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 ية  العالقة بين الذكاء اإلنفعالي واإلضطرابات السيكوسومات
 لدى عينة من طلبة الجامعات المصرية  

 (الريف والحضر)في بيئات مختلفة  
 

 (3)سهير صفوت عبد الجيد -(2)رزق سند ابراهيم -(1)سماح محمد مصلحي محمد
 ،داباآلكلية ( 2 سكلية الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شم، دراسات عليا طالبة( 1

 كلية التربية، جامعة عين شمس (3 جامعة عين شمس
 

 المستخلص
لدى  معرفة العالقة بين الذكاء االنفعالي واالضطرابات السيكوسوماتيةهدفت الدراسة الي 

ن عند حدوث اي خلل ألي إ ون فترض الباحثيو طلبة الجامعات المصرية في الريف والحضر. 
عراض سيكوسوماتيه عند الطالب أ لي ظهور إالي يؤدي بدوره االنفع و نقص في الذكاءأ

 دورا نفعاليرابات عضوية يلعب فيها العامل اإلنها اضطأ الجامعي، والتي يتم التعبير عنها على
ات بعمل دراسة ميدانية على طالب الجامع ون مما استدعي اهتمام الباحث هاما وقويا واساسيا.

المنهج  ون واستخدم الباحث .واناث(( )ذكور 100)المصرية في الريف والحضر وعددهم 
ل ومقياس كورن ون الباحثوتم استخدام مقياس الذكاء االنفعالي بعد تطويره من قبل  ،الوصفي

 لالضطرابات السيكوسوماتية. 
ة وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة احصائي تية:وتوصلت الدراسة الي النتائج اآل

فروق في وجود عدم  الحضر.في الريف و  السيكوسوماتية الضطراباتوابين الذكاء االنفعالي 
وجود فروق ذات داللة احصائية في االضطرابات  .الذكاء االنفعالي بين الريف والحضر

السيكوسوماتية بين طلبة الجامعات المصرية في الريف والحضر لصالح الحضر حيث كان 
د فروق دالة احصائيا في الذكاء وجو  (.87.0)( ومتوسط الريف 108.95متوسط الحضر )

 حيث بلغ متوسط االنفعالي بين الذكور واالناث من طلبة الجامعات المصرية لصالح الذكور،
 احصائيا فيوجود فروق دالة  (.35.928( ومتوسط درجات االناث )44.169درجات الذكور )

 ية لصالح االناثمن طلبة الجامعات المصر  واالناثاالضطرابات السيكوسوماتية بين الذكور 
 (.87.93)ومتوسط درجات الذكور  (131.32)حيث بلغ متوسط درجات االناث 
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ي الجامعات المصرية ف وطالباتوأوصت الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية مكثفة لطلبة 
ل خالل سنوات المرحلة الدراسية بأكملها لتوعيتهم بتوظيف انفعاالتهم بالشك والحضرالريف 

 . والعضويةصحتهم النفسية  علىاالمثل حفاظا 
 الجامعات المصرية. -اإلضطرابات السيكوسوماتية  -: الذكاء اإلنفعالي كلمات مفتاحية

 

 المقدمة
اقض ما تهتم بمعالجة الصراع والتن التيأهم المواضيع الهامة  أحديعتبر الذكاء االنفعالي 

 عدالفردية ومن ثم البشرية، ويبين شعور الفرد وأفكاره، األمر الذي يسهم في حل المشكالت 
 ظائفو  في مركبة وتغيرات وجدانية تغيرات عنها ينجم للفرد، متكاملة استجابة النفسي االنفعال

 الناتجة االضطرابات وتظهر .والهضمي والغدي والعضلي العصبي الجهاز تشمل األعضاء،
 نتيجة فيضطرب للجسم، التوازن الهيموستازي  في اختالل يحدث عندما االنفعالية األسباب عن

 ردود من بمجموعة الفيسيولوجية األجهزة لها، وتقوم يتعرض التي واالنفعالية النفسية المؤثرات
 .(2000: دانيال )جولمان، جسمية شكل اضطرابات على تبدو السوية األفعال غير

الت وعلماء النفس قديمًا اعتبروا أن االنفعاالت والتفكير نقيضان، حيث اعتبرت االنفعا
ن ثًا فاالتفكير، ويجب مقاومتها والحد منها لينمو تفكير اإلنسان وذكاؤه. أما حديقًا أمام عائ

 علماء النفس ينظرون إلى االنفعاالت على أنها سلوكيات منظمة تحكمها قوانين تعتمد بشكل
 (. 2004 ،)العتومكبير على المعرفة والبيئة المعرفية للفرد 

د، نقصد الحالة الناتجة عن االنفعال الزائ ننافإيكوسوماتى وعندما نتحدث عن اضطراب س
 خطورة فهذهوال شك ان االضطرابات االنفعالية مثل القلق والغضب والخوف واالحباطات ذات 

استمر  إذاخاصة  العضوي بالمرض  لإلصابةاالنفعاالت من شأنها ان تزيد من قابلية الجسم 
قد تسبب  التيى الى بعض التغيرات الفسيولوجية لمدة طويلة، مما يؤد االنفعالياضطرابه 

  .(2003 عبد المعطي، ى)حسن مصطفالجسم.  فياضرارا بالغة 
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فاظ الح فيواهميته  االنفعاليالضوء على دور الذكاء  أسلطولذلك بهذه الدراسة حاولت ان 
ف على الصحة النفسية والجسدية، والتركيز على عينة طلبة وطالبات الجامعة على اختال

 تواالضطرابااهتمام الدراسة في البحث عن العالقة بين الذكاء االنفعالي  ويأتيتخصصاتهم. 
عن الفروق  والكشفالسيكوسوماتية لدى طلبة الجامعات المصرية في مختلف بيئاتهم من جهة 

 والبيئة. السيكوسوماتية وفق متغيري النوع واالضطراباتفي كل من الذكاء االنفعالي 
 

 ثبحمشكلة ال
تتمثل مشكلة الدراسة فى الكشف عن العالقة االرتباطية بين الذكاء االنفعالى وبين 

 الفئة هذه أهمية إلى نظرا عينة من طلبة الجامعات المصرية. االضطرابات السيكوسوماتية لدى
 حيث من الجامعي الشباب من أبنائها لطاقة الدول حاجةو  الجامعيين(، اإلجتماعية )الطلبة

المتكاملة تم التركيز على هذه الفئة. كما تنطلق مشكلة البحث من التزايد  حتهاوص سالمتها
الملحوظ فى انتشار االمراض السيكوسوماتية على المستوى العام مع تزايد المشاكل االجتماعية 

التركيز الدائم من خالل جميع المسابقات  باإلضافة إلي. والسياسية واالقتصادية والنفسية
اهمال و  المعلومات الثقافية او اختبار الذكاء العام او مستوى التحصيل الدراسي التشجيعية علي

اختبارهم خالل التحكم والسيطرة علي انفعالتهم و قوة االشخاص علي و  الجانب االنفعالي تماما
تخطي و  مواقف مختلفة في مواجهتم لبعض الضغوطات المختلفه ودرجة تقبلهم لألزمات وادراتها

ل هذه صحتهم النفسيه دون توتر او قلق فمثنفعالي و حفