملالفرد و 
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 العوامل المؤثرة في التوافق الميني:  
امل التي تؤثر في التوافق الميني لمفرد ورضاه عن عممو سواء كانت توجد مجموعة من العو   

عوامل متعمقة بالعمل نفسو أو عوامل متعمقة بشخصية الفرد، حيث قّسمت إلى عوامل حضارية 
لى عوامل شخصية   (.2017)المية،وتكنولوجية، عوامل داخل وخارج المؤسسة وا 

 تكنولوجية: عوامل حضارية و  -اول 
تحفظ  قد حضاريةو  تكنولوجيةة من تغيرات حياتو اليوميبأحداث توافق الميني لمفرد يتأثر ال أن      

تغيرا في النظام  التطور التكنولوجي المتسارع أحدثاستقراره النفسي، ف قد تيدداو حاجاتو األساسية  وتعزز
 اآلالتمع تطور الحاجة إلى األيدي العاممة  انخفضتحيث  االقتصاديوالثقافي و  واالجتماعياالسري 
المجتمعات الريفية إلى مجتمعات صناعية تعتمد عمى الكثير من التقدم التكنولوجي  نقل، كما الصناعية

 يحدثمما  اآلالتعمى كثيرا   العتمادىاالتخصص في العمل، بالتالي فإنيا تتطمب قدرات عقمية عالية 
 (.2017،المية)قمقا مستمرا وتيديدا لمعامل

 ل المؤسسة: عوامل داخ -ثانيا
 :منياالعامل  الميني لمفردعدة عوامل داخل المؤسسة تحقق التوافق  (2006 ض،)عو  ذكر 

و بحاجة إلى من ال يستطيع أن ينتج او يقدم خدمة لوحده، في الفرد العامل أنبعممو:  الفردعالقة -0
 اختيار وبة فيصعاوجد و ظيور التخصصات الفرعية الى ذا أدى تقديم الخدمة وىو  يشاركو في إنتاج

 حقق لو أكبر قدر من التوافق.توالذي  الفرد واستعداداتالمينة التي تناسب قدرات 
زادت في مكان العمل الرضا و  باإلرتياح النفسي واألمن  الفرد كمما شعربنظام المؤسسة:  الفردعالقة -8

التوافق  كون أن ،اإلنتاجيةقدرتو  بالتالي ارتفعتو  لممؤسسة التي يعمل بياانتماءه  دافعيتو لمعمل وزاد
 فرديا، فالمع عممو وظروفو الخارجية ينعكس بدرجة كبيرة عمى عبلقاتو بالمؤسسة ونظام لمفرد النفسي
 مع النظام وادارة لممؤسسة.  جيدةدة ما يكون عمى عبلقة مع عممو عا المتوافق

ثر في سموك من يشرف عمييم ويؤ  فردئيس اإلدارة العميا في نظر اليمثل الر برؤسائو:  الفردعالقة -1
ا اإلنجاز واإلبتكار، أموالمحافظة عمى  ةعمى المؤسسة باإلنتاجي يعود مماروحيم المعنوية،  رفع وفي

خاصة في  واإلتقان االداء، ويقل ترك العملو ر والتنقبلت سيئة نجد الغياب المتكر  العبلقةعندما تكون 
 الجو االستبدادي.
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نّما في نال :زمالئومع  الفرد عالقة -4 ظام العبلقات  يظير التوافق الميني في أداء الفرد فقط وا 
ن الفرد ، فكمما كاإجتماعيا ينتمي إليو الزمبلء موقعاو  ، ومكان العمل يمثل موقفاالشخصية مع الزمبلء
 توافقو الميني.و  فرصة تحقيق أىدافو الشخصية زادتلو و تقدير اآلخرين  ارتفعأكثر إنتماءا لمجماعة 

ىامة جدا  الفردالظروف الفيزيقية التي يعمل فييا  أن المادية:الفيزيقية و  العمل بظروف الفردة قعال-5
، فيي تيتم النفسيوضعو الصحي و المؤسسة ال تيتم براحتو وال ب ان، فقد يعتقد قيق توافقو لمعملفي تح

افق الصحي بتوفير الظروف ينبغي أن تييئ لو أسباب اإلحتفاظ بالتو  وعمي، و تقديم الخدماتو فقط باإلنتاج 
 .التوافق الستمرار المبلئمةالبيئية 

لتوافق الميني إذ يساعد الفرد عمى تحقيق ا لتحقيق ةالعوامل الميمالرضا عن الراتب من  أن األجر: -6
شباع حاجاتو و   (.2006)عوض، االساسيةا 

 عوامل خارج المؤسسة:   -ثالثا
 عات مثل األسرةعدة جما ينتمي الى بلفقط  عمل بياالتي ي عضوا في المؤسسة الفردليس        

في سبيل  الفرديصادف وقد ، توافقو النفسيليذه الجماعات لضمان  بحاجة، فيو االصدقاءواالقارب و 
وظروف إنفعالية  السيئةالعبلقات األسرية ف ،بات الشخصيةالحصول عمى ىذا التوافق العديد من الصعو 

بقدر نجاحو في التغمب عمى ىذه في عممو و  الفردتؤدي إلى سوء توفق  ،مزمن ألحد أفراد األسرة كمرض 
 (.2017)المية، العمل عمى توافقو في تنعكس براحة نفسية الفردبات يشعر الصعو 

 عوامل شخصية:   -رابعا
فرد دراسة شاممة من أجل تقدير ما لديو ال دراسة (1998يتطمب التوافق الميني حسب )المنسي، 

جتماعية مع مراعاة ما لديو من ،حسية ،حركية ،مختمفة جسمية قدرات وسماتمن  ميول  عقمية وا 
 ومن أىم ىذه العوامل الشخصية ما يمي:   مينيال توافقوتؤثر في اتجاىات و 

الميني جيو التربوي جوانب الشخصية التي تدور حول التو  ابرزمن المينية  الميولتعتبر الميول:  -0
ن في حياتيم في مجال العمل وخارجو ىم الذي تيمضا عن عمميم وسعادر  االفرادأكثر  نحيث لوحظ أ

 رغباتيم.و  يعممون في مين تتفق مع ميوليم
 .مينة ماد وقدراتو لمقيام بالنجاح في العمل عمى أساس إستعداد الفر تحقيق  يتم القدرات العقمية:  -8
 وم حيث ان بعضيم يعرف الذكاء باناالعوامل المؤثرة في التوافق الع اىم يعتبر الذكاء منالذكاء: -1

ار المين القدرة عمى التكيف مع البيئة المحيطة، حيث أّن األفراد االكثر ذكاء كانوا اكثر حكمة في إختي
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 ،تتطمب حدا أدنى من الذكاء ليم، اضافة الى أن المينفي قدراتيم وميو  استبصارا كثركانوا االمبلئمة و 
 .انجاح في المينة صعبفبدونو يصبح ال

تماعية مسايرة المعايير اإلجو  رة الفرد عمى معاممة الناستعتبر السمات الشخصية قد السمات الشخصية: -4
 (1990) فيمي،  العاطفينضجو في الحياة ومستوى طموحو و  أسموبوو  ،وقدرتو عمى ضبط نفسو

كمما كان فمفة، إستجاباتو لممواقف المختوفي  ويؤثر في سموك جسد الفردأي خمل في  أنالحالة الصحية : 
ليس أن التكوين البيولوجي  حيثإلى الوظائف النفسية المختمفة ، إذ يمتد السمبي اكبرلخمل كبيرا كان تأثيره ا

    وحدة متكاممة لكون الفرد وحدة جسمية نفسية. يشكبلن بل أنيما، لمفردعن التكوين النفسي منفصبل 
رد توافق الف بل دةافق الفرد لواجبات عممو المحدو التوافق الميني ليس فقط ت أنمما سبق نستنتج    

توافقو مع ، و وكل التغيرات التي تحدث ليذه العوامل سواء حضارية أو تكنولوجية لبيئة العمل المادية والنفسية
صائصو الذاتية ومع ميولو ، كما يتوافق مع إستعداداتو وخالعملوظروف العمل ومع متطمبات  مسؤول
 (.1990)فيمي،ومزاجو

 ظاىر التوافق الميني م
من خبلل  (Dawis, 1968يمكن اإلستدالل عمى التوافق الميني حسب وجية نظر داوس ) 

 محكين ىما: الرضا واإلرضاء  
 :( Satisfaction) الرضا 

اإلجمالي عن العمل وعن مختمف الجوانب البيئة لمعمل مثل الرضا عن  يتضمن الرضا   
تي يعمل فييا، ظروف العمل، ساعات العمل، األجر وطبيعة المينة المشرف، زمبلء العمل، المؤسسة ال
والسعي إلى تحقيق طموحاتو  ومل الرضا فإنّو يشمل إرضاء حاجاتالتي يمارسيا. ولكي يحقق العا

تفاق ميولو المينية مع ميول األفراد األكثر نجاحا ممن يعمل معيم.   وتوقعاتو، وا 
 :( Satisfactoriness) اإلرضاء 

الفعالية اإلنتاجية التي يحققيا باإلضافة إلى وجية نظر كل من يتضمن اإلرضاء الكفاية و      
يقاف العمل كّل من سموكيات الغياب والتأخر و مشرفو وزمبلء العمل والمؤسسة التي يعمل فييا، حيث ان  ا 

طابق قدرات أو المرض أثناء ساعات العمل تعتبر كميا صورة سمبية، كما يشير اإلرضاء إلى إنسجام وت
 ومياراتو الشخصية التي يتطمبيا العمل.  فردال

يظير التوافق الميني عمى طول الوقت، حيث يمكن أن يختمف لدى الفرد الواحد فيمر في حاالت من     
تأثر ببعض العوامل الشخصية أو يفالتوافق الميني  ،رضاء وعدم اإلرضاءلمرضا وعدم الرضا، ومرحمة اإل
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في نفس درجة  ل السن، الجنس التعميم التدريب نمط الشخصية، والتكيف خارج العمل،الفروق الفردية مث
الرضا واإلرضاء يمكن أن تعكس مختمف درجات التوافق الميني لمختمف األعمار أو حسب الجنس أو 

  (.2017)المية،مستوى التعميم المكتسب
 :أسبابوو  سوء التوافق الميني

 الفرد عمى عدم قدرةيتمثل في و  عممية التوافق،الوجو السمبي لسوء التوافق الميني يمثل  أن    
كما  (،2001) القاسم،يجعمو غير راض امم كمييماأو لالشخصية  التكيف السميم لظروف عممو أو لظروفو

( بان سوء التوافق الميني ىو عجز الفرد عن التكيف السميم لظروف عممو 1987يتفق معو )عوض، و 
 و لكمييما معا، مما يجعمو غير راض عنيا وغير مرض عنو منيا.المادية واإلجتماعية أ

 أسباب سوء التوافق الميني:  
بيئية اجتماعية و لعامل و لمفرد ا منيا اسباب تعود ىنالك عدة اسباب وراء سوء التوافق الميني 

 اسباب تعود لمعمل و 
من  ر اإلدراكي واإلكثارصو والخوف، واإلنياك والق عدم الشعور باألمنمثل  :لمفرداسباب تعود -0

، حيث يمكن أن نتطرق إلى مجموعة من العوامل الذاتية والعوامل البيئية غيرىاو  الشكوى وكثرة الحوادث
 المؤدية لسوء التوافق الميني والمتمثمة في: 

من األسباب اليامة التي تسبب ظاىرة سوء التوافق، ومن العوامل تعد العوامل الذاتية  العوامل الذاتية:
 التي تتدرج تحتيا نجد العوامل الجسمية والعوامل النفسية والعوامل العقمية. 

قد يسبب لمعامل  ، فالمرضوء التوافق لدى العاملىذه العوامل ليا أثر عمى س العوامل الجسمية:
 .غير قادر عمى ممارسة العمل بنجاحيجعمو  اإضطراب نفسي مم
عمى مختمف جوانب الشخصية والتي تسبب معظميا  يرلمعوامل النفسية تأثير كبالعوامل النفسية: 

قد يسبب العديد من  التوافق بشكل واضحسوء  ظيور يؤدي إلى مما الفرد راعات النفسية لدىالصّ 
 اإلحباط.    و  العاطفي، عدم اإلتزان رى كمقمقالمشاكل األخ

ق الميني، فميا إرتباط كبير بحوادث تعتبر العوامل العقمية من العوامل المسببة لسوء التواف العوامل العقمية:
 (.1991)عبد اليادي، عن عممو الفرد العمل وتغيب

من األسباب المؤدية إلى سوء التوافق  ئة العملوبي الفردتزان بين ان عدم اال بيئية:اجتماعية و  سبابا -8
ت قد يسبب الميني، فالعوامل االجتماعية المتمثمة في األسرة وما يحدث داخميا من تفكك أو مشكبل
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لمعامل عدم التوافق الذاتي واإلجتماعي وكذلك العوامل البيئية المينية فتحتوي عمى الكثير من العوامل 
 فكميا ذات صمة وثيقة بسوء التوافق الميني.   ارة  واآلالت،منيا: العبلقة مع الزمبلء، المشرفين، اإلد

شخصيات  ،الغير سميم تدريبوالغير المدروسة مثل سياسة التوظيف اسباب تعود لمعمل :  -3
غياب التعميمات الواضحة من االسباب المؤدية الى سوء و ، قمة االجور ،خاصة التسمطية المسؤولين

 (.2001،عبد الغنيتوافق الميني)ال
 مظاىر سوء التوافق الميني: 

لتوافق الميني لدى اظيرت الدراسات السيكولوجية عن عدة نتائج يعكس بعضيا مظاىر سوء ا    
حدوث أخطاء  ،الغياب، حدوث إصابات وحوادث ،دون اذنالعمل المتكرر بإذن او ب : ترك منيا العامل

إستعمال األلة سوء  كاوي واإليذاء،قمة االنتاج، سوء العبلقات مع الزمبلء أو الرؤساء، كثرة الشفي العمل و 
 .(1996)عويضة،التكاسل والتحريض ،المواد الخامو 

 قياس التوافق الميني:
 مكن قياس التوافق الميني لمعامل باستخدام ما يمي:  ي

مقياس لقياس الرضا اإلجمالي عن العمل، مقياس اتجاه يشمل مقاييس فرعية لقياس االتجاىات 
نحو جوانب العمل المختمفة، مقياس لمرغبات، بطارية قدرات، مقياس لمميول، وكذلك محك لمصبلبة 

مناسبا لمعمل من حيث خصائصو كاستعداداتو  الفردى كون المينية، ويمكن أن يقارن عمى أساسو مد
 وميولو. 

لكي نستخدم المقاييس السابقة الذكر لتحديد مدى توافق الفرد الميني فإنو ينبغي أن يسبق ذلك و 
دراسة نظرية وتجريبية لكل مقياس لتقدير الوزن الذي ينبغي إعطاؤه لو داخل بطارية تجمعو وغيره، عمى 

 (.2017نو الدراسة من كفاءتو في الداللة عمى مدى توافق الفرد الميني )المية،حساب ما تسفر م

 سبل تحقيق التوافق الميني: 
( إلى مجموعة من سبل وطرق تحسن من 1999أشار كل من )ياسين وعسكر والموسوي،  

 لفرداتقوية عبلقة ، المناسب مكان العملب المناس الفردوضع  وىي: العامل مفردل التوافق الميني
 .بزمبلء  فردتقوية عبلقة ال، و وعممو الفرد خمق اإلنسجام بين ،التي يعمل بيا ؤسسةبالم
التوافق الميني عبارة عن عممية دينامية يقوم من خبلليا الفرد بتحقيق  نستنتج مما سبق أن     

يث يتأثر التوافق التبلؤم بين متطمباتو الشخصية ومتطمبات بيئتو المينية والمحافظة عمى ىذا التبلؤم. ح
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طبيعة العمل ومنيا ما اء، الفروق الفردية و الميني لمفرد بمجموعة من العوامل منيا: الشخصية كالذك
اضطراب بعض ىذه العوامل يؤدي الى  ، حيث أنالتي يعمل فييا الفرد تخص الظروف الفيزيقية لممؤسسة

 . سوء التوافق الميني
 اىمية التوافق الميني لمتمريض:

يعتبر التوافق الميني مظير من مظاىر التوافق العام ومصدرا أساسيا لمّصحة النفسية لدى الفرد        
بصفة عامة والممرضين بصفة خاصة، كما يمعب دور ىام لما لو من أىمية في حياة المرضى وافراد 

نعكاسو االيجابي عمى سير لمعمل، كما يم من الكشف  ّكنالمجتمع والمؤسسات الصحية عمى اختبلفيا، وا 
في فشل أو نجاح الممرض في تحقيق التوافق الميني في المستشفيات والكشف عن  سببةعن العوامل الم

مما يحقق تييئة العوامل المبلئمة لمممارسة المينية السميمة  التي قد تواجو الممرض مّما يسيل المعوقات
استمرار عمل المؤسسات الصحية تمريضية عمى احسن وجو و تقديم الخدمات الالنجاح الميني لمممرض و 

من االمور االساسية ت التمريضية بأعمى مستوى ممكن، و وخاصة المستشفيات لتقديم افضل الخدما
لضمان ىذا التوافق لمممرضين وتمتع الممرضين بالصحة النفسية وىي احدى مظاىر التوافق الميني 

رت الية عدة اني لمممرض وىذا ما اشااالستمرار فيو ىو وجود مستوى عالي من الذكاء العاطفي الوجد
( إن طبيعة 1996)الكردييرى  و، وعمي(2016)خديجة دراسة و ( 2014)المشرف دراسات ومنيا دراسة 

يق التوافق العمل في المجال التمريضي تتصف بمجموعة من العبلقات المتشابكة التي تؤثر في تحق
عطاء والنجاح في ، كمما كان األداء والالمينة مرتفعا التوافق والرضا مع، وكمما كان النفسي والرضا الميني

 العمل متميزًا .
منيا:  العاممون في المستشفيات ت التي يمكن أن يواجييا الممرضونلكن ىناك بعض المشكبل       

، وعدم اعتراف عدد من األطباء نيةبجيودىم ومعرفتيم الف تيم، وعدم ثقالستعبلئية من لآلخرينالنظرة ا
ميارات  ، وتصورىم أن طبيعة عمل الممرضين تقتصر عمى ي العممي والثقافي لمممرضينلمستو با

ضافة إلى الراتب المتدني باإلر وتقديم الطعام والدواء لممريض تضميد الجروح وحقن اإلبمتواضعة مثل 
خفاض ، وانيؤدي إلى مزيد من التوتر، وعدم االنسجام كل ىذاوعبء العمل الثقيل عمى كاىميم،  ،نسبيا

، وعميو فإن االىتمام سيؤثر عمى مستوى التوافق الميني في مستوى اإلنتاجية واألداء في العمل وبالتالي
المتزايد بدور الممرضون في المستشفيات يؤدي إلى الشعور باالطمئنان واالستقرار النفسي والتكيف 

 .( 2002 الشافعي، )سيؤثر عمى مستوى التوافق المينياالجتماعي الجاد وبالتالي 
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 العامميين في المستشفياتلمممرضين  التوافق المينيو  ة بين الذكاء العاطفي الوجدانيالعالق
اىمية المينية و  خاصة في الحياةعاطفي الوجداني  لحياة االفراد و لقد اصبح جميا اىمية الذكاء ال      

التوافق الميني حتى يحقق ي ومستوى عالي من بمستوى عالي من الذكاء العاطفي الوجدان تمتع الفرد
ة بين الذكاء العبلقة االيجابي النجاح والرضا المطموب في حياتو، حيث اظيرت العديد من الدراسات

                   (.2016)خديجة دراسة ( و 2014)المشرف الميني كدراسة العاطفي الوجداني و 

ن يستخدمون اآلليات الدفاعية الممرضي (الى ان Bernier,2012وفي نفس السياق اشار بيرنر)   
األحداث التي تؤدي إلى شعورىم باأللم والمعاناة   طفي لممينة ولحماية أنفسيم منلمتكيف مع الثقل العا

آليات ال شعورية قد تؤثر عمى سموكيم  ة ىذه االنفعاالت السمبية تستخدموالقمق واالنزعاج، ولمواجي
مرضي إال  ارة إلى أن استخدام األليات الدفاعية ال يعتبروبالتالي عمى عبلقتيم بالمرضى، وتجدر اإلش

اآلليات في غير محميا يؤدي إلى عدم فعاليتيا وتتسبب في اضطراب العبلقة ، واستخدام في حالة االفراط
التبرير يبتعد تدريجيا عن العبلقات  تخدم باستمرار آليات التجنب أومع المريض، إذ أن الممرض التي يس

الممرض تدريجيا بعدم الرضا  تمريض وبفقدان ىذه العبلقات يشعري تعد أساس مينة الاالنسانية الت
وعدم الرضا وعدم التوافق الميني الذي يؤثر عمى االصابة بأعراض االحتراق النفسي واالحباط وبالتالي 

وفي الوقت  في االستخدام الجيد ليذه اآلليات العاطفي الوجدانيدور الذكاء بالمريض، وىنا يظير  العناية
المناسب وذلك بالوعي بالمشاعر واالنفعاالت الذاتية والخاصة باآلخرين سواًء كانوا المرضى أو 

 .( Bernier,2012)الزمبلء

 Smith &etن)و اخر ريض فقد أورد  سميث و االنفعالي بمينة التمالعاطفي أما عن عبلقة الذكاء     
al,2009  عة مكونات ىي: العناية المعرفية ) عمم التمريض(، ( أن العناية التمريضية تنقسم إلى أرب

المعرفة وأخبلقيات المينة، ويرى بعض الباحثين أن الذكاء االنفعالي عناية التجميمية، وفن التمريض، و ال
، حيث وي لمعبلقات الحقيقية والوجدانيةىو مكون أساسي لفن التمريض، حيث أن االنفعاالت عامل حي

 من أىم ميارات الذكاءلتمريض، فإدراك وفيم االنفعاالت شرط أساسي لمينة ايعتبر بعد فيم االنفعال 
الضرورية واألساسية لممارسة مينة التمريض، وىذا ألن تحويل االنفعاالت ىو ضروري  الوجداني العاطفي

و المرضى االنفعالي نحالعاطفي االلتزام لحساسية في العبلقات االنسانية و ليذه المينة التي تتطمب ا
ليذا تمعب الميارات االنفعالية دورا ىاما في التقميل من أثر ظروف العمل  ،عائبلتيم وزمبلء العملو 

 الصعبة في مينة التمريض.
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( McQueen,2004) مكوينلمينة التمريض فقد أكدت  الوجدانيأما عن دور الذكاء العاطفي       
قنيات عالية لبلستجابة لمحاجيات الجسدية عمى أنو بالرغم مما يتمتع بو الممرضين من الذكاء العام وت

والنفسية لممرضى وعائبلتيم، غير أن المواجية اليومية لمضغوط  في الحياة المينية والشخصية تستوجب 
العاطفي  ا ما يتطمب امتبلك ميارات الذكاءمنيم التحمي باليدوء في كل الحاالت واالوضاع، وىذ

يساعد  العاطفي الوجداني أن الذكاء Noumayhed, 2010)) ييدنوميأوضحت  ، كماالوجداني
في العمل  وكيف يساعد ىذا االدراك اآلخرين، عمى الوعي بانفعاالتيم الذاتية وانفعاالت الممرضين 

بطريقة ذكية وأثره االيجابي عمى نتائج الخدمات التمريضية ورضا المرضى، وىذا ما بينتو  
McQueen,2004)االنفعالي في عمل الممرضين، فانخفاض مستوى  (  بالتأكيد عمى دور االدراك

االدراك العاطفي الوجداني  يؤدى إلى عدم ادراك مشاعر االحباط واالشمئزاز والحساسية المفرطة 
والغضب والحزن  المتعمقة بالمريض وبالتالي انخفاض مستوى التحكم في االنفعاالت والتعبير عنيا وىذا 

 زمبلء  العمل.رضى و ر سمبيا عمى العبلقة مع المما يؤث

ميني من خبلل ما ذكر نستنج الدور أساسي الذي يمعبو الذكاء العاطفي الوجداني في األداء ال     
، حيث تفرض العناية واصل والتعامل مع المرضى، خاصة فيما يتعمق  بالتالتوافق الميني  لمممرضينو 

 مولئلحساس بآالمي يمل والتفاعل معات انفعالية لمتواصبالمريض عمى الممرضين امتبلك قدرات وميار 
عاطفي ذكاء  تحتاج الى تعتبر مينة التمريض من المين التي وعميبجودة عالية، و  ومعاناتو ولتقديم رعاية

ل جيد جسدي ونفسي استثنائي لتقديم العبلج لممرضى وتمبية ذكبير يتطمب من الممرضين ب وجداني
ط المرافقة ليذه المينة  وكذلك تحمل االنفعاالت السمبية احتياجاتيم الجسدية والنفسية مع تحمل الضغو 

دارة  لممرضى  ومعاناتيم وقمق ذوييم عمييم، ىذا ما يتطمب منيم التحمي بميارات االدراك االنفعالي وا 
 المرضىاآلخرين وابراز التعاطف مع  ى انفعاالت ايجابية، وتفيم مشاعراالنفعاالت السمبية وتحويميا إل

، تنسيق والتكامل في تقديم الخدماتعمى تحفيز الذات وكذلك تقديم الدعم لمزمبلء من أجل الوكذلك القدرة 
فكمما كان مستوى الذكاء العاطفي الوجداني عاليا كمما اقترب الممرض من مستوى مرتفع من التوافق 

 الميني .
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 الدراسات السابقة:

سابقة أىمية بالغة في البحث العممي، حيث تضمن لمباحث تكوين خمفية نظرية عن لمدراسات ال 
 موضوع الدراسة ليبني عمى أساسيا بحثو. 

تتكون من مجموعة من ت ذات العبلقة بموضوع الدراسة، و وسيتم عرض العديد من الدراسا  
سة ومنيا ما يتعمق بالمتغيرين معًا، الدراسات العربية واألجنبية منيا ما يتعمق بكل متغير من متغيرات الدرا

 وقسمت الدراسات السابقة كما يمي :
 .الوجداني الذكاء العاطفيبدراسات تتعمق  -1

 التوافق الميني لمممرضين.بدراسات تتعمق  -2

 والتوافق الميني. الوجداني دراسات تناولت الذكاء العاطفي -3 

 اول:
ولت الذكاء الوجداني ىنالك العديد من الدراسات تنا: الوجداني دراسات تناولت الذكاء العاطفي

( والتي ىدفت إلى التعرف عمى عبلقة الذكاء الوجداني 2018) ساعد، تبانيو ىدى، خرباش منيا دراسة 
باالحتراق النفسي لدى عينة من األطباء المناوبين بالمؤسسة االستشفائية العمومية الزىراوي/ الجزائر عمى 

من اعداد فاروق السيد عثمان ومحمد  الوجداني ا مستخدما مقياس الذكاء العاطفي( طبيب60عينة شممت )
بينت الدراسة فسي، و لبلحتراق الن Maslach ،(1986) ( ومقياس ماسبلش2001لسميع رزق)عبد ا

وجود مستوى مرتفع من االحتراق النفسي لدى عينة الدراسة و  الوجداني انخفاض مستوى الذكاء العاطفي
  الوجداني يرتبط ارتباطا عكسيا باالحتراق النفسي. حيث الذكاء

 بمستوى وعبلقتو الوجداني الذكاء مستوى عمى التعرف ىدفت الىو(2018)وكذلك دراسة الجعبري     
مستخدمة مقياس ، مرشد 100عينة شممت دى المرشدين التربويين في الخميل، عمى ل االجتماعية الكفاءة

ستوى مرتفع اظيرت النتائج تمتع العينة بمحثة و ااءة االجتماعية من اعداد البمقياس الكفالذكاء الوجداني و 
ي مستوى كل من وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية ف ،من الذكاء الوجداني والكفاءة االجتماعية

 ، او سنوات الخبرة.كل من الجنس، الحالة االجتماعية الكفاءة االجتماعية تبعا لمتغيرالذكاء الوجداني و 
( والتي ىدفت الى دراسة تأثير نوع المستشفى (Tomar,2016في حين ان دراسة تومر     

لمممرضين في مقطعة  الوجداني)حكومي او خاص( وطول مدة الخدمة عمى الذكاء العاطفي 
عمى عينة عشوائية من  Anukool)) نيوكولال الوجداني ميروت/اليند، مستخدما مقياس الذكاء العاطفي
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اظير ممرضة من مستشفيات خاصة(، و  75وممرض من مستشفيات حكومية  75) ممرض/ة 150
النتائج  تتمتع الممرضين في المستشفيات الخاصة بذكاء عاطفي أفضل من الممرضين في المستشفيات 

 الحكومية، وان مستوى الذكاء العاطفي الوجداني  مرتفع لصالح سنوات الخبرة االعمى. 
التي ىدفت إلى الكشف عن العبلقة بين الذكاء الوجداني ( و 2016)خديجة بينما دراسة     

واالحتراق الوظيفي لدى الممرضين العاممين في المستشفيات العمومية بمدينة سكرة/ الجزائر عمى عينة 
ممرضا مستخدمو مقياس الذكاء الوجداني" من إعداد فاروق السيد عثمان ومحمد عبد  40عشوائية بمغت 
ومقياس ماسبلش الوظيفي واظيرت الدراسة عدم وجود عبلقة ارتباطية بين الذكاء   (2002السميع عبده)

اء الوجداني تعزى لمتغير الجنس الوجداني واالحتراق الوظيفي لدى الممرضين وعدم وجود فروق في الذك
 عدم جود فروق في االحتراق الوظيفي تعزى لمتغير الجنس او الخبرة او نوع المناوبة.و 

( بيدف الكشف عن العبلقة بين سمات الشخصية 2016)رت دراسة قام بيا ربيعةفيما اشا   
ممرض يعممون في المؤسسات الصحية في وىران / الجزائر  300والذكاء االنفعالي  لدى عينة ضمت 

سب نموذج  العوامل الخمسة مستخدما مقياس الذكاء االنفعالي المختمط ومقياس سمات الشخصية ح
، كما ات الشخصية السائدة لدى الممرضينالدراسة وجود فروق دالة احصائيا في سم، حيث بينت الكبرى

وجود فروق تعزى لمتغير  وعدمعالي لصالح االفراد ذوي االقدمية تبين وجود فروق في ابعاد الذكاء االنف
 تباطية دالة  بين سمات الشخصيةكما كشفت النتائج عمى وجود عبلقة ار  ،الرتبة المينية الجنس او

 الذكاء االنفعالي.و 
 ( والتي ىدفت الى وصف الذكاء العاطفي(Nagel, et al 2016اخرون دراسة ناجل و      

لدى الممرضات القانونيات العامبلت في وحدات الرعاية الحرجة في مجموعة من المستشفيات  الوجداني
وصفي كمي( عمى عينة ) الوجداني الخاصة في جنوب أفريقيا مستخدمة استبيان سمات الذكاء العاطفي

ممرضة حيث اشارت خبلصة الدراسة عمى تمتع العينة بذكاء عاطفي فاق المستويات  30شممت 
 العالمية.

( تحت عنوان عبلقة الذكاء 2015)نور اليدى و في نفس السياق اشارت دراسة عائشة و      
تشفائية سميمان عمرات / العاممين بالمؤسسة االس بالضغوط النفسية لدى الممرضين الوجدانيالعاطفي 

، مستخدمتا مقياس الذكاء الوجداني ومقياس الضغوط النفسية ممرضا 80ائر، عمى عينة تكونت من الجز 
من اعداد الباحثتين وتوصمت الدراسة الى انو ال توجد عبلقة ذات داللة احصائية بين الذكاء الوجداني 
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الضغوط النفسية صائية بين الذكاء الوجداني و ة احوالضغوط النفسية وكذلك عدم وجود عبلقة ذات دالل
 تعزى لمتغير الجنس او الخبرة.

( والتي ىدفت إلى دراسة الذكاء الوجداني وعبلقتو بالصحة النفسية لدى 2014 (المشرف دراسة     
، الممرضين والممرضات بمستشفى الخرطوم التعميمي ومستشفى السبلح الطبي في ضوء بعض المتغيرات

وكشفت  ،ء الوجداني ومقياس الصحة النفسية، مستخدمة مقياس الذكا/ةممرض 100ة البحث وشممت عين
، وتوجد عبلقة ة لدى الممرضين يتسمان باإلرتفاعنتائج البحث عن أن الذكاء الوجداني والصحة النفسي

وال توجد إرتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني والصحة النفسية لدى الممرضين والممرضات 
فروق ذات داللة إحصائية لدى الممرضين والممرضات بمستشفى الخرطوم التعميمي ومستشفى السبلح 

وال توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى الممرضين النوع  كاء الوجداني تبعا لمتغيرالطبي في الذ
تبعا لمتغير الجنس والممرضات بمستشفى الخرطوم التعميمي ومستشفى السبلح الطبي في الصحة النفسية 

. 

والتي ىدفت الى استكشاف العبلقة بين   (Healy, et al 2013 )اخرونوفي المقابل دراسة ىيمي و      
يم في مستشفى المنصورة الجامعي وجراحة المسالك البولية لمممرضات وأدائ الوجداني الذكاء العاطفي

 ،ام استبيان الممف الشخصي العاطفيخدالكمى/ مصر، مستخدمة تصميم تحميمي لبلرتباط من خبلل استو 
 ممرضة، حيث اظيرت النتائج عدم وجود عبلقة بين الذكاء العاطفي 95والمبلحظة عمى عينة ضمت 

 واالداء الميني لعينة الدراسة. الوجداني

التي ىدفت الى معرفة العبلقة بين ( و  Saeid,et al,2013اخرون)بينما اشارت دراسة سعيد و      
التي تشمل)العمر، الحالة لديموغرافية لمممرضات العامبلت و المتغيرات او  الوجداني اطفيالذكاء الع

المستوى التعميمي( في بعض المستشفيات العسكرية في طيران / ايران عمى جتماعية، سنوات الخبرة و اال
( لمذكاء Bradberi ,Greaves)  برادبريجريفيس و  ممرضا /ة مستخدمة مقياس 212عينة شممت 

كان الوعي الذاتي والوعي ،  و الوجدانياظيرت النتائج وجود درجة متوسطة من الذكاء العاطفي عاطفي و ال
، أظير مستوى بين جميع المتغيرات الديموغرافيةمن و  ،االجتماعي أعمى الدرجات بين المكونات األربعة

ئية تبعا لمتغيرات ذات داللة احصا، وعدم وجود فروق باًطا كبيًرا مع اإلدارة الذاتيةالتعميم والمرتب فقط ارت
 سنوات الخبرة.   كل من الجنس والحالة االجتماعية 



 

41 
 

االنفعالي لدى لى الكشف عن الذكاء  االجتماعي و التي ىدفت ا( و 2013)ابداح  وفي دراسة            
 ممرضا ممن 121، لدى عينة بمغتر المرضى في قسم العناية الحديثةالممرضين في التعامل مع اس

مقياس االجتماعي و مستشفيات / االردن  مستخدمو مقياس الذكاء  3يعممون في اقسام العناية الحثيثة في
الذكاء بلك الممرضين لمذكاء االنفعالي و ، اشارت النتائج الى درجة امتذكاء االنفعالي من اعداد الباحثةال

ت داللة احصائية في درجة االجتماعي كانت متوسطة وكذلك اشارت الدراسة الى عدم وجود  فروق ذا
 المؤىل العممي او سنوات الخبرة. الذكاء االنفعالي يعزى لمتغير

د العبلقة التي ىدفت الى ايجا/ باكستان و  (Ranjha& Shujja, 2010) شوجىدراسة رنجييا و      
خرى وكذلك االقسام االضين العاممين في اقسام الطوارئ و التوافق النفسي لدى الممر بين الذكاء الوجداني و 

 EQ-i 125 ون  -، مستخدمين مقياس بارالعاممين في المستشفيات الخاصة والحكوميةبين الممرضين 
(Bar-On, 1997)   يصابلمذكاء العاطفي  ومقياس( رSabir, 1999 عمى عينة ضمت  )200 

افق النفسي والتو  الوجداني ، حيث اشارت النتائج الى وجود عبلقة قوية بين الذكاء العاطفيممرضا /ة
العاممين التوافق النفسي لصالح و  الوجداني كذلك وجود اختبلف في مستوى الذكاء العاطفيلمممرضين و 

التوافق الميني و  الوجدانيلذكاء العاطفي كذلك وجود مستوى اعمى لكل من افي المستشفيات الخاصة و 
 سنوات. 5لصالح ذوي الخبرة المينية اقل من 

 ثانيا:  
 لمممرضين2التوافق الميني ت دراسات تناول

 الميةالميني لفئة التمريض منيا دراسة اجنبية تناولت التوافق ىنالك عدة دراسات عربية و 
التي ىدفت الى التعرف عمى مستوى التوافق الميني لمتمريض في المستشفى الجامعي بوالية و  (2017)

اس ، مستخدمة مقيالوصفي ممرضا/ة، مستخدمة المنيج 210لجزائر عمى عينة ضمت تيزي وزو / ا
واشارت النتائج الى وجود مستوى منخفض من التوافق الميني لدى عينة  ،التوافق الميني لماىر الشافعي

 العينة حسب نوع المسمى الوظيفي. الدراسة، وعدم وجود فروق في مستوى التوافق الميني لدى أفراد
ة بين القمق اإلجتماعي والتوافق العبلق اليند حول( / Reghuram,2014ودراسة ريقيورام ) 

ممرضا مختار بطريقة قصدية من منطقة  1000الميني لدى الممرضين وذلك عمى عينة تتكّون من 
ممرض يتمتع بقمق  274% ( أي ما يعادل  27.4مانغمور/ اليند، حيث أشارت النتائج إلى أن )
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ىناك عبلقة ذات داللة جة أّن متوسط والنتي %( يتمتعون بتوافق ميني76بينما )إجتماعي متوسط، 
 ، وعدم وجود فروق في القمق االجتماعي تعزى لمجنس.ماعي والتوافق المينيإحصائية بين القمق االجت

التي ىدفت إلى التعرف عمى طبيعة العبلقة بين التوافق الميني وبعض و  (2012)سيدي دراسة      
ت بمراكز الرعاية الصحية األولية بالمدينة سمات الشخصية لدي عينة من الممرضات السعوديات العامبل

، ومقياس العوامل الخمسة ( ممرضة مستخدما مقياس التوافق الميني82، وتكونت العينة من )المنورة
ارتباطية موجبة بين التوافق الميني وبعض سمات  شخصية وتم التوصل الى وجود عبلقةالكبرى لم

 الشخصية لدى عينة الدراسة .

التي ىدفت لقياس التوافق الميني لدى ذوي المين الصحية في و  (2010)صالح  ةوفي دراس     
افق الميني بحسب متغيرات الجنس معرفة داللة الفروق في التو و  مستشفيات جراحة القمب في العراق

مت مدة الخدمة، مستخدما مقياس ميني من بناء الباحث قائما عمى نظرية ماسمو وشموالتحصيل الدراسي و 
 ، وعدم وجود فروق ذاتالعينة بتوافق ميني جيد اظيرت الدراسة تمتععامبل و  350لدراسة عمى عينة ا

 مدة الخدمة.داللة احصائية لمتغيرات الجنس والتحصيل الدراسي و 

( تحت عنوان التوافق الميني لدى المرأة العاممة 2006)في نفس السياق اشارت دراسة عبد اهلل      
في دراستو عمى عينة  أعتمدز البطنان الطبي بمدينة طبرق / ليبيا حيث في المجال الطبي في مرك

ة بين الممرضات. ودلت النتائج ان مستوى التوافق الميني متوسطا كما أوضحت الدراسة وجود عبلق
عبلقة إرتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين  العوامل المينية لمتوافق وبين التوافق الميني ووجود

الدخل الشيري ( والتوافق الميني لدى الممرضات، وعدم وجود عبلقة ، سنوات الخبرة و لسنمتغيرات ) ا
المؤىل رضات ومتغير الحالة اإلجتماعية و ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التوافق الميني العام لدى المم

 العممي .

ممرضين وعبلقتو ( بدراسة حول التوافق الميني لم2002)وعمى نفس المنوال قام الشافعي      
ممرضا /ة موزعين عمى تسع  مستشفيات حكومية في  289بسماتيم الشخصية عمى عينة تتكون من

 محافظة غزة /فمسطين حيث أشارت النتائج  إلى أّن  مستوى التوافق الميني بصورة عامة منخفض حيث
توافق الميني لدى وجود عبلقة موجبة ذات داللة إحصائية بين ال%( و 48.09بمغت النسبة المئوية )
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لتوافق الممرضين وبين سماتيم الشخصية، كما أظيرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ا
 متغير الخبرة في العمل.  الميني حسب متغير الجنس و 

 ثالثا:
 التوافق الميني: و  الوجداني دراسات تناولت الذكاء العاطفي

لتوافق الميني او  الوجدانيولت العبلقة بين الذكاء العاطفي ىنالك العديد من الدراسات التي تنا   
والتي ىدفت لمتعرف عمى العبلقة بين   (Bose, S. & Guha, A., 2018) جوىامنيا دراسة بوسي و 

يند عمى التوافق الميني لدى مدرسي المدارس الثانوية في مقاطعة ىاورا / الو  الوجداني الذكاء العاطفي
توافق الو  الوجداني اظيرت الدراسة عدم وجود عبلقة بين الذكاء العاطفييث مدرسا ح 120عينة ضمت 

 الوجداني عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى الذكاء العاطفيالميني لدى عينة الدراسة و 
، واظيرت الدراسة وجود فروق دالة احصائيا في مستوى الذكاء الجنسر التوافق الميني تبعا لمتغيو 

الحضرية  لمتغير مكان العمل لصالح المناطقمستوى التوافق الميني لدى العينة تبعا و  الوجداني العاطفي
 مقارنة مع المناطق الريفية .

الوجداني وعبلقتو بالتوافق العاطفي  ذكاءكشف عن مستوى اللمىدفت  (2017)خميل دراسة    
مكميات بجامعة الخرطوم/ السودان،  الميني وعدد من المتغيرات الديمغرافية لدى موظفي مجمع الوسط ل

مستخدما مقياس الذكاء الوجداني،  موظفًا، 200مستخدما المنيج الوصفي االرتباطي. عمى عينة شممت 
الى  (. وتوصمت الدراسة2013اد جولتان)(، ومقياس التوافق الميني، إعد2013إعداد رزق وعثمان )
وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا ، و لتوافق المينيوا الوجدانيالعاطفي الذكاء في وجود مستوى مرتفع 

فروق دالة إحصائيًا في الذكاء التوافق الميني لدى عينة الدراسة، ووجود الوجداني و  العاطفي بين الذكاء
وفروق دالة إحصائيًا  ،سن 50دى أفراد العينة لصالح الذكور، ولصالح الفئة أكبر من الوجداني لالعاطفي 

 سنوات.  6ميني تبعًا لسنوات الخبرة لصالح الفئة أكثر من في التوافق ال

بالتوافق الميني عمى عينة   ( والتي كانت بعنوان الذكاء االنفعالي وعبلقتو2016)الزىرةدراسة      
الجزائر، وىدفت لمتعرف عمى مستوى لتعميم االبتدائي بمدينة ورقمة/معمم /ة من معممي مرحمة ا 111ضمت

 الذكاء االنفعاليبين  عمى العبلقةالتوافق الميني لدى افراد العينة، والتعرف نفعالي و كل من الذكاء اال
وق بين كل من الذكاء االنفعالي والتوافق الميني الفر عممي مرحمة التعميم االبتدائي، و والتوافق الميني لدى م

فاروق السيد الذكاء االنفعالي لالمستوى التعميمي( مستخدمة مقياس تبعا لمتغيرات )الجنس، الحالة العائمية و 



 

43 
 

اظيرت الدراسة وجود عبلقة ارتباطية و  ،وافق الميني من اعداد الباحثةمقياس الت( و 2002عثمان ورزق )
ستوى مرتفع من ، ووجود ملميني بين معممي الطور االبتدائيالتوافق اوجبة بين كل من الذكاء العاطفي و م

نة الدراسة، وكذلك وجود فروق ذات داللة احصائية في الذكاء التوافق الميني لدى عيالذكاء الوجداني و 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي لصالح الذكور، و  التوافق المينياالنفعالي وكذلك 

 او التوافق الميني تعزى لمتغير الحالة العائمية.

ن وجود عبلقة ارتباطية بين ( والتي ىدفت  لمكشف ع2015)سعيدة في حين اظيرت دراسة      
خيضر بسكرة/ الجزائر، وكذلك معرفة  فق الميني لدى أساتذة جامعة محمدوالتوا الوجداني الذكاء العاطفي

والتوافق الميني في ضوء متغيرات كل من الجنس، التخصص  الوجداني العبلقة بين الذكاء العاطفي
عاطفي اعداد فاروق ا، مستخدمة لمقياس الذكاء الاستاذ 150العممي، والخبرة المينية، عمى عينة شممت 

، وبينت النتائج وجود مستوى التوافق الميني من اعداد الباحثةمقياس عبد السميع رزق و  ومحمد عثمان
واكدت الدراسة وجود عبلقة ارتباطية موجبة افق ميني مرتفع لدى عينة البحث، تو و  وجداني ذكاء عاطفي

عدم جود عبلقة ارتباطية موجبة لميني لدى األساتذة الجامعيين، و والتوافق ا الوجدانيبين الذكاء العاطفي 
التخصص  ،تذة الجامعيين تعزى لمتغير الجنسوالتوافق الميني لدى األسا الوجدانيبين الذكاء العاطفي 

 الخبرة المينية.العممي و 

الذكاء الوجداني افق و والتي ىدفت الى دراسة التو  (Nathial,2014فيما اظيرت دراسة ناثيال )    
جامعة من مركز الببلد والواليات  42مدربا من 300امعات اليندية شممت لدى عينة من المدربين في الج

، حيث اظيرت الدراسة عدم وجود فروق دالة احصائيا في مستوى الذكاء الوجداني لدى اليندية االخرى
، مع وجود فروق دالة احصائيا في االخرى لمركز او جامعات الوالياتافراد العينة سواء في جامعات ا

 مستوى التوافق الميني لصالح مدربي جامعات الواليات مقارنة مع مدربي جامعات المركز.

( تحت عنوان الذكاء الوجداني وعبلقتو بالتوافق الميني عمى 2009)بينت دراسة جوخب          
التوافق ى العبلقة بين الذكاء الوجداني لتعرف عم، وتيدف الى االثانوية في مدينة الرياضمعممات المرحمة 

 )سنوات الخبرة(، وشممت العينة عمىالتخصص العممي و  ،الة االجتماعيةالميني في ضوء التغيرات )الح
 )مقياس التوافق الميني، و 2003ىريدي معممة مستخدمة مقياس التوافق الوجداني لباراون  ترجمة  (398

لدراسة وجود عبلقة ذات داللة احصائية بين متوسط درجات عينة اعداد الشيري واظيرت ا (2002
، ووجود فروق ذات داللة رجاتين عمى مقياس التوافق المينيالدراسة عمى مقياس الذكاء الوجداني ود
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ني لصالح مرتفعات التوافق التوافق الميالوجداني لدى المعممات و  احصائية بين متوسط درجات الذكاء
لصالح كل من العموم  بين متوسط درجات الذكاء الوجدانيفروق دالة احصائيا  ، وكذلك وجودالميني

االنسانية وسنوات الخبرة االعمى وكذلك لصالح المتزوجات، في حين اثبتت الدراسة وجود فروق دالة 
ة لصالح سنوات الخبر ميني لصالح كل من القسم االدبي و احصائيا بين متوسط درجات مقياس التوافق ال

 لصالح غير المتزوجات.و  االعمى

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
من خبلل االطبلع عمى مضمون الدراسات السابقة ذات العبلقة بمتغيرات الدراسة الحالية وىي الذكاء 

التوافق و  الوجداني ، تبين وجود عدة دراسات تناولت الذكاء العاطفيلمينيالتوافق او  الوجداني العاطفي
 غيرات مختمفة .الميني وربطيا بمت

  من حيث اىداف الدراسات
 الوجداني دراسات الذكاء العاطفي

لقد اختمفت وتباينت مسارات الدراسات السابقة لمذكاء العاطفي سواء  لدى الممرضين او اخرين     
العبلقة بين الذكاء الوجداني باالحتراق النفسي لدى األطباء بحث فمنيا من ىدفت لمعرفة  باختبلف كل

او بين الذكاء الوجداني واالحتراق الوظيفي لدى الممرضين  ،(2018)ساعد، تبانيو ىدى، خرباش سة كدرا
عبلقتو  ، او( 2016)ربيعة عبلقتو ببعض سمات الشخصية  كدراسة (، او2016)كدراسة خديجة

لدى  (، او قياس مستوى الذكاء الوجداني2015)نور اليدى و  عائشة بالضغوط النفسية كدراسة 
(، او 2014)او عبلقتو بالصحة النفسية كدراسة المشرف  ،(Nagel, et al 2016 كدراسة)رضين المم

او عبلقتو بالمتغيرات  (،Healy, et al  2013اخرون) باألداء التمريضي كدراسة ىيمي و  عبلقتو
 .( Saeid,et al,2013اخرون)موغرافية لمممرضات كدراسة سعيد و الدي
المتغيرات لكل دراسة فمنيا فقد اختمفت حسب اليدف و  لتوافق المينيفيما يخص دراسات ااما      

عبلقة التوافق الميني  او (،2017)الميةض كدراسة ما ىدفت الى معرفة مستوى التوافق الميني لمتمري
فق الميني العبلقة بين التوا عمى او التعرف، (Reghuram , M .2014بالقمق االجتماعي كدراسة )

قياس التوافق الميني لذوي المين  (، او2012)سيدي الممرضات كدراسة  ة لديوبعض سمات الشخصي
او قياس التوافق الميني لدى المرأة العاممة في المجال الطبي كدراسة  ،(2010)الصحية كدراسة صالح 

 (.2002،الشافعي)او عبلقة التوافق الميني لمممرضين بسمات الشخصية كدراسة  (،2006)عبد اهلل
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:منيا ما  التوافق المينيبوعالقتو  الوجدانيا ما يخص الدراسات التي تناولت الذكاء العاطفي ام       
   كدراسة لميني لدى مدرسي المدارسالتوافق او  الوجدانيىدفت لمتعرف عمى العبلقة بين الذكاء العاطفي 

  الوجداني او مستوى الذكاء ،(2016)الزىرة ودراسة (Bose, S. & Guha, A.,2018) جوىابوسي و 
( 2017)خميل غرافية لدى مدرسي الجامعة كدراسةوعبلقتو بالتوافق الميني وعدد من المتغيرات الديم

 .(2015)دراسة سعيدةو 

يا اختمفت معيا في مجتمع  ان اتفقت مع الدراسة الحالية في الموضوع اال انىذه الدراسات و 
 غير الحكومية.الحكومية و  ستشفياتالممرضين العاممين في المىم وطبيعة العبلقة و  ةالدراس

التوافق الميني( اسة ) الذكاء العاطفي الوجداني و تناولت الدراسات السابقة متغيرات الدر  : من حيث العينة
 ىذه، اال ان ( وذلك حسب حجم مجتمع الدراسة398-111عمى عينات تراوحت بين)لفئات مختمفة، و 

عمى اساتذة و  ، وثانوي(، اعداديمستويات )ابتدائيلكافة الدراسات ركزت عمى معممي المدارس و ال
  الجامعات.

الحكومية وغير الحكومية  اما الدراسة الحالية فقد استيدفت الممرضين العاممين في المستشفيات
الذي تدرس الذكاء العاطفي  –حسب اطبلع الباحث -ىي الوحيدة و  ممرضا 392عمى عينة شممت

 الحكومية.في المستشفيات الحومية وغير  لدى الممرضين العاممين فق المينيوعبلقتو بالتوا الوجداني

 من حيث النتائج:
التوافق ين الذكاء العاطفي الوجداني و اظيرت نتائج الدراسات السابقة التي درست العبلقة ب-

من خميل  التوافق الميني كدراسة كلة بين الذكاء العاطفي الوجداني و الميني عن وجود عبلقة ايجابي
من  ، كما كشفت النتائج عن وجود مستوى مرتفع (2016سعيدة ) دراسة( و 2016( والزىرة)2017)

وجود و  (،2014 )المشرف(، ودراسة Tomar,2016الوجداني لدى التمريض كدراسة) العاطفي الذكاء
 (.2010)صالح  كدراسة لمممرضين مستوى مرتفع من التوافق الميني
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 الثالث الفصل

 تواإلجراءا الطريقة  
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 الفصل الثالث
 الطريقة  واإلجراءات

، والمجتمع، والعينة، وطريقة اختيارىما ويتضمن وصفًا ىذا الفصل وصفًا لمنيجية الدراسةيشمل 
ألدوات الدراسة  ودالالت صدقيا وثباتيا، واإلجراءات التي تم اتباعيا في تطبيق األدوات لمحصول عمى 

 الجات االحصائية المستخدمة في تحميل البيانات لموصول إلى النتائج.انتياء بالمعو البيانات، 

 :منيج الدِّراسة
العبلقة بين الذكاء العاطفي  االرتباطية التي تبحث الوصفية الدراسات تعد ىذه الدراسة من

، وذلك بيدف تحقيق ىدف ضين العاممين في مستشفيات الخميلالوجداني وعبلقتو بالتوافق الميني لمممر 
لدراسة وىو الكشف عن طبيعة العبلقة االرتباطية بين الذكاء العاطفي الوجداني والتوافق الميني لدى ا

 الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل/فمسطين.
 :الّدراسة   مجتمع
 ،مستشفيات في محافظة الخميل اربع يالممرضين العاممين ف جميع الدراسة من مجتمع تألف      

مستشفى ابو مستشفى الخميل الحكومي و  من كل في البشرية والموارد الموظفين شؤون دوائر حسبو 
مستشفى الميزان مي و المستشفى االىمدينة يطا وىي مستشفيات حكومية و الحسن قاسم في 

عدد الممرضين العاممين في المستشفيات المذكورة  بمغ ، حيثمية(التخصصي)مستشفيات غير حكو 
 (.1.3)م رق( موزعين حسب الجدول 784)

النسبة و  الجنسب اسم المستشفى ونوع المستشفى و ( توزيع افراد مجتمع الدراسة حس021جدول )
 المئوية2

النسبة  المجموع اناث ذكور نوع المستشفى اسم المستشفى
 المئوية

 %36.5 286 147 139 حكومي مستشفى الخميل الحكومي
 %11.2 88 44 44 حكومي مستشفى ابو الحسن قاسم

 %37 290 164 126 غير حكومي تشفى االىميالمس
 %15.3 120 47 73 غير حكومي مستشفى الميزان التخصصي

 %011 784 418 188  المجموع
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 :الدِّراسة عينة
 اختيارىم من مجتمع الدراسة تم %47( ممرضا/ة  أي ما يمثل  (367من عينة الدراسة تتكون      

يوضح توزيع  (3.2)الجدول و ، ةكوميفي الخميل، حكومية وغير حمستشفيات  اربع من العشوائية بالطريقة
 ، نوع المستشفى(.الحالة االجتماعية، سنوات الخبرة)الجنس،  افراد العينة تباعا لمتغيرات الدراسة

سنوات الدراسة في مستشفيات الخميل تبعا لمتغير)الجنس، الحالة الجتماعية، عينة ( أفراد 821جدول )
 (مستشفىنوع الو الخبرة، 

 النسبة العدد الجنس 
 52.0 191 ذكور -1

 48.0 176 إناث -2

 النسبة العدد الحالة الجتماعية 
 74.4 273 متزوج -1

 25.6 94 غير متزوج -2

 النسبة العدد الخبرة 
 34.6 127 أقل من خمس سنوات -1

 49.3 181 سنة 15 – 5 -2

 16.1 59 سنة 15أكثر من  -3

 النسبة عددال مكان العمل 
 47.1 173 حكومي -1

 52.9 194 غير حكومي -2
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 ىما:لتحقيق اىداف الدراسة و  مقياسيينتم استخدام : الّدراسة   ادوات
 الوجدانيالذكاء العاطفي   مقياس : أول

 :المقياس وصف
 الخاص النظري األدب عمى عمى االطبلع بناء الوجدانيالذكاء العاطفي  مقياس تم تطوير

حول الذكاء  الدراسات السابقة في استخدمت مقاييس عدة إلى الرجوع بعدو  الوجداني، العاطفي بالذكاء
 :منيا ث تم االعتماد عمى ابعاد المقياسحي  الوجداني العاطفي
(  2001محمد عبد السميع رزق )اعداد فاروق السيد عثمان و  :الوجدانيالذكاء العاطفي  مقياس -1      

 يتكون من خمسة ابعاد. لمذكاء العاطفي والذي
( والذي يتكون  Mayer-Salovey Intelligence,2002سالوفي لمذكاء العاطفي )مقياس مايير و  -2 

 من اربع ابعاد.
 2004Bar- On Emotional Intelligence Quotientاس بار اون لمذكاء العاطفي)يمق -3 

Inventory, يتكون من خمسة ابعاد.( و 
 ويتكون من خمسة ابعاد.( Goleman,1995ء العاطفي )نموذج جولمان لمذكا -4 

( ابعاد 5لمممرضين مكون من ) الوجداني وبناء عمى ىذه المقاييس تم تطوير مقياس الذكاء العاطفي
عمى مجموعة  اشتمل المقياسو  ،بصورة تكاممية الوجداني ( فقرة ذات عبلقة بالذكاء العاطفي50ويضم) 

 (.3.3كما ىو موضح في الجدول ) مقة بخصائص العينة من االسئمة الديموغرافية المتع
 ارقام فقرات مقياس الذكاء العاطفي الوجداني( ابعاد و 121الجدول )

 عدد الفقرات فقرات البعد البعد الرقم
 12 12-1 ادارة االنفعاالت االول
 9 21-13 التعاطف الوجداني الثاني
 11 32-22 الدافعية الذاتية لمعمل الثالث
 8 40-33 المعرفة االنفعالية بعالرا

التواصل االجتماعي مع  الخامس
 االخرين في العمل

41-50 10 

الذكاء العاطفي الوجداني 
 بجميع االبعاد

 1-50 50 
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(، 5وتم اعتماد تدريج  ليكرت الخماسي لممقاييس والمكون من خمس درجات وىي موافق بشدة)
 (.1معارض بشدة) ،(2معارض) ،(3محايد) ،(4موافق)

 الوجداني: الذكاء العاطفي لمقياس السيكومتريةالخصائص 
 :الوجداني الذكاء العاطفي مقياس صدق

 صدق من التأكد تم لمممرضين العاممين في مستشفيات الخميل، مبلئم ىذا المقياس يكون وحتى
 :المقياس بالطرق اآلتية

 :)المحكمين ( الظاىري الصدق-0
 المحكمين من مجموعة عمى األولية بصورتيا عرضيا داة عن طريقالتأكد من صدق اال  تم          

( 8عددىم ) والبالغ التربوي وعمم النفس وعموم التمريض،مجال االرشاد النفسي و  في ذوي االختصاص من
 ابداء  المغوية الصياغة ودقة الفقرات ووضوح  ترابط مدى لتحديد  (جمحكمين كما يظير في الممحق )

بعد االخذ بآراء المحكمين، اختيرت الفقرات التي اجمع ، و لالتعديو ا بالحذف الفقرات حول مبلحظات أية
حيث كان   اعادة صياغتيا،رح المحكمون اجراء تعديل عمييا و المحكمين عمييا، وعدلت الفقرات التي اقت

 ولؤلبعادفقرة(  50بصورتيا النيائية ) المقياسفقرات  عدد وأصبح، فقرة (49)الفقرات االولية لممقياسعدد 
 الفقرة حيث تم احداث التغيرات التالية عمى المقياس  بناء عمى أراء المحكمين، حيث تم حذف الخمسة،

، لعدم اجماع بسيولة" االخرين اتجاه السمبية مشاعري "اضبط من بعد ادارة االنفعاالت ونصيا (6)رقم
 مع الوجداني تعاطفي ": وىي جديدة رةفق اضافة المحكمين عمييا، اما في بعد التعاطف الوجداني  تم

 الوجداني. الذكاء مقياس من( 20 )رقم الفقرة ىي الميني" نجاحي تحقيق في ميم عامل المرضى
 زادت ميما دافعيتي تتأثر "ال:  ونصيا( 27)رقم الفقرة حذف العمل تم في الذاتية الدافعية في بعدو  

 الضغوط من بالرغم عممي في مستمتعا نفسي اجد ": التالية بالعبارة واستبدلت  عمي" العمل ضغوط
 في االستقرار عدم من بالرغم عالية لمعمل دافعيتي تبقى "ونصيا(32 )رقم الفقرة اضافة تمالمتنوعة "، و 

 واالنفعالية" النفسية الحالة
 صدق التساق الداخمي:-8  

من نتائج  ويظير ،سلممقياكل فقرة مع الدرجة الكمية وتم استخراج معامل االرتباط بين  
 دالة إحصائيا. المقياسفقرات  جميع ( انهالممحق)
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 :صدق البناء -1
ممرضة من كل من مستشفى ( ممرضا و 50س عمى عينة استطبلعية مكونة من )تم تطبيق المقيا       

، )مستشفى حكومي( مستشفى محمد عمى المحتسبو  ()مستشفى غير حكومي االىبلل االحمر الفمسطيني
راسة، حيث تم حساب معامل ارتباط درجة الفقرة مع درجة المقياس ككل، وتم اعتماد رج عينة الدمن خا

 .(0.20معيار أن يكون معامل ارتباط الفقرة مع المقياس الكمي ذات داللة احصائية أعمى )
 :ثبات المقياس

 ألفا( كرونباخ باستخدام معادلة) الثبات  -0
 معادلة حسب بطريقة الثبات معامل في الوجداني باستخداممقياس الذكاء العاط ثبات حساب تم    

بدرجة عالية من  المقياس(، ويتضح من ىذه النتيجة تمتع 0.93ألفا، وكانت قيمة ألفا تساوي ) كرونباخ
 الثبات.

 التجزئة النصفيةالثبات بطريقة  -8
جية الفقرات الزو  ( فقرة ودرجات25البالغ عددىا )الفقرات الفردية و  تم حساب معامل االرتباط بين

ىي قيمة ( و 0.764اط بيرسون بين النصفين )قد بمغت قيمة معامل االرتب( فقرة، و 25البالغ عددىا )و 
 مقبولة احصائيا.

 تصحيح المقياس:
( فقرة، ويتم تصحيحيا 50في صورتو النيائية من ) الذكاء العاطفي الوجداني يتكون مقياس  

)درجتان(، معارض  درجات(، معارض 3درجات(، محايد ) 4) درجات(، موافق 5) كاآلتي: موافق بشدة
 بشدة )درجة واحدة(، وذلك عمى جميع فقرات المقياس.

 وحتى يتم تحديد درجة تقدير نتائج الممرضين تم االعتماد عمى المتوسطات الحسابية كما يمي:
 .فأقل( بأنو درجة منخفضة 2.33المتوسط الحسابي ) -
 .( بأنو درجة متوسطة3.66-2.34) المتوسط الحسابي- 
 فأعمى( بأنو درجة عالية. 3.67) المتوسط الحسابي- 

 

 

 



 

52 
 

 ثانيا: مقياس التوافق الميني
 وصف المقياس:

بقة اباالعتماد عمى األدب التربوي والمقاييس من الدراسات الستم تطوير مقياس التوافق الميني 
 المتعمقة بمفيوم التوافق الميني مثل :

 ( .2002عطوة الشافعي) اعداد ماىر ،ةتوافق المينمقياس ال  -1
 (.2010اعداد سامي خميل فحجان) ،مقياس التوافق الميني -2
 ( .1996مقياس التوافق الميني، اعداد عثمان رزق ) -3
 (.2016، اعداد سعد فميان السبيعي ) مقياس التوافق الميني  -4

( فقرة موزعة 41)لمممرضين مكون من  وبناء عمى ىذه المقاييس تم تطوير مقياس التوافق الميني    
  (.4.3كما ىو موضح في الجدول)( ابعاد 4)عمى

 ارقام فقرات مقياس التوافق المينيابعاد و ( 421الجدول )
 عدد الفقرات فقرات البعد البعد الرقم
 13 13-1 ظروف العملطبيعة و  االول
 11 24-14 العبلقة مع الزمبلء الثاني
ادارة سؤولين و العبلقة مع الم الثالث

 المستشفى
25-33 9 

 8 41-34 النمو الميني لمتمريض الرابع
 41 41-1  المجموع

 
(، 5) جات وىي موافق بشدةوتم اعتماد تدريج  ليكرت الخماسي لممقاييس والمكون من خمس در 

 .(1) معارض بشدة ،(2) معارض ،(3) محايد ،(4) موافق
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 فق الميني:التوا لمقياس متريةالسيكو  الخصائص
 )المحكمين ( الظاىري الصدق -0

 المحكمين من مجموعة عمى األولية بصورتيا عرضيا التأكد من صدق االدوات عن طريق تم       
( 8عددىم ) والبالغ التربوي وعمم النفس وعموم التمريض،مجال االرشاد النفسي و  في ذوي االختصاص من

 وابداء المغوية، الصياغة ودقة الفقرات ووضوح  ترابط مدى لتحديد  (جمحكمين كما يظير في الممحق )
بعد االخذ بآراء المحكمين، اختيرت الفقرات التي اجمع ، و او التعديل بالحذف الفقرات حول مبلحظات أية

حيث بمغت  اعادة صياغتيا،رح المحكمون اجراء تعديل عمييا و المحكمين عمييا، وعدلت الفقرات التي اقت
فقرة( ولممجاالت  41)النيائية  بصورتيا  المقياس فقرات عدد وأصبح ،فقرة( 43مقياس )االولية لم الفقرات
 حيث تم اجراء التعديبلت التالية عمى المقياس : األربع،

، لعدم االجماع عمييا  ظروف العملتم حذف فقرتين من البعد االول وىو بعد طبيعة و حيث     
 )الفقرة رقم( و راعي البعد النساني في تعاممي مع المرضىا)"نصيا و  (7)قرة رقمفال وىذه الفقرات ىي:

 ".النظام المعمول بو من قبل ادارة المستشفى يراعي حقوق الممرضين "نصيا و  (12
 عدد الممرضين مناسب لعدد المرضى في القسم الذي"التي نصيا: و  (5)ما وتم استبدال  العبارة رقمك

 ."ر بضغط في العمل بالنسبة لعدد المرضى في القسماشع لالتالية: "، الى العبارة "اعمل بو
 صدق التساق الداخمي: -8
ووجد ان جميع الفقرات  ،لممقياسكل فقرة مع الدرجة الكمية  درجة معامل االرتباط بين حساب تم

 ، ويظير ىذا في الممحق )و(.إحصائيادالة 
 صدق البناء: -1

تشفى ( ممرضا وممرضة من كل من مس50تم تطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة من )  
راسة، حيث تم حساب لدمستشفى محمد عمى المحتسب، من خارج عينة ااالىبلل االحمر الفمسطيني و 

معامل ارتباط درجة الفقرة مع درجة المقياس ككل، وتم اعتماد معيار أن يكون معامل ارتباط الفقرة مع 
 .(0.20المقياس الكمي ذات داللة احصائية أعمى )
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 :ثبات المقياس
 (ألفا كرونباخ) معادلة باستخدام ثباتال( 0  

 معادلة حسب الداخمي االتساق بطريقة الثبات معامل باستخدام التوافق الميني مقياس  ثبات حساب تم   
 من عالية بدرجة المقياس تمتع النتيجة ىذه من ويتضح ،(0.94) تساوي ألفا قيمة وكانت ألفا، كرونباخ
 .الثبات

 النصفية التجزئة الثبات بطريقة(8
 الزوجية الفقرات ودرجات فقرة( 21) عددىا والبالغ الفردية الفقرات بين االرتباط معامل حساب تم

 قيمة وىي( 0.762) النصفين بين بيرسون االرتباط معامل قيمة بمغت وقد فقرة،( 20) عددىا والبالغ
 .احصائيا مقبولة

 تصحيح المقياس:
( فقرة، ويتم تصحيحيا كاآلتي:  41اس التوافق الميني في صورتو النيائية من ) يتكون مقي     

)درجتان(، معارض بشدة )درجة  درجات(، معارض 3درجات(، محايد ) 4درجات(، موافق) 5موافق بشدة)
 واحدة(، وذلك عمى جميع فقرات المقياس.

 متوسطات الحسابية كما يميعمى ال وحتى يتم تحديد درجة تقدير نتائج الممرضين تم االعتماد
 فأقل( بأنو درجة منخفضة 2.33المتوسط الحسابي ) -
 ( بأنو درجة متوسطة3.66-2.34) المتوسط الحسابي- 
 فأعمى( بأنو درجة عالية. 3.67) المتوسط الحسابي- 

 :إجراءات الدراسة
 :الخطوات من اجراء الدراسة وفق عدد تم أىداف الدراسة لتحقيق

دراسة وعرضيا عمى المختصين بيدف تحكيميا والحصول عمى معايير صدقيا وثباتيا تطوير أدوات ال -1
 والخروج بالصورة النيائية الجاىزة لمتطبيق.

لغاية الحصول عمى اعداد  لممستشفياتالحصول عمى كتاب تسييل الميمة من عمادة كمية التربية  -2
 .التمريض في المستشفيات والسماح بتوزيع المقاييس

ى احصائيات أعداد التمريض من دائرة شؤون الموظفين والموارد البشرية في المستشفيات الحصول عم  -3
  .ذات العبلقة بالدراسة

 .عينة الدراسة المنسجمة مع مجتمع الدراسة وىم الممرضين العامميين في مستشفيات الخميل اختيار -4
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يات وتوزيع شخصية لممستشفبعد وصول الردود اإليجابية عمى المخاطبات قام الباحث بإجراء زيارات  -5
عمى أفراد الدراسة وطمب من كل واحد منيم القيام بتعبئة أداتي (392)، حيث تم توزيع أداتي الدراسة

، حيث قام الباحث بالتنسيق مع بعض اسابيع (4)ختمفة، وقد تطمب التطبيق حوالي الدراسة بمجاالتيا الم
لتسييل عممية التطبيق أثناء الدوام  المستشفياتفي  بعض مشرفي التمريضاالقسام التمريضية و  رؤساء

 .والتي تطمبت حوالي نصف ساعة من كل ممرض لئلجابة عن أداتي الدراسة
ق في وبعد التدقي -استبانة(  15 )فقدان -تم توزيعيا استبانة( 392 )من اصل(377)استعادة  تم -6

 يكون مجموع االستبانات القابمة وعميو  ،( استبانات لعدم اكتمال اإلجابة10) االستبانات المرتجعة استبعد
 .الدراسة عينةمن  (%94 )، أي ما يمثل( استبانة367لمتحميل االحصائي )

( بيدف اإلجابة عن األسئمة واختبار الفرضيات  SPSSمعالجة البيانات احصائيًا وفق برنامج )   -7
 .وتحقيق اىداف الدراسة

 :الدِّراسة متغيرات
 2نوع المستشفىو  الخبرة سنوات ، الحالة االجتماعية،الجنس المتغيرات المستقمة:

 الميني.التوافق و  الذكاء العاطفي الوجداني المتغيرات التابعة:
 اإلحصائية: المعالجات

الباحث بجمعيا من خبلل أفراد الدراسة،  ت اإلحصائية المناسبة بعد أن قامتم إجراء المعالجا         
حميميا عمى برنامج الرزم اإلحصائية الخاص بالعموم االجتماعية وتم إدخاليا إلى جياز الحاسوب لت

(SPSS) حيث تم تحويل اإلجابات المفظية إلى أرقام حتى نستطيع القيام باإلجراءات اإلحصائية ،
المختمفة وأعطت اإلجابة أوافق بشدة خمس عبلمات واإلجابة أوافق أربع عبلمات واإلجابة محايد ثبلث 

 ر موافق عبلمتين واإلجابة غير موافق بشدة عبلمة واحدة.عبلمات واإلجابة غي

  وتم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:  
 باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة.

ق الميني عبلقتو بالتوافمستوى الذكاء العاطفي الوجداني و معامل ارتباط بيرسون لفحص العبلقة بين  .1
 ومعامبلت االرتباط الداخمية بين الفقرات والدرجة الكمية.

 .الثانيجابة عمى السؤال الفرعي االول و االنحرافات المعيارية لئلالمتوسطات الحسابية و  .2
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( لفحص One Way ANOVAاختبار التباين األحادي )المتوسطات الحسابية و و  (t- testاختبار )ت( ) .3
 سة المختمفة.الفروق بين متغيرات الدرا

( لفحص ثبات أداتي الدراسة. وذلك باستخدام الرزم Cronbach’s Alphaمعادلة الثبات كرونباخ ألفا ) 42
 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciencesاإلحصائية )
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 الفصل الرابع

 الدراسة نتائج
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 الفصل الرابع  
 نتائج الدراسة

وعبلقتو بالتوافق الميني لدى  الوجدانيىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بين الذكاء العاطفي 
 عينة من الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل، وفيما يمي وصفا لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 الوجدانياء العاطفي بين الذكذات دللة احصائية  ةعالقة ارتباطي توجدة الرئيس: ىل سؤال الدراس
 عينة من الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل؟لدى  التوافق المينيو 

وعبلقتو  الوجدانيحساب درجة االرتباط بين الذكاء العاطفي  الرئيس تملئلجابة عمى السؤال      
فراد الدراسة كافة أ اتبالتوافق الميني لدى عينة من الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل الستجاب

 (.1.4والتي تظير في الجدول )
 عينة من والتوافق الميني ومجالتيما لدى الوجداني درجة الرتباط بين الذكاء العاطفي (024جدول)

 الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل2

لت
مجا

ال
ت  

شرا
لمؤ

ا
ئية
صا

إلح
ا

في 
عاط

ء ال
ذكا

ال
 

ني
جدا

الو
الت 
فعا
االن

رة 
إدا

 

ف 
عاط

الت
اني

وجد
ال

ية  
لذات

ة ا
فعي
الدا

مل
لمع

ات 
بالذ

ي 
لوع

ا
 

صل 
لتوا

ا
مع 

ي 
ماع

الجت
ا

رين
آلخ

ا
 

 532. 491. 480. 360. 383. 557. االرتباط التوافق الميني
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة

وظروف  طبيعة
 العمل

 444. 394. 378. 260. 275. 434. االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة

العبلقة مع 
 الزمبلء في العمل

 508. 450. 47. 361. 403. 545. االرتباط
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة

العبلقة مع 
دارة  المسئولين وا 

 المستشفى

 375. 401. 388. 312. 301. 439. االرتباط

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة

 424. 366. 350. 267. 305. 425. االرتباط النمو الميني
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الداللة
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 الوجداني ( وجود عبلقة ارتباطيو ايجابية بين الذكاء العاطفي1.4يبلحظ من الجدول السابق )
والتوافق  الوجداني رتباط بين الذكاء العاطفياالحيث بمغ معامل  والتوافق الميني ومجاالتيما كافة

دالة إحصائيا، كما أن قيم معامبلت االرتباط بين  لكنياارتباطية متوسطة و  ىي عبلقة( و 0.557)الميني
وكافة مجاالت متغير التوافق الميني دالة إحصائيًا حيث  يالعاطفي الوجدانكافة مجاالت متغير الذكاء 
عمل( في حين ( بين )العبلقة مع الزمبلء في العمل( و)الدافعية الذاتية لم0.47بمغ أعمى معامل ارتباط )

)التعاطف الوجداني(،  ( بين مجال)طبيعة وظروف العمل( ومجال0.26بمغت اقل قيمة معامل االرتباط )
 والتوافق الميني ويؤكدىا بشكل عام.الوجداني وىذا بدوره يعزز العبلقة بين الذكاء العاطفي 

الممرضين العاممين  نة منعي ومجالتو لدى الوجداني : ما مستوى الذكاء العاطفيفرعي الولالسؤال ال
 في مستشفيات الخميل؟

لدراسة لئلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ا
 الممرضين عينة من ومجاالتو لدى الوجداني عن مستوى الذكاء العاطفي لمدرجة الكمية والتي تعبر

 الجدول اآلتي يوضح النتائج.و  العاممين في مستشفيات الخميل

الممرضين العاممين في  عينة من ومجالتو لدىالوجداني ( مستوى الذكاء العاطفي 824جدول )
 مستشفيات الخميل بشكل عام2

 درجة التقدير النحراف المتوسط العدد المجالت
 عالي 0.44104 4.0711 367 التعاطف الوجداني

 عالي 0.46423 4.0515 367 الدافعية الذاتية لمعمل

 عالي 0.42695 3.9666 367 الوعي بالذات

 عالي 0.45952 3.9659 367 التواصل االجتماعي مع اآلخرين

 عالي 0.38495 3.9346 367 إدارة االنفعاالت

 الوجداني الذكاء العاطفي
 (الدرجة الكمية)

367 3.9965 0.35038 
 عالي



 

61 
 

ومجاالتو لدى الممرضين العاممين  الوجداني عاطفي( أن مستوى الذكاء ال2.4تبين نتائج الجدول)
(، كما 0.35( وانحراف معياري)3.99في مستشفيات الخميل جاءت بدرجة عالية بمتوسط حسابي قدره )

جاءت بدرجة عالية حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين)  الوجدانيان كافة مستويات الذكاء العاطفي 
( 4.07ر لمجال التعاطف الوجداني بمتوسط حسابي قدره )(، حيث بمغ أعمى تقدي4.07 – 3.93

الت بمتوسط حسابي قدره ) ( في حين بمغ أدنى تقدير لمجال إدارة االنفعا0.44وانحراف معياري قدره )
 الوجداني (. وىذه المعطيات تؤكد عمى أن مستوى الذكاء العاطفي0.38انحراف معياري قدره)( و 3.93

الوجداني ا فحص وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى الذكاء العاطفي جاءت بدرجة عالية. وتم أيض
الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل. ولفحص وجود ىذه الفروق تم استخدام  عينة من ومجاالتو لدى

 عدة فرضيات وىي كما يمي: 

في مستوى الذكاء   (α≤0.05مستوى الدللة) عندالفرضية األولى: ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية 
 ومجالتو تبعًا لمتغير الجنس2 الوجداني العاطفي

لفحص الفرضية األولى تم استخدام اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد الدراسة 
ومجاالتو تبعًا لمتغير الجنس والتي  الوجداني عمى الدرجة الكمية وكافة المجاالت لمستوى الذكاء العاطفي

 (.3.4دول )تظير في الج
(: نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية لستجابة أفراد الدراسة عمى الدرجة الكمية 124الجدول )

 ومجالتو تبعًا لمتغير الجنس الوجداني مستوى الذكاء العاطفيل

 t النحراف المتوسط العدد الجنس المجالت
درجات 
 الحرية

 الدللة

 0.394 3.900 191 ذكور إدارة االنفعاالت
1.795 365 0.073 

 0.373 3.972 176 إناث

 0.441 4.051 191 ذكور التعاطف الوجداني
0.929 365 0.353 

 0.442 4.093 176 إناث

 0.272 365 1.100 0.461 4.077 191 ذكور الدافعية الذاتية لمعمل
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 0.467 4.024 176 إناث

 0.415 3.965 191 ذكور الوعي بالذات
0.092 365 0.927 

 0.441 3.969 176 إناث

التواصل االجتماعي 
 مع اآلخرين

 0.455 3.951 191 ذكور
0.658 365 0.511 

 0.465 3.982 176 إناث

 العاطفي الذكاء
 الوجداني

 )الدرجة الكمية(

 0.353 3.987 191 ذكور
 0.348 4.007 176 إناث 0.573 365 0.564

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى الذكاء العاطفي 3.4جدول )يتبين لنا من نتائج ال
متوسط الذكور بمغ ( و 0.573)  ت الدرجة الكميةالجنس، حيث بمغ متغيرومجاالتو حسب  الوجداني

( بانحراف معياري قدره 4.007بمغ متوسط االناث )(، و 0.353) بانحراف معياري قدره (3.987)
مما يؤكد عمى عدم ، لكافة االبعاد( 0.05) يم الدالالت اإلحصائية أعمى من(، وحيث أن كافة ق0.348)

 بذلك نقبل الفرضية الصفرية الخاصة بمتغير الجنس.و  حصائيةدالالت ا فروق ذات وجود

( في مستوى الذكاء  α≤0.05الفرضية الثانية: ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة)
 جالتو تبعًا لمتغير الحالة الجتماعية2ومالوجداني العاطفي 

لفحص الفرضية الثانية تم استخدام اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد الدراسة 
ومجاالتو تبعًا لمتغير الحالة  الوجداني عمى الدرجة الكمية وكافة المجاالت لمستوى الذكاء العاطفي

 (.4.4االجتماعية والتي تظير في الجدول )
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(: نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية لستجابة أفراد الدراسة عمى الدرجة الكمية 424الجدول )
 ومجالتو تبعًا لمتغير الحالة الجتماعية الوجداني مستوى الذكاء العاطفيل

 المجالت
الحالة 

 الجتماعية
 ت النحراف المتوسط العدد

درجات 
 الحرية

 الدللة

 0.382 3.946 273 متزوج تإدارة االنفعاال
0.990 365 0.323 

 0.395 3.901 94 غير متزوج

 0.447 4.071 273 متزوج التعاطف الوجداني
0.024 365 0.981 

 0.425 4.072 94 غير متزوج

الدافعية الذاتية 
 لمعمل

 0.480 4.064 273 متزوج
0.849 365 0.396 

 0.416 4.016 94 غير متزوج

 0.422 3.973 273 متزوج الذاتالوعي ب
0.451 365 0.652 

 0.442 3.950 94 غير متزوج

التواصل 
االجتماعي مع 

 اآلخرين

 0.461 3.952 273 متزوج
 0.456 4.007 94 غير متزوج 0.311 365 1.015

العاطفي الذكاء 
 يالوجدان

 (الدرجة الكمية)

 0.348 4.009 273 متزوج
 0.359 3.99 94 متزوج غير 0.761 365 0.304

الذكاء العاطفي  إحصائية في( عدم وجود فروق ذات داللة 4.4يتبين لنا من نتائج الجدول )
 الوجدانيالستجابة أفراد الدراسة لمستوى الذكاء العاطفي لمتغير الحالة االجتماعية  اتبع الوجداني
 ( بانحراف معياري بمغ4.009تزوجين )متوسط الم ( وكان 0.761)حيث بمغت الدرجة الكمية  ،ومجاالتو

حيث أن كافة قيم الدالالت ( و 0.359) بانحراف معياري بمغ (3.99متوسط غير المتزوج) ( و 0.348)
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إحصائية بين  لةدالفروق ذات  ( مما يؤكد عمى عدم وجود0.05من) أعمى المجاالتلكافة  اإلحصائية
نقبل الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير الحالة  وعمي، و جتماعيةأفراد الدراسة حسب متغير الحالة اال

 االجتماعية.

في مستوى الذكاء  (α≤0.05الفرضية الثالثة: ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة)
 2ضالخبرة لمممر  سنوات تبعًا لمتغيرالعاطفي الوجداني 

رافات المعيارية واختبار تحميل لفحص الفرضية الثالثة تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنح
ومجاالتو تبعًا  الوجداني التباين األحادي الستجابة أفراد الدراسة عمى الدرجة الكمية لمستوى الذكاء العاطفي

 (.5.4) الخبرة والتي تظير في الجدول سنوات لمتغير
سة لمستوى الذكاء (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابة أفراد الدرا524الجدول )

 لمممرض2 الخبرة سنوات ومجالتو تبعًا لمتغير الوجداني العاطفي

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرةمستويات  المجالت
 0.42 3.89 127 5 - إدارة االنفعاالت

5 - 15 181 3.96 0.36 
+15 59 3.96 0.36 
 0.38 3.93 367 المجموع

 0.47 4.03 127 5 - دانيالتعاطف الوج
5 - 15 181 4.07 0.45 
+15 59 4.16 0.35 
 0.44 4.07 367 المجموع

 0.46 3.96 127 5 - الدافعية الذاتية لمعمل
5 - 15 181 4.09 0.49 
+15 59 4.14 0.34 
 0.46 4.05 367 المجموع

 0.43 3.93 127 5 - الوعي بالذات
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5 - 15 181 3.96 0.44 
+15 59 4.05 0.37 
 0.43 3.97 367 المجموع

التواصل االجتماعي 
 مع اآلخرين

- 5 127 3.93 0.46 
5 - 15 181 3.97 0.48 
+15 59 4.03 0.39 
 0.46 3.97 367 المجموع

 الذكاء العاطفي
 الوجداني

- 5 127 3.95 0.37 
5 - 15 181 4.01 0.35 
+15 59 4.06 0.27 
 0.35 4.00 367 المجموع
( والتي تظير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5.4) يتبين لنا من نتائج الجدول

ومجاالتو أن ىنالك فروق ظاىرية في مستوى  الوجداني الستجابة أفراد الدراسة لمستوى الذكاء العاطفي
ت إحصائية تم استخدام وكافة مجاالتو حسب متغير الخبرة، ولفحص وجود دالال الوجداني الذكاء العاطفي

 (.  6.4اختبار تحميل التباين األحادي والذي تظير نتائجو في الجدول )

الوجداني (: نتائج اختبار تحميل التباين لستجابة أفراد الدراسة لمستوى الذكاء العاطفي 624الجدول )
 .الخبرة تلمتغير سنواومجالتو تبعًا 

 مصادر التباين المجالت
 مجموع

 المربعات
 درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F الدللة 

 0.213 2 0.426 بين المجموعات إدارة االنفعاالت

1.440 0.238 
داخل 

 المجموعات
53.810 364 0.148 

 366 54.236 المجموع
 

 0.182 1.711 0.332 2 0.663 بين المجموعاتالتعاطف 
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داخل  الوجداني
 المجموعات

70.529 364 0.194 

 366 71.192 موعالمج
 

الدافعية الذاتية 
 لمعمل

 0.841 2 1.683 بين المجموعات

3.967 0.020 
داخل 

 المجموعات
77.194 364 0.212 

 366 78.877 المجموع
 

 0.279 2 0.557 بين المجموعات الوعي بالذات

1.532 0.217 
داخل 

 المجموعات
66.159 364 0.182 

 366 66.716 المجموع
 

التواصل 
االجتماعي مع 

 اآلخرين

 0.223 2 0.446 بين المجموعات

1.057 0.349 
داخل 

 المجموعات
76.838 364 0.211 

 366 77.284 المجموع
 

 الذكاء العاطفي
 الوجداني

 )الدرجة الكمية(

 0.311 2 0.622 بين المجموعات
2.554 

 
 

0.079 
 
 

داخل 
 المجموعات

44.310 364 0.122 

 366 44.932 جموعالم
 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 6.4يتبين لنا من نتائج الجدول السابق )
ان ( و 0.079حيث بمغت الداللة الكمية ) الخبرة، تلمتغير سنواتبعا ومجاالتو  الوجداني الذكاء العاطفي
حيث كانت  الذاتية لمعمل ةلدافعيمجال اباستثناء . (0.05) من أعمى α اإلحصائية تكافة قيم الدالال

ولفحص نقبل الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير سنوات الخبرة،  وعميو، (0.020)قيمة الداللة االحصائية 
( لفحص اتجاىات الفروق والتي LSD) اتجاىات الفروق تم استخراج المقارنات البعدية باستخدام اختبار

 (.7.4تظير في الجدول )
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 ومجالتو2 الخبرة ( لفحص اتجاىات الفروق حسب متغيرLSDائج اختبار)(: نت724الجدول )

 الدللة مستويات المتغير مستويات المتغير المجال
 0.019 15 - 5 5 - الدافعية الذاتية لمعمل

- 5 +15 0.017 
بين مستوى سنوات الخبرة  وجود فروق ذات داللة احصائية (: 7.4يتضح من الجدول السابق )

سنة( حيث ان قيمة الداللة االحصائية  15-5) نسنوات( مع مستوى سنوات الخبرة م 5 )اقل من
سنوات( مع  5(، كذلك االمر وجد ىنالك داللة احصائية بين مستوى سنوات الخبرة )اقل من 0.019)

يوكد ان مستوى  ، وىذا بدوره(0.017) حصائية بمغتسنة ( بداللة ا 15مستوى سنوات الخبرة ) اكثر من 
 جود الداللة االحصائية ليذا المتغير .سنوات( ىو سبب و  5لخبرة )اقل من نوات اس

( في مستوى الذكاء α≤0.05الفرضية الرابعة: ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة)
 2نوع المستشفىومجالتو تبعًا لمتغير  الوجداني العاطفي

"ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد الدراسة لفحص الفرضية الرابعة تم استخدام اختبار 
 نوع المستشفىومجاالتو تبعًا لمتغير الوجداني عمى الدرجة الكمية وكافة المجاالت لمستوى الذكاء العاطفي 

 (.8.4والتي تظير في الجدول )
جة الكمية (: نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية لستجابة أفراد الدراسة عمى الدر 824الجدول )

 تبعًا لمتغير نوع المستشفى الوجداني مستوى الذكاء العاطفي

 ت النحراف المتوسط العدد نوع المستشفى المجالت
درجات 
 الدللة الحرية

 0.383 3.880 173 حكومي إدارة النفعالت
2.583 365 0.010 

 0.381 3.983 194 غير حكومي

التعاطف 
 الوجداني

 0.440 4.056 173 حكومي
0.626 365 0.532 

 0.442 4.085 194 غير حكومي
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الدافعية الذاتية 
 لمعمل

 0.497 4.017 173 حكومي
1.354 365 0.177 

 0.432 4.083 194 غير حكومي

 0.457 3.936 173 حكومي الوعي بالذات
1.312 365 0.190 

 0.397 3.994 194 غير حكومي

التواصل 
االجتماعي مع 

 ناآلخري

 0.507 3.949 173 حكومي
0.684 365 0.494 

 0.413 3.981 194 غير حكومي

 الذكاء العاطفي
 الوجداني

 )الدرجة الكمية(

 0.372 3.965 173 حكومي
1.638 365 0.102 

 0.329 4.025 194 غير حكومي

فراد الدراسة ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابة أ8.4يتبين لنا من نتائج الجدول )
، حيث بمغت الدرجة الكمية تبعا لمتغير نوع المستشفىومجاالتو  الوجداني لمستوى الذكاء العاطفي

 حيث أن الممرضين (،0.010) حيث بمغت الداللة ليذا البعد باستثناء مجال إدارة االنفعاالت ،(0.102)
( 3.98) بمتوسط حسابي بمغ لبعدمستوى اعمى في ىذا ا حكومية لدييمال غير في المستشفيات العاممين

 المتوسط حيث بمغ الحكومية،أكثر من الممرضين العاممين في المستشفيات  (0.381انحراف معياري )و 
حيث تبين أن معظم قيم الدالالت اإلحصائية أعمى  ،(0.383) انحراف معياري بمغ( و 3.88)الحسابي 

نقبل  وعميو (.0.01) قيمة الداللة اإلحصائية( باستثناء مجال إدارة االنفعاالت حيث بمغت 0.05من )
 المتعمقة بمتغير نوع المستشفى.الفرضية الصفرية 

العاممين في مستشفيات  الممرضين لدى : ما مستوى التوافق الميني ومجالتوالثاني يالسؤال الفرع
 الخميل؟

يارية الستجابات أفراد لئلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع      
الدراسة لمدرجة الكمية والتي تعبر عن مستوى التوافق الميني ومجاالتو لدى الممرضين العاممين في 

 مستشفيات الخميل والجدول اآلتي يوضح النتائج.
 



 

68 
 

 الخميل الممرضين العاممين في مستشفيات ( مستوى التوافق الميني ومجالتو لدى924جدول )

 درجة التقدير النحراف لمتوسطا العدد المجالت
 عالي 0.471 4.044 367 العبلقة مع الزمبلء في العمل

 متوسط 0.653 3.580 367 النمو الميني

دارة  العبلقة مع المسئولين وا 
 المستشفى

367 3.510 0.725 
 متوسط

 متوسط 0.698 3.368 367 طبيعة وظروف العمل

 التوافق الميني
 )الدرجة الكمية(

367 3.622 0.519 
 متوسط

( أن مستوى التوافق الميني ومجاالتو لدى الممرضين العاممين في 9.4) تبين نتائج الجدول
ان  (، كما0.519) ( وانحراف معياري3.62) مستشفيات الخميل جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي

مبلء في العمل( فكان ز )العبلقة مع ال كافة مستويات التوافق الميني جاءت بدرجة متوسطة باستثناء مجال
(، حيث بمغ أعمى تقدير لمجال 4.04 – 3.36)  حيث تراوحت المتوسطات الحسابية بين، بدرجة عالية

( في حين بمغ 0.47( وانحراف معياري قدره )4.04العبلقة مع الزمبلء في العمل بمتوسط حسابي قدره )
 ( وانحراف معياري قدره3.368أدني تقدير لمجال طبيعة وظروف العمل بمتوسط حسابي قدره ) 

(0.52.) 

وىذه المعطيات تأكد عمى أن مستوى التوافق الميني جاءت بدرجة متوسطة. وتم أيضا فحص         
وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى التوافق الميني ومجاالتو لدى الممرضين العاممين في مستشفيات 

 دة فرضيات وىي كما يمي: الخميل. ولفحص وجود ىذه الفروق تم استخدام ع
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( في مستوى α≤0.05الفرضية الخامسة: ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة)
 التوافق الميني ومجالتو تبعًا لمتغير الجنس2

الخامسة تم استخدام اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد الدراسة  الفرضية لفحص
ة وكافة المجاالت لمستوى التوافق الميني ومجاالتو لدى الممرضين العاممين في عمى الدرجة الكمي

 (.10.4مستشفيات الخميل تبعًا لمتغير الجنس والتي تظير في الجدول )

(: نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية لستجابة أفراد الدراسة عمى الدرجة الكمية 0124الجدول )
 لمتغير الجنس لتو تبعاً مستوى التوافق الميني ومجال

 t النحراف المتوسط العدد الجنس المجالت
درجات 
 الحرية

 الدللة

 0.69 3.34 191 ذكور طبيعة وظروف العمل
0.752 365 0.453 

 0.71 3.40 176 إناث

العبلقة مع الزمبلء 
 في العمل

 0.42 4.01 191 ذكور
1.356 365 0.176 

 0.52 4.08 176 إناث

قة مع المسئولين العبل
دارة المستشفى  وا 

 0.72 3.52 191 ذكور
0.185 365 0.853 

 0.74 3.50 176 إناث

 النمو الميني

 

 0.59 3.61 191 ذكور
0.864 365 0.388 

 0.72 3.55 176 إناث

 التوافق الميني

 )الدرجة الكمية(

 0.49 3.61 191 ذكور
0.381 365 0.703 

 0.55 3.63 176 إناث

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى التوافق 10.4يتبين لنا من نتائج الجدول )
والدرجة  (0.05) الميني ومجاالتو حسب متغير الجنس حيث أن كافة قيم الدالالت اإلحصائية أعمى من



 

71 
 

توى واإلناث في مسدالة إحصائيا بين الذكور  ذات مما يؤكد عمى عدم وجود فروق (،0.703الكمية )
 تم قبول الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير الجنس.، وبالتالي التوافق الميني

( في مستوى α≤0.05السادسة: ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة) الفرضية
 التوافق الميني ومجالتو تبعًا لمتغير الحالة الجتماعية2

" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد الدراسة لفحص الفرضية السادسة تم استخدام اختبار "ت
عمى الدرجة الكمية وكافة المجاالت لمستوى التوافق الميني ومجاالتو تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية والتي 

 (.11.4تظير في الجدول )
لكمية (: نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية لستجابة أفراد الدراسة عمى الدرجة ا0024الجدول )

 تبعًا لمتغير الحالة الجتماعية2لمستوى التوافق الميني ومجالتو 

 المجالت
الحالة 

 الجتماعية
 ت النحراف المتوسط العدد

درجات 
 الحرية

 الدللة

طبيعة وظروف 
 العمل

 1.910 0.69 3.33 273 متزوج
365 0.057 

 0.72 3.49 94 غير متزوج
 

العبلقة مع 
الزمبلء في 

 العمل

 0.454 0.46 4.04 273 زوجمت

 غير متزوج 0.65 365
94 4.06 0.51 

 
العبلقة مع 
المسئولين 
دارة  وا 
 المستشفى

 2.562 0.73 3.45 273 متزوج

 غير متزوج 0.011 365
94 3.67 0.69 

 

 النمو الميني

 

 3.032 0.66 3.52 273 متزوج
365 0.00 

 0.60 3.75 94 غير متزوج
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( وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابة أفراد الدراسة 11.4يتبين لنا من نتائج الجدول )
 العبلقة مع المسئولين ومجال، (0.015) الدرجة الكميةلمستوى التوافق الميني بشكل عام حيث بمغت 

دارة المستشفى حيث بمغت قيمة الداللة اإلحصائية غت قيمة مجال النمو الميني حيث بمفي و  (0.01) وا 
 نرفض الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير الحالة االجتماعية. عميو(، و 0.00) الداللة اإلحصائية

مستوى  ( فيα≤0.05الفرضية السابعة: ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة)
 الخبرة2سنوات التوافق الميني ومجالتو تبعًا لمتغير 

لفحص الفرضية السابعة تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار تحميل 
التباين األحادي الستجابة أفراد الدراسة عمى الدرجة الكمية لمستوى التوافق الميني ومجاالتو الممرضين 

 (.12.4لخبرة والتي تظير في الجدول )تبعًا لمتغير ا
(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابة أفراد الدراسة لمستوى التوافق 0824الجدول )

 الخبرة2 تلمتغير سنواالميني ومجالتو تبعًا 
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرةمستويات  المجالت

 0.71 3.34 127 5 - طبيعة وظروف العمل

5 - 15 181 3.38 0.70 

+15 59 3.40 0.67 

العبلقة مع الزمبلء في 
 العمل

- 5 127 4.04 0.48 

5 - 15 181 4.05 0.47 

+15 59 4.02 0.46 

 0.72 3.57 127 5 -العبلقة مع المسئولين 

 التوافق الميني

)الدرجة 
 الكمية(

 2.456 0.51 3.58 273 متزوج
365 

0.015 

 
 غير متزوج

94 3.73 0.53 
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دارة المستشفى  0.75 3.48 181 15 - 5 وا 

+15 59 3.47 0.65 

 0.68 3.65 127 5 - ينيالنمو الم

5 - 15 181 3.54 0.63 

+15 59 3.53 0.65 

 التوافق الميني

 )الدرجة الكمية(

- 5 127 3.64 0.54 

5 - 15 181 3.61 0.52 

+15 59 3.61 0.47 

والتي تظير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 12.4من نتائج الجدول )يتبين لنا 
الدراسة لمستوى التوافق الميني ومجاالتو أن ىنالك فروق ظاىرية في مستوى التوافق  الستجابة أفراد

الخبرة، ولفحص وجود دالالت إحصائية تم استخدام اختبار  تمتغير سنواالميني وكافة مجاالتو حسب 
 (.  13.4تحميل التباين األحادي والذي تظير نتائجو في الجدول )

حميل التباين لستجابة أفراد الدراسة لمستوى التوافق الميني ومجالتو (: نتائج اختبار ت0124الجدول )
 الخبرة2 تلمتغير سنواتبعًا 

 مجموع المربعات مصادر التباين المجالت
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F الدللة 

طبيعة وظروف 
 العمل

 0.188 0.092 2 0.185 بين المجموعات

 

 

 0.490 364 178.351 داخل المجموعات 0.83

 366 178.536 المجموع
 

 0.92 0.087 0.019 2 0.039 بين المجموعاتالعبلقة مع 
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الزمبلء في 
 العمل

  0.223 364 81.099 داخل المجموعات

 366 81.137 المجموع 
 

العبلقة مع 
المسئولين 
دارة  وا 
 المستشفى

 0.725 0.381 2 0.762 بين المجموعات

 

 

 0.526 364 191.372 موعاتداخل المج 0.49

 366 192.134 المجموع
 

 1.295 0.552 2 1.104 بين المجموعات النمو الميني

 

 

 0.426 364 155.158 داخل المجموعات 0.28

 366 156.263 المجموع
 

 التوافق الميني

 )الدرجة الكمية(

 0.035 2 0.070 بين المجموعات
0.129 

 
 0.271 364 98.471 داخل المجموعات 1288

  366 98.541 المجموع

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 13.4يتبين لنا من نتائج الجدول السابق )
الخبرة حيث يتبين لنا من قيم الدالالت اإلحصائية أن جميعيا  سنوات التوافق الميني ومجاالتو تبعًا لمتغير

نقبل  (، وعميو0.88بمغت الدرجة الكمية )و  ،(0.05) أعمى من ا الن كافة قيمياغير دال إحصائي
 الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير سنوات الخبرة.

في مستوى التوافق  (α≤0.05الفرضية الثامنة: ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة)
 2نوع المستشفىالميني ومجالتو تبعًا لمتغير 

تم استخدام اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد الدراسة  لفحص الفرضية الثامنة
الممرضين العاممين في عينة من عمى الدرجة الكمية وكافة المجاالت لمستوى التوافق الميني لدى 

 (.14.4والتي تظير في الجدول ) نوع المستشفىمستشفيات الخميل تبعًا لمتغير 
 



 

74 
 

الدراسة عمى الدرجة  ةأفراد عين" والمتوسطات الحسابية لستجابة (: نتائج اختبار "ت0424الجدول )
 الكمية مستوى التوافق الميني ومجالتو تبعًا لمتغير نوع المستشفى

 الدللة درجات الحرية ت النحراف المتوسط العدد نوع المستشفى المجالت
طبيعة وظروف 

 العمل
 0.73 3.37 173 حكومي

0.072 365 0.94 
 0.67 3.37 194 يغير حكوم

العبلقة مع 
 الزمبلء في العمل

 0.49 4.04 173 حكومي
0.089 365 0.93 

 0.45 4.05 194 غير حكومي

العبلقة مع 
دارة  المسئولين وا 

 المستشفى

 0.75 3.38 173 حكومي
 0.68 3.63 194 غير حكومي 0.00 365 3.36

 0.67 3.50 173 حكومي النمو الميني
2.28 365 0.023 

 0.63 3.65 194 غير حكومي

 التوافق الميني

 )الدرجة الكمية(

 0.53 3.58 173 حكومي
0261 365 12014 

 0.50 3.66 194 غير حكومي

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابة أفراد الدراسة 14.4يتبين لنا من نتائج الجدول )
حيث بمغت الدرجة  ،لممرضين العاممين في مستشفيات الخميلا لمستوى التوافق الميني ومجاالتو لدى

دارة المستشفى و  باستثناء مجالي)العبلقة ،(0.104الكمية ) النمو الميني( حيث بمغ قيم مع المسئولين وا 
غير حيث ان الممرضين في المستشفيات ( عمى التوالي، 0.023، و0.00) الداللة اإلحصائية ليما

دارة المستشفى أكثر من الممرضين العاممين في المستشفياالحكومية لدييم عبلقات م ت ع المسئولين وا 
بذلك نقبل ، و العاممين في المستشفيات الحكوميةمن الممرضين  اعمى الحكومية، والنمو الميني لدييم

  حكومي(، اعتمادا عمى الدرجة الكمية.الغير قة بمتغير نوع المستشفى )حكومي و الفرضية الصفرية المتعم
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 الخامس لفصلا

 التوصياتو  الدراسة نتائج تفسير
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

76 
 

 الفصل الخامس
 والتوصيات الدراسة تفسير نتائج

وعبلقتيا بالتوافق العاطفي الوجداني إلى معرفة العبلقة بين مستوى الذكاء  الدراسة ىذه ىدفت     
وفيما يمي تفسيرا لمنتائج التي توصمت  ،الممرضين العاممين في مستشفيات الخميلالميني لدى عينة من 

 في الفصل السابق. إلييا الدراسة

 وجدانيبين الذكاء العاطفي الذات دللة احصائية سؤال الدراسة الرئيس : ىل ىناك عالقة ارتباطيو 
 العاممين في مستشفيات الخميل؟ التوافق الميني لدى الممرضينو 

والتوافق  وجدانيال ارتباطيو ايجابية بين الذكاء العاطفيوجود عبلقة من الفصل السابق  تبين       
 والتوافق الميني الوجدانيرتباط بين الذكاء العاطفي الحيث بمغ معامل ا الميني ومجاالتيما كافة

دالة إحصائيا، كما أن قيم معامبلت االرتباط بين كافة متوسطة القيمة ولكنيا ( وىي عبلقة 0.557)
 بمغ حيثوكافة مجاالت متغير التوافق الميني دالة إحصائيا الوجداني عاطفيمجاالت متغير الذكاء ال

 بمغت حين في( لمعمل الذاتية الدافعية)و( العمل في الزمبلء مع العبلقة) بين( 0.47) ارتباط معامل أعمى
 مما ،(الوجداني التعاطف) ومجال( العمل وظروف طبيعة) مجال بين( 0.26) االرتباط معامل قيمة اقل

يعزز العبلقة بين الذكاء العاطفي والتوافق الميني بشكل عام، فالعبلقة ىنا عبلقة ارتباطية طردية بمعنى 
ان ارتفاع مستوى الذكاء العاطفي الوجداني يقابمو ارتفاع في مستوى القدرة عمى التوافق الميني لدى 

 الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل .

الميني التوافق مستوى يمعب دورا ميما في  العاطفي الوجدانيء أن الذكاب يمكن تفسير ذلكو 
في  نجاحاقدرة و كانوا أكثر  ذكاًء في الجانب العاطفي الوجدانيبصفة عامة أن األفراد األكثر لمممرض، و 

كل من  ووىذ ما اشار الي المسؤوليات التي تتطمبيا تمك المينوالقيام بالميام و  اختيار المين المبلئمة ليم
 ميم جدا في مجال العمل العاطفي الوجدانيوعميو فان الذكاء  (،2015 )سعيدة،دراسة( و 2009 ثمان،)ع

ويمكنو من التواصل  المسؤولينلمرضى وزمبلء العمل و وفيم ا ذاتومن فيم  الممرضكن ألنو يمً  التمريضي
ميع العناصر مثل في جالمتنعكس عمى مستوى التوافق الميني و ىذا بدورة يو  بشكل ايجابي، والتفاعل معيم

قادرا عمى  ممرضإال إذا كان ال يوىذا التوافق ال يأت المسؤولين(ذات العبلقة )المرضى، زمبلء العمل و 
داخل المستشفى،  عممو  الصعوبات المتعمقة بالجانب الوجداني واالجتماعي فيالتحديات و  كل مواجية
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الخبرة وىذا يودي الى فيم النفس البشرية ريب و كل من التعميم والتد عمما ان طبيعة مينة التمريض تشمل
 وىذا من مقومات الذكاء العاطفي الوجداني.

لمممرض يضمن لو الطريق السريع لموصول إلى األىداف، وانجاز  الوجداني فالذكاء العاطفي     
 1996كونس ) قد أشارو  ،(2009)عثمان،  والنجاح في الحياة المينيةالتوقعات وحل المشكبلت 

,Koonsكما حددىا  الوجداني الذكاء العاطفي التوافق الميني تتمثل في ميارات ( إلى أن محددات
)جاب والتعاطف والميارات االجتماعيةجولمان والمتمثمة في الوعي بالذات وضبط االنفعاالت والدافعية 

 (.  2012،اهلل

 20)سعيدة،و (2016ىرة،)الز و(2017وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة كل من )خميل،     

 (.Healy, et al.  2013اخرون) ىيمي و فًحٌنلمتتفقهذهالنتٌجةمعدراسة (15

العاممين في  ومجالتو لدى الممرضين الوجداني : ما مستوى الذكاء العاطفيالفرعي الولالسؤال 
 مستشفيات الخميل؟

تشفيات ى الممرضين العاممين في مسومجاالتو لد الوجداني تبين أن مستوى الذكاء العاطفي      
( 3.99) حيث بمغت الدرجة الكمية عمى المقياس بمتوسط حسابي قدرة الخميل جاءت بدرجة عالية،

جاءت بدرجة عالية وىذه  الوجداني كما ان كافة مستويات الذكاء العاطفي، (0.350انحراف معياري )و 
 جاء بدرجة عالية.  يالوجدان المعطيات تأكد عمى أن مستوى الذكاء العاطفي

الذكاء العاطفي  اخبلقية وانمينة التمريض مينة انسانية و  النتيجة بأن تفسير ىذهويمكن   
بصورة  المستشفى بشكل عام وداخل الممرضين مع الحياة  كبيرة بواقع تعاملصمو قوية و ذو  الوجداني
لمشاعر الذاتية لمتعمقة في فيم ااالميارات تطبيق  في ادارة الذاتالذاتي او يتعمق بالتنظيم خاصة و 

كذلك و  ،عامةالوفى الحياة  عممةالتي تدفع الممرض لمتفوق في مكان ادارة االتصاالت ومشاعر االخرين و 
 مع تعامميملدى الممرضين  الوجدانيإرتفاع مستوى الذكاء العاطفي  فيقد تكون من العوامل المؤثرة 

عاممين داخل المميم مع ا، وتعالثقافيةمستوياتيم العممية و و  بكافة اعمارىم وثقافتيم واىالييم المرضى
 مع مما يؤدى الى نشوء عبلقات طيبة ادارة،و صيادلة ومختبرات وعبلج طبيعي المستشفى من اطباء و 

الى جانب المشاركة الوجدانية، التعاطف، ، و كافة الشرائح العاممة في المستشفىمع و االىل المرضى و 
تواصل اتصال و حالة  فيدومًا  الممرضحظ ان طبيعة مينة التمريض تجعل ، يبلاالجتماعيوالتواصل 
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الشفاء حيث يتابع الممرض الحاالت االنفعالية في حالة المرض وفي حالة التحسن و  ،المرضىواندماج مع 
أن يدير عواطفو بصورة  الممرض، إضافًة  إلى أنو يتحتم عمي الوجدانية لممرضى وطرق التكيف معيا

ويعتبر كما  المسؤوليات المينية لمينة التمريض،الميام و  حتى يحقق قدًرًا من النجاح في إطارإيجابية، 
واألسرية عندما ينجحون في حياتيم المينية  لمممرضينالذكاء العاطفي الوجداني مصدر لمسعادة بالنسبة 

جابة المناسبة ستااليعطي القدرة عمى والنجاح في العبلقات الشخصية و  يساىمون في شفاء المرضى،و 
 .( 2006)الخضر، انفعاالتيملعواطف المرضى و 

التي تحدث  النفسية مع التغييرات التبلؤم وفقًا لذلك فإن الممرضين األذكياء وجدانيًا اكثر قدرة عمى     
 لممرضى العبلقات الشخصية وبناء شبكات دعم اجتماعيةبناء واكثر قدرة عمى النجاح في  لممرضى

مى التواصل وعمى مناقشة المشاعر، ويطورون معارفيم وخبراتيم في مجاالت وجدانية ولدييم القدرة ع
جتماعية كما نجدىم اكثر انفتاحًا عمى الجوانب السمبية وااليجابية  مما المشكبلت االمختمفة مثل حل 

 ( . 2011،)أحمد لمرضىذواتيم ولدى اليؤدي لتنظيم فعال لموجدان 

(2016خديجة،)و(Tomar,2016) تومر نتائج دراسة كل من  وتتفق النتائج السابقة مع   
(، التي اشارت الى وجود مستوى مرتفع من (Nagel, et al 2016 واخرون وناجل(2016ربيعة،)و

 الذكاء العاطفي الوجداني لدى الممرضين العاممين في المستشفيات.

 ,Healy)واخرون ىيمي ،(2018)ساعد، تباني و ىدى، خرباش وال تتفق مع نتائج دراسة كل من       
et al  2013) 2جود مستوى منخفض من الذكاء العاطفي الوجداني لدى الممرضيناظيرت و  التي

والتي اشارت الى مستوى متوسط من  (2013)ابداح،(  وSaeid, et al,2013)واخرون  سعيد ودراسة
 الذكاء الوجداني لدى الممرضين.

ه الدراسة ونتائج بعض الدراسات االخرى التي اشارت الى التوافق بين نتائج ىذ ويمكن تفسير
تمتع الممرضين العاممين في المستشفيات بمستوى مرتفع من الذكاء العاطفي الوجداني عائد الى ان مينة 
التمريض مينة انسانية اخبلقية، تتطمب توفر مستوى عالي من الذكاء العاطفي الوجداني لدى الممرض 

ف والتواصل االجتماعي وادارة االنفعاالت كون ان الممرض يتعامل مع مريض خاصة في مجبلت التعاط
يعاني من مشاكل صحية تنعكس بشكل مباشر عمى وضعة النفسي، ويوجد توافق  بين الدراسة الحالة 
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وبعض الدراسات االخرى في متغيرات الدراسة وىي الجنس والحالة االجتماعية وسنوات الخبرة ونوع 
 ضافة الى التقارب النسبي في عدد افراد عينة الدراسة في بعض ىذه الدراسات.المستشفى، باال

ويفسر الباحث وجود اختبلف في نتائج الدراسة الحالية مع بعض الدراسات االخرى التي اشارت 
الى)وجود مستوى متوسط او متدني من الذكاء العاطفي الوجداني( لدى الممرضين العاممين في 

الدراسات لم تأخذ نفس متغيرات الدراسة الحالية، حيث شممت نوع واحد من  المستشفيات بان ىذه
عمل كبير مما يؤثر سمبا عمى مستوى ضغط ب المستشفيات وىي المستشفيات الحكومية فقط والتي تمتاز

الذكاء العاطفي الوجداني، وكذلك عدد افراد العينات في ىذه الدراسات اقل من عدد افراد عينة الدراسة 
لية، باالضافة الى اجراء بعض ىذه الدراسات عمى قسم معين من اقسام المستشفى دون باقي الحا

االقسام، ويمكن اضافة اسباب اخرى مثل قمة سنوات الخبرة او خمو مناىج التدريس من مساقات ذات 
عبلقة بالذكاء العاطفي الوجداني وغياب دورات متخصصة وعدم تركيز ادارات المستشفيات عمى ىذا 

التي يتم تقديم  المرضىالبعد في التعامل مع الممرضين والحكم عمى مستوى الممرضين من خبلل عدد 
 دون التركيز عمى االبعاد االخرى في مجال الرعاية التمريضية. مالخدمات لي
 

 الوجدانييوجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الذكاء العاطفي ل الفرضية األولى: تفسير نتائج 
 )ممرض / ممرضة(2 الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل تبعًا لمتغير الجنس لتو لدىومجا

 الوجداني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى الذكاء العاطفييتبين من النتائج      
 ور، حيث بمغ متوسط الذكومجاالتو لدى الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل حسب متغير الجنس

، وبذلك قبمت (0.347( وانحراف معياري )4.00) ، ومتوسط االناث(0.353( بانحراف معياري )3.98)
 الفرضية الصفرية.

كذلك فمسفة ، و ةوالمدرسالتنشئة االجتماعية  في االسرة  نمط بأن  النتائجيمكن تفسير ىذه و      
 الجنسين كبل التي يتمقاىا التعمم اتخبر  محتوى البرامج التعميمية في المتمثمة كميات التمريضالتعميم في 

 يخضع الوجداني العاطفي الذكاء أنف ذلك ،مةمماثالتأىيل لطمبة التمريض  وبالتالي عممية متشابوتكون 
 الحياة في النجاح أن عمى مؤكدا "العاطفي الذكاء" كتابو جولمان في إليو أشار ما وىذا البيئة لعامل
 تقدمنا التطور كمما في فيو يستمر منذ الطفولة، تطويره يمكن الذي الوجداني العاطفي الذكاء عمى يتوقف

عاطفي ة الممرض في توظيف ابعاد الذكاء الكفاء تتطور وبالتالي الخبرات من مزيداً  تعممنا  السن في
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إلى مساندة جولمان في ذلك   (Mayer ,Salovey ,Caruso2005)سالوفيماير و ، وذىب الوجداني
الخبرة عمر و التقدم في ال ياريا فبل بد أن يزداد معمع ا اعتبار الذكاء الوجداني ذكاءاً مؤكدين أنو كي يمكنن

الوجداني  العاطفي الذكاء مستوى وبالتالي يمكننا القول أن عدم وجود فروق بين الجنسين في ،العممية
اسة في كميات واثناء الدر  التنشئة االسريةمن خبلل التربية و يعزى إلى أنيم يكتسبون ميارات مماثمة 

االشتراك في التدريب أثناء إدارة الضغوط وتحمل المسؤولية و  بيئة العمل مثل كيفيةمن خبلل و  التمريض
، العمل الذي يرفع من مستوى األداء كذلك فالمؤسسة تمنح الممرضين نفس االمتيازات والحوافز واألجور

ن سواء كانوا ذكورا ام اناثا ىي معايير معايير العمل المطبقة في مينة التمريض عمى الممرضيوانظمة و 
اوين في ذكائيم العاطفي ، مَما يجعل الممرضين متسالتالي يحقق ليم الرضا عن مينتيموب واحدة،

 او انثى.مسطيني اتجاه عامل الجنس من ذكور كذلك ال يوجد تباين كبير في ثقافة المجتمع الف، و الوجداني

يفصل كافة عواطفو السمبية اثناء تقديم الخدمة لممريض سواء  فان من واجب الممرض ان وعميو         
متميزة تقوم اساسا عمى و  المريض عبلقة اساسيةين الممرض و كان ذكرا ام انثى كون ان العبلقة ب

 يواجيا التي االنفعالية والحاالت المينية والضغوط العمل طبيعة باالضافة إلى انالتعاطف الوجداني،
لدى  العاطفي الوجداني الذكاء مستويات عمى التأثير نفس ليا يوميا والممرضات الممرضين

 (.2016الجنسين)ربيعة،

و) ( 2016) وخديجة ،Tomar,2016 ) ) تومروتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة كل من 
حيث اظيرت ىذه الدراسات عدم (Saeid,et al,2013)  واخرون سعيدو  (،2015،اليدىونور ، عائشة

 تبلف في مستوى الذكاء العاطفي الوجداني لمممرضين تبعا لمتغير الجنس.وجود اخ
حيث اظيرت وجود فروق في  (2016)الزىرة،( و2017من )خميل،وال تتفق مع نتائج دراسة  

 مستوى الذكاء العاطفي الوجداني لصالح الذكور.
 الوجداني الذكاء العاطفي يوجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوىل الفرضية الثانية: تفسير نتائج 

غير )متزوج/ الحالة الجتماعية في مستشفيات الخميل تبعًا لمتغيرومجالتو لدى الممرضين العاممين 
 2(متزوج

يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابة أفراد الدراسة لمستوى الذكاء العاطفي 
تبعا لمتغير الحالة االجتماعية، حيث  يات الخميلومجاالتو لدى الممرضين العاممين في مستشف الوجداني
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( بانحراف 3.987) االناث ، وبمغ متوسط(0.348) ( بانحراف معياري بمغ3.999) بمغ متوسط الذكور
 بالتالي تم قبول الفرضية الصفرية السابقة.، و (0.358) معياري بمغ

 دورة االجتماعي الذينتو و مكا لذاتو حسب لدية تقدير عالي الممرضأن ب يمكن تفسير ذلكو      
وخاصة ان افراد المجتمع ينظرون بشكل ، بغض النظر عن حالتو االجتماعية في المجتمع  بويشعر 

، وعمى ما ينتظر منو ايجابيا لكل من يقدم ليم عونا او خدمة  في الجانب الصحي سواء متزوج ام اعزب
وظيفية  و من مكانةونوعية ما يشعر بتو لذا وعي الممرضدرجة ف، اجتماعي ثانيا انسانأوال و  كممرض

 بغض النظر عن وضعة االجتماعي.  بين افراد المجتمعفي موقع عممة و 

ألنو انطبلقا مسؤولين وال والزمبلء المرضىتؤثر في سموكو وفي عبلقتو ب وتقدير الممرض لذاتو      
سواء كان اعزبا  الممرضيمتمكو  يتوقف عمى ما العاطفي الوجداني  بمعنى أن الذكاء ،منيا يكون متعاطفا

 الممرض/ة شخصية واجتماعية، والفرق قد يكون في الطريقة التي يدير بيا  مياراتأو متزوجا من 
إلى تعاطف  اآلخرين وىذا التواصل يحتاج  التواصل مع الممرض تتطمب من التمريضانفعاالتو فمينة 

المرضى وىذا ما يجب ان يتصف ن التعامل مع وىي فوجداني مع المرضى ويحتاج الى ادارة االنفعاالت 
 بو الممرض بغض النظر عن حالتو االجتماعية.

 عبد)و Saeid,et al,2013)) واخرون سعيد دراسة كل منوتتفق النتائج السابقة مع نتائج 
 (.2006اهلل،

جود اختبلف في مستوى الذكاء التي اشارت الى و  (2009جوخب،وال تتفق مع نتائج دراسة )
 الحالة االجتماعية لصالح االناث المتزوجات. طفي الوجداني تبعا لمتغيرالعا
 

 الوجداني يوجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الذكاء العاطفي الثالثة: لالفرضية تفسير نتائج 
 الخبرة2سنوات الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل تبعًا لمتغير  ومجالتو لدى

ومجاالتو لدى  الوجداني فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء العاطفي يتبين عدم وجود    
)الدافعية الذاتية  باستثناء مجال تبعا لمتغير سنوات الخبرة الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل

 الصفرية.تم قبول الفرضية  وعميو (.0.020) حيث بمغت الداللة االحصائية  ليذا المجاللمعمل( 
 الذكاء بميارات يتمتعون الخميل مستشفيات في العاممين الممرضين ان الى ذلك ويمكن عزو     

 التعميمية في مرحمة الدراسة  في ذلك الن البرامج  الخبرة سنوات عن النظر بغض العاطفي الوجداني
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 مع عدد ممونويتعا يتفاعمونارات الذكاء العاطفي الوجداني، و ميابعاد و كميات التمريض تنمي عند الطمبة 
 من المختمفة الدوائر في واالداريين الموظفين  قطاع مع يتواصمون  وكذلك واىمييم المرضى من كبير

 لمممرضين تدوير بعممية المستشفيات ادارات قيام وكذلك ومتنوعة متعددة ميارات يكسبيم مما المستشفى
 في العمل ونظام اسس عمى تعريفوال التدريب برامج الى باالضافة المختمفة التمريضية االقسام في

 عمى فان لذلكو  الوجداني العاطفي الذكاء بميارات التمتع عن تغني ال الخبرة فان وعميو  المستشفيات،
 والميارات الميمات انجاز في الذكاء ىذا ألىمية الوجداني العاطفي الذكاء بميارات التمتع الممرض

 تتعمق شخصية ميارات الى بحاجة فالممرض ة،الخبر  سنوات عن النظر بغض المطموبة التمريضية
دراكو التفكير بطريقو بغض خاصا المرضى و  االخرين  ومشاعر الذاتية ولمشاعره المختمفة لممواقف وا 

 (.2016حمد،) النظر عن سنوات الخبرة

 ذوي الممرضون ويقوم الميارات واكتساب الخدمة لتقديم بالرغبة الجدد الممرضون ويمتاز كما        
 المقدمة والخدمات العمل طبيعة وكذلك طموحاتيم الوظيفية، لتحقيق ليم والمساعدة العون بتقديم الخبرة
  (.2010الخميفي،)واحدة لكل الممرضين دون استثناء االدارية والتعميمات العمل وقوانين

 واخرون وسعيد(2015،نور اليدىو  عائشةوتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة كل من )
(Saeid,et al,2013) 
التي اشارت الى  (2009جوخب،)( وTomar,2016كل من تومر )وال تتفق مع نتائج دراسة   

 رنجييا دراسة ارتفاع مستوى الذكاء العاطفي الوجداني لصالح سنوات الخبرة االعمى، بينما اظيرت
 ذوي لصالح نيالوجدا العاطفي الذكاء من  اعمى مستوى وجود(Ranjha& Shujja, 2010)شوجى و 

 .سنوات 5 من اقل المينية الخبرة
تبين ان (، و 0.020معمل بداللة احصائية )اما فيما يتعمق بانخفاض مستوى الدافعية الذاتية ل      

 –سنوات ىم اقل الفئات دافعية لمعمل مقارنة مع الفئات االخرى  5الممرضين من ذوي الخبرة اقل من 
انب ذلك بان الممرض في بداية التعيين يعاني من بعض جو  ، ويمكن تفسيرسنوات _ 5اعمى من 

 ، مما يدخمو في حالة منعنده خبرة شاممة في ميدان العمل ، وال يوجدالضعف في الممارسة التطبيقية
ميارات تمريضية خاصة ان بعض الميارات ة احيانا فيما يقوم بو من ميام و عدم الثقة بنفسالتردد و 

، وكذلك عدم رغبة الممرض في الشعور بحالة من لتطبيقيا وميارة عالية ريضية بحاجة الى خبرةالتم
كذلك توثر عمى بقاءه في نفسيا و  وعميالفشل او تجنب الوقوع في اخطاء قد تكون خطيرة مما تنعكس 
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، وكذلك فان يوجيو عمى القيام بالميارات عمى اتم وجوفانو بحاجة الى من يرشده و  وعميو  ،عممة
مرضى الكبير مقارنة بعدد عدد الم والواجبات و تحت ضغط كبير في العمل لتعدد الميا الممرضين يعممون

( أي ان واقع العمل reality shock، وىذا ما يدخل الممرضين بما يسمى صدمة الواقع )التمريض
 .( Duchscher. J,2009دوشير) انت مرسومة في خيالة قبل التعيينيختمف عن المثالية التي ك

، حيث تكون في البداية متدنية توى الكفاءة المينية عند الممرض الجديدالنظر الى مسويمكن      
اكتسابو لمخبرات بب قمة خبرات النجاح في الميام والمسؤوليات، فكمما زادت خبرتو المينية و الى حد ما بس

عمى اتمام الميام سيصبح لديو القدرة وبالتالي ، كفاءتو الذاتية الذاتية او من الزمبلء  كمما زاد مستوى
 الذاتية لمعمل. دافعيتوالمطموبة بنجاح في كافة الظروف مما يزيد من 

 
العاطفي الوجداني يوجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى الذكاء ل الفرضية الرابعة: تفسير نتائج 

غير  مي،نوع المستشفى )حكو ومجالتو لدى الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل تبعًا لمتغير 
 2حكومي(

 يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابة أفراد الدراسة لمستوى الذكاء العاطفي        
 (0.102) ، حيث بمغت الدرجة الكميةومجاالتو لدى الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل الوجداني

في العاممين  الممرضينولصالح  ،(0.010) االحصائية داللةحيث بمغت باستثناء مجال إدارة االنفعاالت 
 تم قبول الفرضية الصفرية. وعميو  ،حكوميةالغير المستشفيات 

الميام  نفس يتحممون فالممرضين التمريض، مينة في العمل طبيعة إلى ذلك نعزو أن ويمكن        
 وزارة قبل نم بيا المعمول والقوانين االنظمة ضمن التمريضية يقدمون نفس الخدماتالمسؤوليات و و 

 نفس من الممرضين ان وكذلك حكومية،الغير سواء في المستشفيات الحكومية او  الفمسطينية الصحة
 الكميات ضمن والتدريب الدراسة اثناء  التمريضية الميارات ويكتسبون  والثقافية  االجتماعية البيئة

 من اكثر في عمموا الممرضين من دالعدي فان وكذلك الفمسطينية، العالي التعميم وزارة قبل من المرخصة
 يخضعون فيم ،(حكومية وغير حكومية مستشفيات) الوظيفي االزدواج ضمن يعمل وبعضيم مستشفى

 المينية، االدوار ونفس واالعباء الضغوط ونفس المتشابو المرضية الحاالت وطبيعة العمل، ظروف لنفس
 من تتطمب التمريض مينة فان وعميو  جداني،لذكاء العاطفي الو ا مستوىفانة ال يوجد فروق في  وعميو 

 الوجدانية والمشاركة النفس، وضبط مشاعرة عمى التعرف عمى وقادرا ومتفيما صبور يكون أن الممرض
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 عن النظر بغض التمريضي العمل مع لتتبلءم وصقميا الفعل بردات والتحكم انفعاالتيم وتفيم المرضى مع
 مستشفى. أي في عممة مكان

 &Ranjha)شوجىو  رانجيا( و (Tomar,2016لنتائج مع دراسة كل من تومرا ىذهوتتفق 
Shujja, 2010حكومية في مستوى ممرضين العاممين في المستشفيات غير ال( التي اظيرت تفوق ال

 الذكاء العاطفي الوجداني عمى الممرضين العاممين في المستشفيات الحكومية.
ى اعمى في بمستو  غير الحكوميةفي المستشفيات تمتع الممرضين العاممين اما فيما يخص      

تيتم بدرجة اعمى براحة المرضى غير الحكومية ، فيكن تفسير ذلك بان المستشفيات مجال ادارة االنفعاالت
، لذلك تفترض لمن يعمل عندىا ميلدى المجتمع المحاىمييم و محفاظ عمى سمعة افضل من المرضى و ل
تو حتى يحصل المستشفى عمى رضا ضبط انفعااللية من ادارة و ان يتحمى بدرجة عاي مجال التمريض ف
 قبول من المرضى عن مستوى الخدمات المقدمة ليم .و 

العاممين في  الممرضين عينة من : ما مستوى التوافق الميني ومجالتو لدىالسؤال الفرعي الثاني
 مستشفيات الخميل؟

رضين العاممين في مستشفيات الخميل جاءت تبين أن مستوى التوافق الميني ومجاالتو لدى المم    
، كما تبين ان كافة مستويات التوافق الميني جاءت بدرجة (3.62بداللة احصائية بمغت ) بدرجة متوسطة

انحراف و  (4.04) بمتوسط بمغ متوسطة باستثناء مجال)العبلقة مع الزمبلء في العمل( فكان بدرجة عالية
 مستوى التوافق الميني جاءت بدرجة متوسطة.  ، وىذه المعطيات تأكد عمى أن(0.47)

ظروف العمل في مينتو الميني إلى طبيعة و  المتوسط من التوافقالمستوى  ىذا يمكن تفسيرو         
الناحية المادية مثل عدم  -التمريض التي يتعرض ليا الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل سواء من

في تحقيقو لنسب  -لمعنوية مثل العبلقة الغير قوية مع المسؤولينا الناحية الرضا عن ظروف العمل او
(، فبالرغم من مستوى في العملبعد العبلقة مع الزمبلء  باستثناء)  متوسطة في كل من ابعاد المقياس

كذلك فان مينة مى درجة التوافق الميني لدييم، و الممرضين المقبولة في االداء فان ىذه العوامل توثر ع
وط من حيث ساعات ن المين التي فييا درجة عالية من االحتراق النفسي بسبب تعدد الضغالتمريض م

مع بعض الحاالت المرضية الحرجة وحاالت التعامل ، و الميميةام الورديات النيارية و نظالعمل الطويمة و 
 رضينالمم يواجييا أن يمكن التي المشكبلت بعض ، باالضافة الىاالعتداء والجروح الشديدة والموت

النظرة االجتماعية الغير و  الفنية ومعرفتيم بجيودىم اآلخرين ثقة وعدم لآلخرين االستعبلئية النظرة :منيا
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 والثقافي العممي بالمستوي االدارات بعض المسؤولين و   وعدم اعتراف منصفة ليم مقارنة مع االطباء،
 وحقن الجروح تضميد عمى صرتقت الممرضين طبيعة عمل أن وتصورىم القيمة االساسية لمممرضين،و 

 وعبء جيد مع مقارنة الراتب قمة الى باالضافة ،(1997خزاعمة،) لممريض والدواء الطعام وتقديم اإلبر
 الورش التعميمية كلوقمة الندوات و  اىيةغياب الرفو  مقارنة بعدد المرضى قمة الممرضين العاممينالعمل و 

 وبالتالي العمل في واألداء مستوى اإلنتاجية في وانخفاض ،االنسجام وعدم ،التوت من مزيد إلى يؤدي ىذا
 (.2002الميني)الشافعي، التوافق مستوى عمى سيؤثر

بان  ،اه مقارنة مع باقي االبعادالذي امتاز بارتفاع مستو تفسير بعد العبلقة مع الزمبلء و  ويمكن         
 البد من تنظيم العبلقات في العمل  ، وىنال في المستشفى بشكل جماعي )فريق(الطاقم التمريضي يعم

وتقديم الخدمات التمريضية لممرضى بأعمى درجة من التشاركية، باالضافة الى ان العمل في المستشفى 
ين لبعضيم البعض كل حسب قدراتو يكون ضمن خطة او بروتوكول محدد يتطمب مساعدة الممرض

 مسؤولياتو.و 

) ( وReghuram ,M 2014) ريقيورام منكل  وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة
( التي اشارت الى 2017)المية، وتتعارض ىذه النتائج مع دراسة،(2006اهلل، عبد)و (2010صالح،

 لمممرضين . الميني وجود مستوى ضعيف من التوافق

يوجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى التوافق الميني ل الفرضية الخامسة: تفسير نتائج 
 2)ممرض، ممرضة( في مستشفيات الخميل تبعًا لمتغير الجنس الممرضين العاممينو لدى ومجالت

يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى التوافق الميني ومجاالتو لدى الممرضين 
بالتالي تم (.و 0.703يث بمغت الدرجة الكمية )ح، مستشفيات الخميل حسب متغير الجنسالعاممين في 

 ضية الصفرية المتعمقة بمتغير الجنس.قبول الفر 

 نفس في يعممون الممرضين ذكور كانوا ام اناثا ان غالبيةالسابقة بيمكن تفسير النتيجة و      
 طرف من تمييز يوجد ال وأنو العمل، بيئة داخل المواقف لنفس ويتعرضون والفيزيقية الوظيفية الظروف
لنفس  يخضع الكل وان والترقيات الرواتب او واألوامر الميام إعطاء في واإلناث الذكور بين اإلدارة

 والممرضون، العممي التحصيل لزيادة متساوية فرص اعطاء وكذلك االدارية والقرارات المعايير
 ذكرا ام انثى الممرض كـــان فســـواء وتخصصو، عممو مجال في كل والميارة الكفاءة من لدييم والممرضات
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 اىداف تحقيـــق عـــن ومسؤول وجو اكل عمى التمريضية الخدمات وتقديم الميني دورة بـــأداء ممــزم فيو
 . بيا يعمل التي المستشفى

بكل ما فييا من  كما وان اختيار الطالب او الطالبة لتخصص التمريض يجعمو يتقبل ىذه المينة    
متع بدرجة من الكفاءة ، فيو يتالمتوقع ان يواجييا في اطار عممويتقبل التحديات ضغوطات وبذلك ىو 

 الذاتية وىذا يزيد من مستوى التوافق الميني لدى الجنسين.
 . (2010و) صالح،  (2017المية، وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة كل من ) 

يوجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى التوافق الميني  ل الفرضية السادسة:تفسير نتائج 
 ،)متزوج العاممين في مستشفيات الخميل تبعًا لمتغير الحالة الجتماعية ومجالتو لدى الممرضين

 2اعزب(

التوافق الميني  الدراسة عمى مقياسيتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية الستجابة أفراد     
لصالح و  (0.015) الكمية الدرجةالخميل حيث بمغت ومجاالتو لدى الممرضين العاممين في مستشفيات 

غير متوسط (، و 0.51) بانحراف معياري( 3.58) حيث بمغ متوسط المتزوجين ،تزوجينغير الم
(، وبذلك نرفض الفرضية المتعمقة بمتغير الحالة 0.53) ( بانحراف معياري قدرة3.73متزوجين )ال

 االجتماعية.

مقارنة مع  االجتماعية لغير المتزوجينلك بان قمة االلتزامات االسرية و يمكن تفسير ذو    
كذلك فان و  ،وى التوافق الميني لدييموىذا ما يزيد من مست ادائيم في العملال توثر في مستوى  لمتزوجينا

، فيما من وقتيم ألمور العمل ومتطمباتو متزوجين عالية بكونيم يكرسون كثيرالغير لدى  الدافعية لمعمل
امور حياتية خارج اطار في  تكون مستوى الدافعية لدى المتزوجين اقل لتشتت الممرض او الممرضة

ن باالضافة ان االلتزام بالمعايير المينية لدى غير المتزوجين اعمى من المتزوجين النيم يطمحو  ،العمل
ين لمحصول عمى الترقيات في الحصول عمى تقيم اجابي من قبل المسؤولالى تحسين مستواىم في االداء و 

 العمل.

ة مع مجال العبلق صائية في مجالي العبلقة )كذلك تبين ان ىناك فروق ذات داللة احو      
بداللة احصائية بمغت ، متزوجينالغير ذلك لصالح النمو الميني( و و  ادارة المستشفىالمسؤولين و 

 عمى التوالي. (0.00)، و(0.011)
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اجتماعية كبيرة وجين اعباء منزلية وىموم اسرية و بان لممتز  الفروق في المتغيرين ويمكن تفسير      
في توفير ضروريات  لبيت واالسرة واالنشغاليتركز عمى ا المتزوجينمن االىتمام لدى  انب كبيرجان و 

الضغوط ضافة الى المتطمبات االجتماعية و القمق الدائم عمى االوالد واالىل باالالحياة ألفراد االسرة، و 
الي ليس لدييم وقت او بالت، و زوجين اكبر من غير المتزوجينالحياتية  التي يعاني منيا الممرضين المت

االدارة  في اطار ما ظرون الى العبلقة مع المسؤولين و ، حيث ينم لبناء عبلقة قوية مع المسؤوليناىتما
 تتطمبو الميمات في العمل .

، ولعل ذلك يعود الى المستوى متزوجينالغير غير النمو الميني فالفرق لصالح اما بالنسبة لمت 
من حضور الندوات والمؤتمرات وورش العمل والسعي غير المتزوجين االقتصادي الذي يمكن الممرض 

انماء انفسيم تطوير و  لمسعي نحوغير المتزوجين ، وكذلك يوجد وقت اكبر لدى إلكمال الدراسات العميا
 مينيا في مجال مينة التمريض.

 (.2006اهلل، عبد) دراسةو  (2009)جوخب، نتائج دراسة كل من ىذا التفسير معتفق يو 

يوجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى التوافق الميني ل الفرضية السابعة: فسير نتائج ت
 الخبرة2 سنوات ومجالتو لدى الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل تبعًا لمتغير

يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التوافق الميني ومجاالتو لدى الممرضين 
بذلك نقبل (.و 0.88) حيث بمغت الدرجة الكمية لمتغير سنوات الخبرة،مستشفيات الخميل تبعًا العاممين في 

 الفرضية المتعمقة بمتغير سنوات الخبرة.

 بالمينة يرتبط بالمستشفيات العاممين لمممرضين الميني التوافق بأن يمكن تفسير ىذه النتيجةو     
 العمل ميدان في واالنسجام التكيف بإمكانو الخبرة جديد فالممرض الخبرة، سنوات عدد من أكثر ومكانتيا

الميني، بشرط ان يكون التأىيل الميني لكل منيما بدرجة  توافقو في الخبرة ذو الممرض مع يتساوى وأن
 لمعبلقة وبالنسبة الزمن وسنوات الخبرة، باختبلف كبيرا اختبلفا تختمف لم العمل وظروف فطبيعة  عالية،
 بعضيم مع يقضون الذين الممرضين أعداد ازدياد بسبب العبلقات وتكثر الوقت بمرور ادتزد الزمبلء بين

 لممسئولين وبالنسبة وطيدة، عبلقة البعض بعضيم مع عبلقتيم تكون وبذلك طويمة، ساعات البعض
 القسم في أقدميتو حسب ال نفسو الممرض وكفاءة انضباط حسب يكون الممرضين مع تعامميا فإن واإلدارة

، بل لزمنية الي يقضييا الممرض بالعملالخدمة، بمعنى ان العوامل المدعمة لمتوافق ال تتأثر بالمدة ا وأ
االيجابي مع المثيرات  تفاعمو دان العمل في المستشفى و انيا تعزز مدى التوافق لدية نتيجة تكيفية في مي
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وىذه النتيجة تتفق  ،لعمل ام الكان حديث االلتحاق با وظروف العمل فيحافظ الممرض عمى التوافق سواء
، حيث تعمل ىذه الجددو الذي اشار الى انو يتحقق التوافق الميني لدى  كل من القدامى ( 1988)طو،مع 

 الجدد الممرضون ويمتاز العوامل عمى مسح الفوارق التي قد يحدثيا عامل االقدمية في العمل، كما
 لتحقيق ليم والمساعدة العون بتقديم الخبرة ذوي الممرضون ويقوم الميارات واكتساب الخدمة لتقديم بالرغبة

 الوظيفية مما يقمل الفجوة بين الطرفين. طموحاتيم
 Saeid,et)و (2015،اليدى نورو  عائشة) وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة كل من

al,2013)،(2002الشافعي،) و(2111،و)صالح. 
 بعامل يتأثر الميني التوافق ان الذي اكد (2005النيل، ابو) معدراسةىذه ال يجةوال تتفق نت 
التي اشارت الى ان التوافق الميني يكون لصالح سنوات  (2006اهلل، عبد)، وال تتفق مع دراسةاالقدمية

التي اشارت الى ان مستوى التوافق (Ranjha& Shujja, 2010) شوجىا و الخبرة االعمى، ودراسة رنجيي
 سنوات. 5االقل من  وي الخبرةذالميني اعمى لمممرضين 

يوجد فروق ذات دللة إحصائية في مستوى التوافق الميني ومجالتو  الثامنة: لالفرضية تفسير نتائج 
 2غير حكومي( حكومي،نوع المستشفى) لدى الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل تبعًا لمتغير 

ستجابة أفراد الدراسة لمستوى التوافق الميني يتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ال        
نقبل  وعمي، و (0.104حيث بمغت الداللة الكمية ) ومجاالتو لدى الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل

 -مجالييوجد فروق ذات داللة احصائية في  واال ان الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير نوع المستشفى.
دارة  ، (0.00) بمغت االحصائية الداللةومجال النمو الميني ب  المستشفى العبلقة مع المسئولين وا 

 غير الحكومية في المستشفيات  العاممين الممرضين عمى التوالي ولصالح (0.023)و 
 بالمينة يرتبط بالمستشفيات العاممين لمممرضين الميني التوافق أن إلى ذلك تفسيرويمكن        

 االجتماعية او االدارية او المادية الفيزيقية العمل وظروف فطبيعة ،المستشفى نوع من أكثر ومكانتيا
 تخضع المستشفيات كافة في والقوانين االنظمة وان المستشفى، باختبلف كبيرا اختبلفا تختمف ال النفسية
 التمريض مجمس يتبعون الممرضين كافة وان الفمسطيني المشرع وانظمة الفمسطيني العمل لقانون

 من كثير في يشتركون حيث المختمفة المستشفيات في قوية الزمبلء بين لمعبلقة وبالنسبةالفمسطيني، 
 تكوين دائماً  العمل تقتضي بعض البرامج التعميمية، وطبيعةوالترفييية و  والعممية االجتماعية االنشطة
الزمبلء،  صةوخا األفراد من يتضمن غيره فرد لكل النفسي فالمجال وزمبلئو، ممرض كل بين نفسية عبلقة
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قامة الرياضي النشاط وتشجيع األخذ والعطاء، ىما طرفين ذات عبلقة عمى ينبني النفسي والتفاعل  وا 
 في عبلقات المطموب التحسين عمى أيضاً  يساعد والترفييي، االجتماعي النشاط وأوجو الحفبلت والرحبلت

يتفق مع دراسة كل من )المية، ىذا ما و (. 1988)طو،معيم توافقو زيادة عمى ويعمل بزمبلئو الممرض
 .(2002)الشافعي،و (2017

جود اختبلف في بعد العبلقة مع المسؤولين وادارة المستشفى لصالح الممرضين ير و يمكن تفسو  
المستشفى في  وادارة المسؤولينو، بان العبلقة بين الممرضينغير الحكوميةالعاممين في المستشفيات 

العبلقة المينية الرسمية وفق منظومة وقوانين وزارة الصحة لفمسطينية   المستشفيات الحكومية قائمة عمى
باالضافة الى شعور   واإلدارية الفنية الحدود أضيق في محدودة واإلدارة المسئولين مع أي ان العبلقة

 مسؤولين وكذلك ضغط العملاليتم لطبيعة العبلقة مع االدارة و الممرض باألمن الوظيفي مما يجعمو غير م
غير الحكومية االدارة، بينما تقوم العبلقة في المستشفيات د من فرص التواصل مع المسؤولين و لكبير يحا

 التوجيو تمتاز بكثير من باالضافة الى العبلقات الشخصية واالجتماعية و القوانين الداخمية عمى االنظمة و 
 . المشاكل حل في والمساعدة التعامل، عدالةو  واإلرشاد،

تيتم بتنمية العبلقات المينية مع الممرضين حتى غير الحكومية ادارة المستشفيات وكذلك فان   
حكومية نوع الغير ممرضين العاممين في المستشفيات ُيعطى الكون مستوى االداء ليم بدرجة اعمى، كما و ي

 .حكومية اقل منيم في المستشفيات الحكوميةالغير كون عدد التمريض في المستشفيات من االىتمام ل

ممرضين وكذلك في مجال النمو الميني فقد لوحظ وجود فروق ذات داللة احصائية  لصالح ال        
النمو الميني اعمى حيث يمكن تفسير ذلك بان فرص التطور و ، و حكوميةالغير العاممين في المستشفيات 

ر ذاتيم المينية من الممرضين عمى تطوي احيانا تجبرية تشجع  و ير الحكومان االدارات في المستشفيات غ
الدورات التعممية المتكررة  ولجان التعميم المستمر و  (orientation program)المبدئية التييئة برنامجخبلل

منح  ا قيمة قوية في التقييم السنوي و ليالممرض في عممة و حيث ان بعض ىذه الدورات ضرورية لتثبيت 
توفر ىذا غير مفة الى توفر المكتبات العممية، و االضاإلكمال دراستيم العميا  برص وتشجيع الممرضين الف

 الندوات وقمة والمتخصصة، الحديثة والمراجع الدوريات ، باالضافة لقمةفي بعض المستشفيات الحكومية
ان  ، باالضافةغير الحكوميةفي المستشفيات الحكومية مقارنة مع المستشفيات   العممية والمؤتمرات

جعميم غير متشجعين لتطوير ذواتيم، مما ي لحكومية يشعروا باألمن الوظيفيا الممرضين في المستشفيات
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الميني في المستشفيات  النمو نحو الممرضين من فرص يقمل مماضغط العملوكذلك ضيق الوقت و 
   الحكومية.

كذلك في حالة حالة تنافس شديد فيما بينيا و  فيغير الحكومية باالضافة الى ان المستشفيات 
ن بأعمى المستويات متقديم خدمة صحية صحيحة وسريعة و  المستشفيات الحكومية من اجلتنافس مع 

الميني من المتطورة وىذه االدوات تجبر الممرضين عمى تطوير نموىم خبلل االجيزة الطبية الحديثة و 
ما  عادةغير الحكومية لمتعامل معيا، وكذلك فان المستشفيات  البلزمةالقدرات اجل اكتساب الميارات و 

تقوم بأخذ تغذية راجعة من المستفيدين من الخدمة سواء من جانب البنية التحتية او من جانب تعامل 
. وىذا ما يتوافق مع دراسة تومر، وىذا ذا لو دور في تحديد وضع الممرضينالطواقم الصحية معيم وى

نتائج دراسة كل من  وتتفق النتائج السابقة مع (.Tomar,2016غير متوفر في المستشفيات الحكومية )
 (.2002و) الشافعي،Tomar,2016) ) دراسة تومر
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 التوصيات
 بناء عمى النتائج السابقة فان الباحث يوصي بما يمي: 
 لمممرضين العاممين في التنفيذ لبرامج تدريبية تأىيمية في مجال التوافق الميني خطيط و الت

افق الميني من خبلل تحسين زيادة مستوى التو  امج كون اىداف ىذه البر ، بحيث تالمستشفيات
طواقم تطوير العبلقات االجتماعية بين ال ،، تحديد المعايير االزمة لمعملعملظروف الشروط و 
 ، وتشجيع النمو الميني.الممرضين خاصةفي المستشفى و   الصحية

 ادارة  ،لمسؤولين، ابين الممرضين العبلقاتال بد من تطوير  ،مستشفيات الحكوميةبالنسبة لم
الن النتائج اشارت لوجود فروق بين الممرضين  لعمل عمى زيادة النمو الميني ليم،او  المستشفى

 .غير الحكوميةالمستشفيات  الممرضين العاممين االبعاد لصالح ىذهفي 
  اتخاذ بنتائج ىذه الدراسة و  الصحة الفمسطينية ةالمستشفيات ووزار اىتمام الجيات المسؤولة في

لمممرضين العاممين في المستشفيات جراءات المناسبة لمعمل عمى رفع مستوى التوافق الميني اال
 كونيم يمثمون الشريحة االكبر من العاممين في المستشفيات.

 عالية في االداء حتى معايير ان و االتقلتدريب العممي لطمبة التمريض عمى التركيز في برامج ا
 معمل عند تعينيم كممرضين في المستشفيات.يزيد من مستوى دافعيتيم الذاتية ل

 النوعية المتعمقة بالممرضين العاممين في المستشفيات بمتغيرات راء المزيد من الدراسات الكمية و اج
 مستوى الطموح المستقبمي. ،لدى الممرضين مثل االحتراق الوظيفي اخرى ةسيكولوجي
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 المراجع العربية
الذكاء الجتماعي والنفعالي لدى الممرضين والممرضات في التعامل مع أسر (. 2013إبداح، ميساء.)

 جامعة عمان العربية، االردن. ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المرضى في قسم العناية الحثيثة
 
 .القاىرة ،ةالنيضة العربي دار ،وعالمية عربية بحوث الصناعي النفس عمم(.2005) .محمود النيل، أبو
 

 .مصر ،والتوزيع لمنشر قباء دار ،وجداني الذكاء(.2000) .الدين عبلء الكفافي،و   صفاء األعسر،
 

 ،األنجمو المصرية المكتبة ،الوجداني الذكاء معرفة وراء ما. (2009.)حممي ،الفيلو  األنصاري، سامية
 القاىرة.

 
، النسانيةالجتماعية و  مجمة العموم ،الطبيالممرض في العبلج الطبيب و دور  (.2009براحيل، فاطمة.)

 الجزائر.، 24 ع
 
 اإلدارة إطارات عمى ميدانية دراسة القيادة بفعالية وعالقتو النفعالي الذكاء(.2010) .إبراىيم جامع، بن

 منتوري، قسنطينة، جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة - سكيكدة– البترول تكرير بمركب الوسطى
 . الجزائر

 
 بمركب ميتال ستيل ميدانية دراسة الميني بالتوافق وعالقتيا اإلشراف طبيعة(.2006سفيان.) عطيط،بو 
 . الجزائر قسنطينة، منتوري، جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة ،عنابة –
 

 لمنشر العمم واإليمان دار، وتطبيقات أسس اإلنفعالي الذكاء سيكولوجية(.2012منال.) اهلل، جاب
 مصر. ،التوزيعو 
 

 عالقتو بالكفاءة الجتماعية لدى المرشدين التربويين فيالذكاء الوجداني و (.2018الجعبري، انوار.)
 منشورة، فمسطين. غير ماجستيررسالة  ،مدارس الخميل
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 المرحمة عمى معممات دراسة الميني بالتوافق وعالقتو الوجداني الذكاء(.2009). عائشة جوخب،
 ،اإلسبلمية سعود محمد بن اإلمام جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة ،الرياض مدينة في الثانوية
 .السعودية

 
 ،واآلدب والفنون لمثقافة الوطني المجمس ،الجبالي ليمى ترجمة. العاطفي الذكاء(.2000د.) جولمان،
 .الكويت

 
 .الكويت ،عالم المعرفة ،ترجمة ليمى الجبالي، الذكاء العاطفي(. 1995د. ) جولمان،

 
، موزعوندار الفكر ناشرون و ، قيادة التربويةمالذكاء الوجداني ل (.2006طو.) حسين،سبلمة و  ين،حس

 االردن.
 

 عالقة الذكاء العاطفي بجودة القرارات الدارية دراسة ميدانية عمى الجامعات(. 2016حمد،نيى.)
 .فمسطين ،جامعة االزىر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الفمسطينية في محافظات قطاع غزة

 
 ،دار العربي، ، أىميتو، تقنياتو، نظرياتو وتجارب عالميةالرشاد الميني نشأتو(. 2014حمودة، محمد.)

 األمارات العربية المتحدة.
 

الذكاء الوجداني وعالقتو بالحتراق الوظيفي لدى الممرضين العاممين (.2016خديجة، ناصري.)
 ، الجزائر.جامعة بسكرة ،نشورةدراسة ماجستير غير م ،بالمستشفيات العمومية

 
التحقق من خصائصو السيكومترية يم مقياس عربي لمذكاء الوجداني و (. تصم2006عثمان. ) الخضر،
 .289-259(، 2)16، دراسات نفسية مجمة ،وارتباطاتو

 
 الذكاء الوجداني وعالقتو بالتوافق الميني لدى موظفي مجمع الوسط لمكميات(.2017ابراىيم.) ،خميل

 جامعة الخرطوم، السودان. ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،معة الخرطومبجا
 

 بيروت .، دار النيضة العربية ،تطبيقاتواصول عمم النفس الميني و (. 2004دويدار، عبد الفتاح.)
 

 عمان. ،الطباعةلمنشر والتوزيع و  هدار الميسر  ،المينيعمم النفس الصناعي و  (.2010) .ربيع، محمد
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 حسب نموذج العوامل الخمسةء النفعالي عالقة سمات الشخصية والذكا(. 2016ي.)عقبان ربيعة،

جامعة وىران،  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الكبرى بالذكاء النفعالي لدى الممرضين بولية وىران
 2الجزائر

 
دار  ،التطبيق في عمم النفس الرياضيالنظرية و : الذكاء النفعالي (.2012عبد الرحمن.) ،الرفاتي

 عمان. ،التوزيعالمأمون لمنشر و 
 

دراسة ميدانية عمى معممي الطور نفعالي وعالقتو بالتوافق الميني (2الذكاء ال 28106)، سبلمالزىرة
 ، ورقمة، الجزائر.جامعة القاصد مرباح ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،البتدائي لمدينة ورقمة

 
 http://www.acofps.com .(. مفيوم التوافق الميني2011سالمي، ياسين.)

 
وعالقتيا بالتوافق الميني  الثانويةالمرحمة  معمميلدى  النفسةالضواغط (.2016سعد.)السبيعي، 

 ،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الباحة، السعودية.لدييم
 

لتوافق الميني دراسة ميدانية عمى عينة من عالقتو باالذكاء العاطفي و (.2015).سعيدة، بن غربال
 جامعة محمد خيضر، الجزائر . ،رسالة ماجستير غير منشورة ،خيضر اساتذة  جامعو محمد

 
 من عمى عينة ميدانية دراسة لممعمم الميني والتوافق الوجداني (. الذكاء2001السمادوني، السيد.)

 مصر.  (،3ع )،عالم التربية مجمة ،العام الثانوي بالتعميم والمعممات المعممين
 

 دمشق. التوزيع،دار الفكر لمطباعة والنشر و ، الذكاء الوجداني(.2007السمادوني، السيد ابراىيم.)
 

 التوافق الميني وعالقتو ببعض سمات الشخصية لدى عينة من الممرضات(. 2012سيدي، احمد. )
غير منشورة،  رسالة ماجستيردينة المنورة، السعوديات العامالت في مراكز الرعاية الصحية األولية بالم

 جامعة الممك عبد العزيز، السعودية. 
 

، الجامعية المكتبة 4) . ط( الشخصية وسيكولوجية النفسية الصحة(.2001) .الحميد عبد شاذلي،
 .اإلسكندرية

http://www.acofps.com/
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غير  ، رسالة ماجستيرعالقتو بسماتيم الشخصيةالتوافق الميني لمممرضين و (.2002ماىر.) ،الشافعي
 غزة، فمسطين. ،الجامعة االسبلمية منشورة،

 
التمريض  ةالدافع المعرفي واتجاىات طمبة كميات التمريض نحـو مينـ(.2002شقورة، عبد الرحيم.)

 غزة.،ٌة،الجامعةاإلسالم،رسالةماجستٌرغٌرمنشورةوعالقة كل منهما بالتوافق الدراسي
 

 ذوي المين الصحية في مستشفيات جراحة القمب في العراق (. التوافق الميني لدى2010).صالح، عامر
 العراق.، 206-166 ،(6، )مجمة كمية التربية ،وعبلقتو ببعض المتغيرات

 
 .القاىرة(، دار المعارف، 6)طالتنظيمي، عمم النفس الصناعي و (.1988طو، عبد القادر.)

 
 القدس. والقبالة، لمتمريض الفمسطينيالمجمس  ،٢ ع ،والقبالة لمتمريض الممتقى. (٩١١١) .عمى عابد، 
 

عالقة الذكاء العاطفي بالضغوط النفسية لدى المرضيين (.2015خشبة.)عائشة، حنونة ونور اليدى، بو 
، جامعة قاصدي مرباح ، رسالة ماجستير غير منشور،ميدانية بالمؤسسة العمومية الستشفائية دراسة

 الجزائر.
 

 . مصر الحديث، المكتب الجامعي،(تطبيقاتوالصناعي)اسسو و  عمم النفس(.2001)، اشرف.عبد الغني
 

 https://mawdoo3.com 2الوجداني تعريف الذكاء العاطفي  .(2018، اسراء.)عبد القادر
في مركز المجال الطبي)دراسة ميدانية  فيالتوافق الميني لدى المرأة العاممة (. 2006عبد اهلل، حسين.)

 2، جامعة الفاتح، ليبيامنشورة غير ماجستيررسالة البطنان الطبي /طبرق(، 
 

 النشر، بغداد.طباعة و ، دار الحكمة لمعمم النفس الصناعي(. 1991عبد اليادي، الزبير. )
 

ديبونو مركز . وتطبيقات الفعال مفاىيم-اإلنفعالي -الذكاء الوجداني العاطفي(. 2009عثمان، حباب.)
 ، األردن.م التفكيرلتعمي
 

https://mawdoo3.com/
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مؤسسة ، (دراسة في عمم النفس الصناعي )سيكولوجية التوافق الميني لمعامل(. 2006عثمان، سعيد.)
 االسكندرية.، شباب الجامعة

 
 القاىرة. ،العربي الفكر دار ،النفسية الضغوط وادارة القمق .(2001). السيد فاروق عثمان،

 
)،النواجحةونعمات ،علوان جامعة(6102زهٌر. طلبة لدى باإلٌجابٌة وعالقته الوجـدانً الذكاء .

 .21(1) ،الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية مجلة  ،األقصىبمحافظاتغزة
 

 ،الجامعية دار المعرفة ،والميني الصناعي النفس عمم في دراسات(. 1987) .عباس عوض،
 اإلسكندرية.

 
 االسكندرية. ،المكتبة الجامعية ،المينيالنفس الصناعي و  دراسة في عمم(. 2006عوض، عباس. )

 
 بيروت. ،العالمية الكتب دار ،الصناعي النفس عالم(.1996) .كمال عويضة،

 
  http://www.uobabylon.edu.iq(2التوافق النفسي281082)سيف ،العيساوي

 
رسالة ماجستير غير قو التصال الشخصي لدى العمال بتوافقيم الميني، 2 عال(2005).فايزة، رويم

 2ورقمة، الجزائر جامعة ،منشورة
 

 معممي األنا لدى بمرونة وعالقتيا الجتماعية، والمسؤولية الميني التوافق 2(2010سامي.) فحجان،
 .غزة اإلسبلمية، الجامعة ،منشوره غير ماجستير رسالو ،الخاصة التربية

 
 .القاىرة ،مكتبة الخانجي، التكيف سيكولوجية في دراسات النفسية الصحة .(1990) .مصطفي ،فيمي

 
 األردن. ،مؤسسة الوراق ،عمم النفس الميني بين النظرية والتطبيق(.2001، بديع.)القاسم

 
( . الرضا الوظيفي لدى العاممين في النشاط الرياضي في الجامعات األردنية ٩١١١، عصمت ) الكردي

 االردن. (،2)23، دراسات لمعموم التربويةلرسمية واألىمية، ا
 

http://www.uobabylon.edu.iq/
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 (. التوافق الميني لدى الممرضين العاممين في المستشفى الجامعي ندير محمد2017، بوتوتة. )المية
 .46-35(، 1)2، مجمة مجتمع تربية عمل ،بتيزي وزو

 
 عمان. ،دار الفكر ،الاألطف عند اإلبتكاري والتفكير الوجداني الذكاء(.2009) .عبل د،محم
 

 (2 دائرة الموارد البشرية81082 .)المستشفى الىمي
 

 (2 دائرة الموارد البشرية81082الحسن قاسم2)  ابومستشفى 
 

 (2 دائرة الموارد البشرية81082) مستشفى الخميل الحكومي2
 
 (2 دائرة الموارد البشرية81082مستشفى الميزان التخصصي2)  
 

الذكاء الوجداني وعالقتو بالصحة النفسية لدى الممرضين والممرضات (. 2014المشرف، اريج.)
جامعة النيمين،  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،بمستشفى الخرطوم التعميمي ومستشفى السالح الطبي

 الخرطوم.
 

 -قمق الموت -اليأس -اإلكتئاب -الوجداني الذكاء في نفسية ودراسات بحوث (.2009بشير.) معمرية،
 مصر. ،والتوزيع لمنشر العصرية المكتبة ،اإلنتحار -العدواني كالسمو 

 
، ومقاالت بحـوث ،الذكاء الجتماعي والوجداني والقرن الحادي والعشرين(. 2003المغازي، ابراىيم.)

 المنصورة . ،مكتبة اإليمان
 

 العاديين متفوقينال من عينة لدى الدراسي بالتحصيل وعبلقتو االنفعالي (. الذكاء2010) .سياد المممي،
مجمة جامعة  ،دمشق مدينة في والعاديين المتفوقين مدارس من العاشر الصف طمبة عمى ميدانية دراسة

 دمشق.، 191-135(:3)26 ،دمشق
 

 االسكندرية. ،المكتبة الجامعية ،الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية(. 1998).المنسي، حسن
 



 

99 
 

ذكاء الوجداني وعبلقتو باالحتراق النفسي لدى عينة من (. ال2018ىدى، خرباش & ساعد، تباني. )
 ،(2)9 ،تنمية الموارد البشريةالعمومية )الزىراوي( بالمسيمة.  األطباء المناوبين بالمؤسسة االستشفائية

56-78. 
 

 النظرية والتنظيمي بين الصناعي النفس 2عمم1999)عمي.) وعسكر، حسين موسوي،وال حمدي ياسين،
 مصر. ،الحديث الكتاب دار ،والتطبيق
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 (0:أممحق )

 الوجداني قبل التحكيم العاطفي مقياس الذكاء
 جامعة الخميل

 البحث العمميكمية الدراسات العميا و 
 ماجستير  التوجيو والرشاد النفسي

8107-8108 
 تور /ة2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222المحترم /ةحضرة الدك

 بعد:تحية طيبة و 

وعالقتو بالتوافق الميني لدى عينة من  الوجداني يقوم الباحث بدراسة بعنوان) الذكاء العاطفي
 الممرضين العاممين في مستشفيات الخميل(

لوجداني ومقياس لمتوافق اسة قام الباحث ببناء مقياس لمذكاء العاطفي ااجراء الدر ولتحقيق اليدف و 
قياسين ، ونظرا لما عيدناه منكم من خبرة في ىذا المجال يرجى التكرم بالطالع عمى فقرات المالميني

 التقدير2، مع كل الحترام والشكر و وابداء رايكم بصالحيتيا وعالقتيا بموضوع الدراسة

 رانالباحث : عمي البط

 القسم الول : المعمومات العامة:

 )ذكر( ☐ 8)انثى(                             ☐0الجنس:                 

 ) غير ذلك( ☐1)اعزب/عزباء(             ☐ 8)متزوج/ة(             ☐0الحالة الجتماعية :   

 سنة(  05)اكثر من  ☐  سنة(    05 -5)  ☐ 8   سنوات(     5) اقل من  ☐0 سنوات الخبرة:  

 )مستشفى غير حكومي( ☐ 8) مستشفى حكومي(             ☐ 0:         نوع المستشفى
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 مقياس الذكاء العاطفي الوجداني

القدرة فرد عمى ادراك االنفعاالت بدقة والتعبير عنيا و يعرف الذكاء العاطفي  بانو قدرة ال  :الذكاء العاطفي 
نفعال لترقية النمو تنظيم االوالقدرة عمى فيم االنفعال والمعرفة االنفعالية و  ،ركيعمى تعميميا لتسييل التف

 ((Mayer &Salovey,1997الذىني )االنفعالي و 

:  ُيقصد بو التحكم في سير االنفعاالت بعد أن يدركيا، ثم وضع كل انفعال في  بعد ادارة النفعالت -1
 (1985)باررون،ت والبيئة المحيطة والمجتمعالذا مكانو المناسب من أجل تحقيق التوافق مع

غير  صالحة الفقرة 
 صالحة

 التعديل

توثر مشاعري االيجابية اتجاه االخرين في  1 .1
 حياتي 

   

مرضاي تساعدني  اتجاهمشاعري الصادقة  2 .2
 عمى النجاح في عممي كممرض

   

أستطيع تحويل تفكيري السمبي الى تفكير  3 .3
 ايجابي في عممي  

   

انفعاالتي طيع السيطرة عمى مشاعري و است 4 .4
 اثناء اي موقف مزعج في العمل 

   

احتفظ بدرجو عالية من االتزان االنفعالي أثناء  5 .5
 المواقف الضاغطة 

   

 االخرين اتجاه السمبية مشاعري اضبط  6 .6
 بسيولة

   

    اتحكم في مستوى انفعاالتي في معظم االحيان 7 .7
    المرضىلدي اتجاىات ايجابية نحو  8 .8
اظير االنفعاالت االيجابية) كالمرح والسعادة  9 .9

 والتفاؤل(  اثناء عممي
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اشعر بعدم االتزان االنفعالي بعد أي ميمة  10 .10
 فاشمة في عممي

   

استطيع ادارة المواقف الطارئة  بفاعمية اثناء  11  .11
 العمل

   

استطيع تقبل انفعاالت المرضى  في العمل  12 .12
 ىاميما كان مستوا

   

استفيد من تجارب زمبلئي الممرضين في ادارة  13 .13
 انفعاالتيم

   

 
يا مع فيم مشاعرىم التوحد معيم انفعالة عمى ادراك انفعاالت  االخرين و القدر : بعد التعاطف الوجداني -2

 (2001عبد السميع، ،)عثمانالتناغم معيموانفعاالتيم و 
لدي احساس عالي باحتياجات المرضى  14

 ومشاعرىم
   

    بكل تفيمشكاوي المرضى و  اتقبل 15
 لدي القدرة عمى فيم مشاعر المرضى  16

 وانفعاالتيم
   

اميل الى التعاطف العقبلني  مع المرضى  17
 في عممي 

   

    اتعاطف مع مشاعر اىل المرضى واتقبميا 18
احرص عمى عدم اظيار اي مشاعر او  19

 المرضى اتجاهانفعاالت سمبية 
   

يدفعني إحساسي بمشاعر المرضى التزام  20
 بأعمى المعايير في عممي.

   

تتطمب الحياة الناجحة لمممرض التعاطف  21
 الوجداني مع المرضى
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كن خبلل االمل ويتضمن ، ويتم ذلك مسعي الفرد نحو تحقيق دوافعو:   بعد الدافعية الذاتية في العمل -3
 (2000شك في الذات)جولمان،الحماس الستمرار السعي رغم الالمثابرة و 

يزداد تقديري لذاتي كممرض بعد اي  22
 تجربة ناجحة في العمل

   

المثابرة في  لدي القدرة عمى التحمل و  23
انجاز الميام  في عممي حتى وان فشمت 

 احيانا

   

روتين العمل ال يؤثر في مستوى دافعيتي  24
 ألداء عممي عمى اكمل وجو

   

يدفعني نحو التطوير  النجاح في العمل 25
 في االداء العممي

   

أستطيع انجاز الميام  الموكمة اليً   26
 بنشاط وبمعايير عالية طيمة فتره عممي

   

ال تتاثر دافعيتي ميما زادت ضغوط  27
 العمل عمي

   

المبادرة  بالرغم لدي القدرة عمى المبادأة  و  28
 من صعوبات العمل

   

نفعالية لي ال تؤثر االالظروف النفسية و  29
 عمى الرضا الوظيفي لدي كممرض

   

لدي القدرة عمى تحمل المسؤولية اتجاه  30
المرضى ميما كان مستوى االجياد في 

 العمل

   

تقديري لذاتي المرتفع عامل ميم في  31
 نجاحي في العمل كممرض 
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، ، والتمييز بينياعره حال حدوثياراك مشاادمعرفة الفرد لعواطفو و    (:المعرفة النفعالية )الوعي بالذات -4
 (2009وىذا ىو اساس الثقة بالنفس)محمد،

ميم المعرفة بإدارة االنفعاالت عامل  32
 في عممي لمنجاح

   

توجيني انفعاالتي  السمبية الى اجراء  33
 تعديل في نمط تفكيري في العمل 

   

استطيع االستجابة انفعاليا وفق متطمبات  34
 الموقف

   

إدراك  صدق مشاعري اتجاه المرضى   35
 في أغمب االحيان

   

أستطيع التعبير عن مشاعري بكل   36
 وضوح لؤلخرين

   

اتحكم في انفعاالتي قبل القيام باي ميمة  37
 في العمل 

   

قييم انفعاالت المرضى في استطيع ت 38
 بنجاحالعمل و 

   

نمط شخصيتي التفاؤلي يساعد عمى   39
 مرضى ليتقبل ال

   

 
حل  ،القيام بتفاعل شخصيت االخرين و ادارة انفعاال : التواصل الجتماعي مع الخرين في العمل -5

 (2000القدرة عمى ادارة التفاوض)جولمان،ات و النزاعالمشكبلت و 

    عبلقتي بالمرضى ال تتأثر بردود افعاليم 40
اميل الى ان تكون عبلقتي ايجابية مع  41

 في العملالمرضى وزمبلئي 
   

   ال أجد صعوبة في التواصل مع المرضى  42
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 فيم احتياجاتيمو 
لدي القدرة عمى تغيير اتجاىات المرضى  43

 ومشاعرىم نحو مرضيم 
   

    أعتبر نفسي موضع ثقة عند المرضى 44
استطيع التأثير  عمى المرضى لتحقيق  45

 االىداف العبلجية
   

عن دورىم  احاول توعية اىالي المرضى 46
 في مساعدة مرضاىم

   

اتواصل و  استفسر عن حالة مرضاي 47
 معيم بعد الشفاء من المرض

   

احاول ان تكون عبلقتي بالمرضى عبلقة  48
 اجتماعية -مينية 

   

صل مع مختمف امتمك القدرة عمى التوا 49
 االجتماعية لممرضىالخمفيات الثقافية و 

   

 

 الباحث : عمي البطران 
 ف : الدكتور محمد عجوةاشرا

 شاكرا لكم حسن تعاونكم
 المحكم

 
 السم الرباعي: 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

 المؤسسة: 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
 2222222222222222222222222222التخصص: 2222222222222222222222222222222222222222

 التوقيع: 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
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 (8ممحق)أ:
 مقياس الذكاء العاطفي الوجداني بعد التحكيم

 جامعة الخميل
 البحث العمميكمية الدراسات العميا و 

 التربويماجستير الرشاد النفسي و 
 المحترمين حضرة الممرض/ة

 تحية وبعد:
عالقتو بالتوافق الميني لدى  عينة من )الذكاء العاطفي و يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

اجستير في تخصص ( وذلك استكماال لمتطمبات شيادة المالعاممين في مستشفيات الخميل الممرضين/ت
 التربوي.االرشاد النفسي و 

المقياسين حسب ما تشعر بو بكل امانة لما في ذلك من اىمية االجابة عمى كل فقرة  من فقرات  اونرجو 
،عمما بان اليدف من ىذه الذي تراه مناسب ( امام االختيارxلنتائج ىذه الدراسة وذلك بوضع عبلمة  ) 

 المعمومات ألغراض البحث العممي فقط.
 شاكرا لكم حسن تعاونكم

 الباحث : عمي البطران

 اشراف: الدكتور محمد عجوة

 الول : المعمومات العامة القسم

 )ذكر( ☐)انثى(                              ☐الجنس:          

 سنة( 40)اكثر من  ☐سنة(           40-31) ☐سنة(             30)اقل من  ☐العمر:       

 ر ذلك() غي ☐)اعزب/ة(                    ☐)متزوج/ة(                  ☐الحالة االجتماعية :   

 سنة(  15)اكثر من  ☐سنة(      15 -5)  ☐سنوات(          5) اقل من  ☐سنوات الخبرة:     

 )مستشفى غير حكومي( ☐) مستشفى حكومي(               ☐    نوع المستشفى:
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 مقياس الذكاء العاطفي الوجداني

قدرة الاالنفعاالت بدقة والتعبير عنيا و فرد عمى ادراك يعرف الذكاء العاطفي  بانو قدرة ال  :الذكاء العاطفي 
نفعال لترقية النمو تنظيم االعالية و المعرفة االنفوالقدرة عمى فيم االنفعال و  ،عمى تعميميا لتسييل التفكير

 ((Mayer & Salovey,1997. الذىنياالنفعالي و 

 ويتكون ىذا المقياس من خمسة ابعاد

م في سير االنفعاالت بعد أن يدركيا، ثم وضع كل انفعال في :  ُيقصد بو التحك بعد ادارة النفعالت -1
 (1985)باررون،الذات والبيئة المحيطة والمجتمع مكانو المناسب من أجل تحقيق التوافق مع

موافق  مؤشرات ادارة النفعالت 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

تؤثر مشاعري االيجابية اتجاه االخرين   1
 في حياتي 

     

تساعدني مشاعري الصادقة اتجاه  2
 مرضاي عمى النجاح في عممي كممرض

     

أستطيع تحويل تفكيري السمبي الى تفكير  3
ايجابي في مواقف كثيرة في عممي 

 كممرض

     

استطيع السيطرة  عمى  انفعاالتي اثناء  4
 اي موقف مزعج في العمل 

     

الي احتفظ بدرجو عالية من االتزان االنفع 5
 أثناء المواقف الضاغطة في عممي

     

اتحكم في مستوى انفعاالتي طبقا لطبيعة  6
 الموقف في العمل

     

      لدي اتجاىات ايجابية نحو المرضى 7
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اظير انفعاالت ايجابية كالمرح والسعادة  8
 والتفاؤل اثناء عممي

     

اشعر بعدم االتزان االنفعالي بعد اي  9
 عممي  ميمة فاشمة في

    

واقف الطارئة في العمل استطيع ادارة الم 10
 نجاحبفاعمية و 

     

استطيع تقبل انفعاالت المرضى ميما  11
 كان مستواىا

     

استفيد من تجارب زمبلئي الممرضين في  12
 ادارة انفعاالتيم اثناء العمل

     

التوحد معيم انفعاليا مع فيم و  ة عمى ادراك انفعاالت  االخرينالقدر : بعد التعاطف الوجداني -2
 (2001عبد السميع، ،)عثمانالتناغم معيمنفعاالتيم و مشاعرىم وا

موافق  مؤشرات التعاطف الوجداني 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

لدي احساس باحتياجات المرضى  13
 ومشاعرىم

     

      بكل تفيماتقبل  شكاوي المرضى و  14

فيم مشاعر المرضى ي القدرة عمى لد 15
 انفعاالتيمو 

     

      اميل الى التعاطف مع المرضى 16

      اتعاطف مع مشاعر اىل المرضى  17

احرص عمى عدم اظيار اي مشاعر او  18
 المرضى اتجاهانفعاالت سمبية 
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يدفعني إحساسي بمشاعر المرضى إلى  19
 االلتزام بأعمى المعايير في عممي 

     

طفي الوجداني مع المرضى عامل ميم تعا 20
 في تحقيق نجاحي الميني

     

تتطمب الحياة الناجحة لمممرض الى  21
 التعاطف الوجداني مع مرضاة

     

 

كن خبلل االمل ، ويتم ذلك مسعي الفرد نحو تحقيق دوافعو:   بعد الدافعية الذاتية في العمل -3
 (2000الشك في الذات)جولمان،الحماس الستمرار السعي رغم ويتضمن المثابرة و 

موافق  مؤشرات الدافعية الذاتية 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

يزداد تقديري لذاتي كممرض بعد اي  22
 نجاح في العمل

     

لدي القدرة عمى المثابرة في انجاز الميام  23
 في عممي حتى وان فشمت في ادائيا

     

ستوى روتين العمل ال يؤثر في  م 24
 دافعيتي ألداء عممي عمى اكمل وجو

     

النجاح في العمل يدفعني نحو تطوير  25
 مستوى ادائي في عممي

     

أستطيع انجاز الميام الموكمة الي  26
 وبمعايير عالية طيمة فتره عممي 

     

اجد نفسي مستمتعا في عممي بالرغم من  27
 الضغوط المتنوعة
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المبادرة  رغم لمبادأة  و لدي القدرة عمى ا 28
 الضغوط في العمل

     

االنفعالية لي ال توثر الظروف النفسية و  29
 عمى الرضا الوظيفي لدي كممرض

     

لدي القدرة عمى تحمل المسؤولية  اتجاه  30
مرضاي ميما كان مستوى االجياد في 

 العمل

     

مستوى تقديري لذاتي عامل ميم في  31
 مرضنجاحي في العمل كم

     

تبقى دافعيتي لمعمل عالية بالرغم من  32
عدم استقرار الحالة النفسية واالنفعالية 

 لدي

     

 
واطفو وادراك مشاعره حال حدوثيا، معرفة الفرد لع (:المعرفة النفعالية )الوعي بالذات -4

 (2009، وىذا اساس الثقة بالنفس)محمد،والتمييز بينيا
موافق  مؤشرات الوعي بالذات 

 بشدة
معارض  معارض محايد موافق

 بشدة

المعرفة بإدارة االنفعاالت عامل ميم في  33
 النجاح في عممي كممرض

     

تودي انفعاالتي  السمبية الى اجراء  34
 تعديل في نمط تفكيري في العمل 

     

استطيع االستجابة انفعاليا وفق متطمبات  35
 الموقف اثناء العمل

     

مشاعري اتجاه المرضى إدراك  صدق  36
 في أغمب االحيان
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أستطيع التعبير عن مشاعري لممرضى   37
 بكل وضوح 

     

اتحكم بانفعاالتي قبل القيام باي ميمة  38
 في العمل 

     

استطيع تقييم انفعاالت المرضى لكي  39
 انجح في التعامل معيم  بنجاح

     

نمط شخصيتي التفاؤلي يساعد عمى   40
 بل المرضى ليتق

     

 

ام بتفاعل القيادارة انفعاالت االخرين و  : التواصل الجتماعي مع الخرين في العمل -5
 (2000القدرة عمى ادارة التفاوض)جولمان،حل المشكبلت والنزاعات و  ،شخصي

مؤشرات التواصل الجتماعي مع  
 الخرين

موافق 
 بشدة

 معارض بشدة معارض محايد موافق

بلقتي بالمرضى بردود ال تتأثر ع 41
 افعاليم

     

اميل الى ان تكون عبلقتي ايجابية مع  42
 المرضى 

     

جد صعوبة في التواصل مع ال أ 43
 فيم احتياجاتيمالمرضى و 

     

لدي القدرة عمى تغيير اتجاىات  44
 المرضى ومشاعرىم نحو مرضيم 

     

اشعر انني موضع ثقة من قبل  45
 المرضى
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ستطيع التأثير في نمط تفكير ا 46
 لتحقيق االىداف العبلجية المرضى

     

اعمل عمى توعية اىالي المرضى عن  47
 دورىم في مساعدة مرضاىم

     

اتواصل استفسر عن حالة مرضاي و  48
 معيم بعد الشفاء من المرض

     

احاول ان تكون عبلقتي بالمرضى  49
 اجتماعية -عبلقة مينية 

     

مع  بنجاحى التواصل و تمك القدرة عمام 50
االجتماعية مختمف الخمفيات الثقافية و 

 لممرضى

     

 

 الباحث : عمي البطران

 اشراف : الدكتور محمد عجوة
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 (0ب:ممحق )

 مقياس التوافق الميني قبل التحكيم
 جامعة الخميل

 البحث العمميلدراسات العميا و كمية ا
 لنفسيماجستير  التوجيو والرشاد ا

8107-8108 

 حضرة الدكتور /ة2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222المحترم /ة

 بعد:تحية طيبة و 

ي لدى عينة من وعالقتو بالتوافق المين الوجداني يقوم الباحث بدراسة بعنوان) الذكاء العاطفي
 العاممين في مستشفيات الخميل( الممرضين

مقياس لمتوافق اجراء الدراسة قام الباحث ببناء مقياس لمذكاء العاطفي الوجداني  و ولتحقيق اليدف و 
، ونظرا لما عيدناه منكم من خبرة في ىذا المجال يرجى التكرم بالطالع عمى فقرات المقياسين الميني

 التقدير2، مع كل الحترام والشكر و عالقتيا بموضوع الدراسةحيتيا و وابداء رايكم بصال

 الباحث : عمي البطران

 ات العامة:القسم االول : المعموم

 )ذكر( ☐ 2)انثى(                             ☐1الجنس:                 

 ) غير ذلك( ☐3 )اعزب/عزباء(          ☐ 2)متزوج/ة(                ☐1الحالة االجتماعية :   

 سنة(  15)اكثر من  ☐ 3سنة(    15 -5)  ☐ 2(       سنوات 5) اقل من  ☐1رة:   سنوات الخب

 )مستشفى غير حكومي( ☐ 2) مستشفى حكومي(             ☐ 1 :    نوع المستشفى
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 قبل التحكيم – مقياس التوافق الميني
ة يعرف بانة العممية الدينامية المستمرة التي يقوم بيا الفرد لتحقيق التبلؤم بين    التوافق الميني:

 ( 1987عمى ىذا التبلؤم)عوض، المحافظةن البيئة المينية)المادية واالجتماعية( و وبي
 البعد الول : طبيعة وظروف العمل

 

 

 التعديل غير صالحة صالحة الفقرة الرقم
اعي ما ىو مطموب مني من ميام وفق  1

 الوصف الوظيفي لمينة التمريض
   

    ظروف العمل مناسبة لي 2
ة  في اتخاذ القرارات الخاصة أشعر باالستقبللي 3

 بعممي كممرض
   

لو أتيحت لي فرصة  عمل في مجال اخر فمن  4
 أختارىا

   

ال اشعر بضغط في العمل بالنسبة لعدد   5
 المرضى في القسم  

   

    مينتي كممرض مصدر فخر لي 6
    اراعي البعد االنساني في تعاممي مع المرضى 7
    ي عممي كممرضأشعر باألمن الوظيفي ف 8
    عدد ساعات الدوام مناسبة لي كممرض 9

النظام اإلداري المعمول بو  في المشفى واضح  10
 ومقبول

   

    نظام الترقيات والحوافز  مشجع لمممرضين 11
النظام المعمول بو من قبل ادارة المستشفى  12

 يراعي حقوق الممرضين
   

في أشجع أن يكون أحد أبنائي ممرض  13
 المستقبل

   

    اشعر برضا وظيفي عالي في مينتي كممرض 14
    لدي ىوية وظيفية واضحة ومحددة كممرض 15
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 :البعد الثاني: العالقة مع الزمالء في العمل
 

 البعد الثالث :العالقة مع المسؤولين وادارة المستشفى
2

27 
يتفيم  المسؤولين الظروف الخاصة  

 بعمل الممرضين
   

    يقدر المسؤولين آرائي واقتراحاتي المينية 28

أتبادل الخبرات والمعمومات مع زمبلئي  16
 الممرضين

   

يقوم زمبلئي عمى مساعدتي في انجاز ميام   17
 تحتاج الى مساعدة

   

اسعى الى بناء عبلقات مينية مع الممرضين  18
 في المستشفيات االخرى

   

اسعى الى ان تكون لي مكانة متقدمة بين  19
 زمبلئي في العمل 

   

أحب أن أشارك زمبلء العمل في مناسباتيم  20
 االجتماعية

   

زمبلئي في العمل يحترمون ما أبديو من أراء   21
 وافكار في العمل

   

    نتبادل اآلراء كممرضين مع االطباء 22

اميل الى العمل ضمن  فريق لرفع مستوى  23
 االداء في العمل

   

زمبلئي عبلقة تقوم عمى المينية تربطني ب 24
 االحترام المتبادلو 

   

اختبلفي مع زمبلئي احيانا يصب في صالح  25
 اتخاذ القرارات السميمة

   

    ي في العملاتقبل اراء وتوجييات زمبلئ 26
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يشاركني المسؤولين في حل المشكبلت  29
 الطارئة في العمل

   

االدارة  أعتقد أن متابعة المسؤولين في 30
 ألوضاع  لمممرضين مقبولة

   

    اثق  برئيس القسم الذي اعمل بو 31

تقدر ادارة المستشفى ما يقوم بو الممرض  32
 من ميام اثناء العمل

   

تحترم االدارة الحقوق المنصوص عمييا  33
 ضمن لوائح نقابة التمريض

   

القوانين المعمول بيا في التزم باألنظمة و  34
 المستشفى

   

اشعر باألمن الوظيفي كممرض في  35
  المستشفى

   

 
 البعد الرابع: النمو الميني لمممرض

يوفر المستشفى فرصا جيدة لتطوير  36
 ادائي كممرض

   

اطمع عمى كل ما ىو جديد في النواحي  37
 الصحية التمريضية

   

تنظم ادارة المشفى ندوات وورشات عممية   38
 لتأىيل الممرضين

   

أشعر أن الفرصة متاحة لي  إلكمال  39
 دراستي العميا في مجال التمريض
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باي دورات تدريبية في المستشفى التحق  40
كفاءتي  وخارجيا لزيادة  معرفتي و 

 التمريضية

   

مينتي كممرض تحقق لي طموحاتي  41
 المستقبمية

   

اساعد زمبلئي عمى تطوير قدراتيم  42
 التمريضية

   

مينة التمريض تتطمب مني  ارى ان 43
البحث عن معرفة كل ما ىو جديد في 

 ميدان التمريض

   

 الباحث : عمي البطران 
 اشراف : الدكتور محمد عجوة

 شاكرا لكم حسن تعاونكم
 المحكم

 السم الرباعي: 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
 22222222222222222222222222222222222222222222222222المؤسسة: 222222222222222222

 التخصص: 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
 التوقيع: 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

 
 
 
 
 

 

 



 

121 
 

 (8ممحق)ب:

 يممقياس التوافق الميني بعد التحك

 جامعت انخهُم

 انبحث انعهمٍكهُت انذراساث انعهُا و

 انتزبىٌماجستُز االرشاد اننفسٍ و

 

 :حضزة انممزض/ة انمحتزمُه

 تحُت وبعذ:

ق انمهنٍ نذي  عُنت مه عالقته بانتىافو الوجداني)انذكاء انعاطفٍ ٠مَٛ اٌجبحث ثإخشاء دساسخ ثؼٕٛاْ 

بخست١ش فٟ تخظض استىّبال ٌّتطٍجبد شٙبدح اٌّ ( ٚرٌهانعامهُه فٍ مستشفُاث انخهُم انممزضُه

 اٌتشثٛٞ.االسشبد إٌفسٟ ٚ

االخبثخ ػٍٝ وً فمشح  ِٓ فمشاد اٌّم١بس١ٓ حست ِب تشؼش ثٗ ثىً اِبٔخ ٌّب فٟ رٌه ِٓ ا١ّ٘خ  اٚٔشخٛ

ٖ ،ػٍّب ثبْ اٌٙذف ِٓ ٘زاِبَ االخت١بس اٌزٞ تشاٖ ِٕبست   (xٌٕتبئح ٘زٖ اٌذساسخ ٚرٌه ثٛػغ ػالِخ     ) 

 اٌّؼٍِٛبد ألغشاع اٌجحث اٌؼٍّٟ فمؾ.

 شبوشا ٌىُ حسٓ تؼبٚٔىُ

 انباحث : عهٍ انبطزان

 اشزاف: انذكتىر محمذ عجىة

 

 انقسم االول : انمعهىماث انعامت

 )روش( ☐ 2)أثٝ(                             ☐1اٌدٕس:                 

 

 ) غ١ش رٌه( ☐3    (      ػضثبء)اػضة/ ☐ 2       )ِتضٚج/ح(               ☐1اٌحبٌخ االختّبػ١خ :   

 

 سٕخ(  15)اوثش ِٓ  ☐  3       سٕخ( 15 -5)  ☐ 2 سٕٛاد(        5) الً ِٓ  ☐1  سٕٛاد اٌخجشح:  

    

 )ِستشفٝ غ١ش حىِٟٛ( ☐  2) ِستشفٝ حىِٟٛ(             ☐ 1 :   ٔٛع اٌّستشفٝ
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 مقُاس انتىافق انمهنٍ

 

خ ٚث١ٓ ٠ؼشف ثبٔخ اٌؼ١ٍّخ اٌذ٠ٕب١ِخ اٌّستّشح اٌتٟ ٠مَٛ ثٙب اٌفشد ٌتحم١ك اٌتالؤَ ث١ٕ    انتىافق انمهنٍ:

  (1987اٌّحبفظخ ػٍٝ ٘زا اٌتالؤَ)ػٛع،اٌج١ئخ ا١ٌّٕٙخ)اٌّبد٠خ ٚاالختّبػ١خ( ٚ

 وَتكىن مه اربعت ابعاد

 

 طبُعت وظزوف انعمم -1

 

مىافق  انفقزة انزقم

 بشذة

 معارض بشذة رضامع محاَذ مىافق

ٟ ِب ٘ٛ ِطٍٛة ِٕٟ ِٓ ِٙبَ اػ 1

ٚفك اٌٛطف اٌٛظ١فٟ ٌّٕٙخ 

 اٌتّش٠غ

     

      ظشٚف اٌؼًّ ِٕبسجخ ٌٟ 2

أشؼش ثبالستمال١ٌخ  فٟ اتخبر  3

 اٌمشاساد اٌخبطخ ثؼٍّٟ  وّّشع

     

ٌٓ الجً أٞ فشطخ ػًّ فٟ ِدبي  4

 اخش

     

ال اشؼش ثؼغؾ اٌؼًّ ثبٌٕسجخ ٌؼذد  5

 اٌّشػٝ 

     

      ّشع ِظذس فخش ٌِٟٕٙتٟ وّ 6

      أشؼش ثبألِٓ اٌٛظ١فٟ وّّشع 7

ػذد سبػبد اٌذٚاَ ِٕبست ألٞ  8

 ِّشع

     

إٌظبَ اإلداسٞ اٌّؼّٛي ثٗ  فٟ  9

 شفٝ ٚاػح ستاٌّ

     

ٔظبَ اٌتشل١بد ٚاٌحٛافض  ِشدغ  10

 ٌٍّّشػ١ٓ

     

أشدغ أْ ٠ىْٛ أحذ أثٕبئٟ ِّشع  11

 فٟ اٌّستمجً

     

ٚظ١فٟ ػبٌٟ فٟ ِٕٙتٟ  بػاشؼش ثش 12

 وّّشع

     

      ٌذٞ ٠ٛ٘خ ٚظ١ف١خ ٚاػحخ وّّشع 13
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 انعالقت مع انزمالء فٍ انعمم -2

مىافق  انفقزة 

 بشذة

معارض  معارض محاَذ مىافق

 بشذة

أتجبدي اٌخجشاد ٚاٌّؼٍِٛبد ِغ  14

 صِالئٟ اٌّّشػ١ٓ

     

٠مَٛ صِالئٟ ػٍٝ ِسبػذتٟ فٟ  15

ج اٌٝ أدبص اٌّٙبَ اٌتٟ تحتب

 ِسبػذح

     

اسؼٝ اٌٝ ثٕبء ػاللبد ١ِٕٙخ ِغ  16 .14

اٌّّشػ١ٓ فٟ اٌّستشف١بد 

 االخشٜ

     

اسؼٝ اٌٝ اْ تىْٛ ٌٟ ِىبٔخ  17 .15

 ِتمذِخ ث١ٓ صِالئٟ فٟ اٌؼًّ 

     

أحت أْ أشبسن صِالئٟ فٟ  18 .16

 ِٕبسجبتُٙ االختّبػ١خ

     

صِالئٟ فٟ اٌؼًّ  ٠حتشِْٛ ِب   19 .17

 ثٕبءح  أثذ٠ٗ ِٓ أساء ٚافىبس

     

ٔتجبدي ا٢ساء وّّشػ١ٓ ِغ  20 .18

 االؽجبء ٚثشىً ِستّش

     

ا١ًِ اٌٝ اٌؼًّ ػّٓ  فش٠ك  21 .19

 ٌشفغ ِستٜٛ االداء فٟ اٌؼًّ

     

ػاللبتٟ ِغ صِالئٟ ػٍٝ تمَٛ  22 .20

 االحتشاَ اٌّتجبديا١ٌّٕٙخ ٚ

     

اختالفٟ ِغ صِالئٟ اح١بٔب ٠ظت  23 .21

فٟ طبٌح اتخبر اٌمشاساد 

 اٌس١ٍّخ

     

اتمجً اساء ٚتٛخ١ٙبد صِالئٟ  24 .22

 فٟ اٌؼًّ
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 شفًستانعالقت مع انمسؤونُه وادارة انم -3

مىافق  انفقزة 

 بشذة

معارض  معارض محاَذ مىافق

 بشذة

٠تفُٙ  اٌّسإ١ٌٚٓ اٌظشٚف اٌخبطخ   25 .25

 ثؼًّ اٌّّشػ١ٓ

     

٠مذس اٌّسإ١ٌٚٓ آسائٟ ٚالتشاحبتٟ  26 .26

 ا١ٌّٕٙخ

     

اٌّسإ١ٌٚٓ فٟ حً اٌّشىالد ٠شبسوٕٟ  27 .27

 اٌطبسئخ فٟ اٌؼًّ

     

أػتمذ أْ ِتبثؼخ اٌّسإ١ٌٚٓ فٟ االداسح  28 .28

 ألٚػبع اٌتّش٠غ ِمجٌٛخ 

     

وفبءح  سئ١س اٌمسُ اٌزٞ اثك ثمذساد ٚ 29 .29

 اػًّ ثٗ

     

تمذس اداسح اٌّستشفٝ ِب ٠مَٛ ثٗ  30 .30

 اٌّّشع ِٓ ِٙبَ اثٕبء اٌؼًّ

     

مٛق إٌّظٛص تحتشَ االداسح اٌح 31 .31

 ػ١ٍٙب ػّٓ ٌٛائح ٔمبثخ اٌتّش٠غ

     

اٌمٛا١ٔٓ اٌّؼّٛي اٌتضَ رات١ب ثبألٔظّخ ٚ 32 .32

 ثٙب فٟ اٌّستشفٝ

     

اشؼش ثبألِٓ اٌٛظ١فٟ وّّشع  فٟ  33 .33

  اٌّستشفٝ

     

 

 اننمى انمهنٍ نهممزض -4

مىافق  انفقزة 

 بشذة

 معارض بشذة معارض محاَذ مىافق

ح ٌتط٠ٛش ٠ٛفش اٌّستشفٝ فشطب خ١ذ 34 .34

 ادائٟ وّّشع

     

اؽٍغ ػٍٝ وً ِب ٘ٛ خذ٠ذ ػ١ٍّب فٟ  35 .35

 إٌٛاحٟ اٌظح١خ اٌتّش٠ؼ١خ

     

شفٝ ٔذٚاد ٚٚسشبد ستتٕظُ اداسح اٌّ 36 .36

 ػًّ ٌتأ١ً٘ اٌّّشػ١ٓ

     

أشؼش أْ اٌفشطخ ِتبحخ ٌٟ  إلوّبي  37 .37

 دساسبتٟ اٌؼ١ٍب فٟ ِدبي اٌتّش٠غ

     

 ثبٞ دٚساد تذس٠ج١خ فٟاٌتحك  38 .38

اٌّستشفٝ ٚخبسخٙب ٌض٠بدح  ِؼشفتٟ 

     



 

125 
 

 وفبءتٟ  اٌتّش٠ؼ١خٚ

ِٕٙتٟ وّّشع تحمك ؽّٛحبتٟ  39 .39

 اٌّستمج١ٍخ

     

اسبػذ صِالئٟ ػٍٝ تط٠ٛش لذساتُٙ  40 .40

 اٌتّش٠ؼ١خ

     

اسٜ اْ ِٕٙخ اٌتّش٠غ تتطٍت ِٕٟ  41 .41

اٌجحث ػٓ ِؼشفخ وً ِب ٘ٛ خذ٠ذ فٟ 

 ١ِذاْ اٌتّش٠غ

     

 

 

 

 بطزان انباحث : عهٍ ان

 اشزاف : انذكتىر محمذ عجىة
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 (جممحق)

 قائمة اسماء المحكمين

 السم التخصص مكان العمل
 الدكتور كامل كتمو صحة نفسية جامعة الخميل

طرق تدريس /فمسفة مناىج و  جامعة القدس المفتوحة
 التربية

 الدكتور عادل ريان

 دكتور حسين الجبارينال ادارة الخدمات الصحيةتطوير و  جامعة الخميل
 االستاذ/الدكتور سمير ابو زنيد ادارة وسموك تنظيمي جامعة الخميل
 االستاذ /الدكتور نبيل الجندي عمم النفس جامعة الخميل

 االستاذ/الدكتور محمد شاىين تربويارشاد نفسي و  جامعة القدس المفتوحة
 الدكتور ابراىيم المصري ارشاد نفسي جامعة الخميل

 الدكتور خالد كتمو التقويمالقياس و  ة القدس المفتوحةجامع
 الدكتور عيسى جردات عمم النفس االكمينيكي جامعة الخميل
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 (دممحق)
 كتاب تسييل ميمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

 (هممحق )

 الذكاء النفعالي لمقياس معامالت الرتباط بين كل فقرة مع الدرجة الكمية

 اإلحصاءات المؤشرات الفقرات إلحصاءاتا المؤشرات الفقرات
Q1 0.24 االرتباط** Q26 515. االرتباط(**) 

 0.000 الداللة 0.00 الداللة

Q2 0.40 االرتباط** Q27 561. االرتباط(**) 

 0.000 الداللة 0.00 الداللة

q3 489. االرتباط(**) q28 548. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q4 505. االرتباط(**) q29 543. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q5 536. االرتباط(**) q30 549. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q7 478. االرتباط(**) q32 485. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q8 479. االرتباط(**) q33 413. اطاالرتب(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q9 0.023- االرتباط q34 356. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.662 الداللة

q10 510. االرتباط(**) q35 477. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q11 510. االرتباط(**) q36 556. االرتباط(**) 
 0.000 داللةال 0.000 الداللة
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q12 463. االرتباط(**) q37 434. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q13 473. االرتباط(**) q38 504. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q14 503. االرتباط(**) q39 504. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q15 505. االرتباط(**) q40 555. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q16 451. االرتباط(**) q41 447. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q17 488. االرتباط(**) q42 474. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q18 482. االرتباط(**) q43 571. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q19 532. االرتباط(**) q44 602. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q20 523. االرتباط(**) q45 567. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q21 468. االرتباط(**) q46 620. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q22 464. االرتباط(**) q47 471. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q23 490. االرتباط(**) q48 341. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة

q24 470. االرتباط(**) q49 410. االرتباط(**) 
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 0.000 الداللة 0.000 الداللة
q25 443. االرتباط(**) q50 488. االرتباط(**) 

 0.000 الداللة 0.000 الداللة
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 (وممحق) 

 التوافق المينيلمقياس معامالت الرتباط بين كل فقرة مع الدرجة الكمية 

 اإلحصاءات المؤشرات الفقرات اإلحصاءات المؤشرات الفقرات
a1 400. االرتباط(**) a22 366. االرتباط(**) 

 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a2 559. االرتباط(**) a23 456. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a3 449. االرتباط(**) a24 444. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a4 481. االرتباط(**) a25 652. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a5 512. االرتباط(**) a26 703. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a6 527. االرتباط(**) a27 635. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a7 594. االرتباط(**) a28 627. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 
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a8 597. االرتباط(**) a29 401. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a9 645. االرتباط(**) a30 693. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a10 573. طاالرتبا(**) a31 631. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a11 600. االرتباط(**) a32 449. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a12 662. االرتباط(**) a33 608. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a13 571. االرتباط(**) a34 642. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a14 435. االرتباط(**) a35 490. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a15 403. االرتباط(**) a36 605. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a16 446. االرتباط(**) a37 569. االرتباط(**) 
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 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a17 426. االرتباط(**) a38 562. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a18 389. االرتباط(**) a39 631. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 لةالدال
N 367 N 367 

a19 476. االرتباط(**) a40 545. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a20 519. االرتباط(**) a41 429. االرتباط(**) 
 0.000 الداللة 0.000 الداللة
N 367 N 367 

a21 439. االرتباط(**) 

 

 0.000 الداللة
N 367 
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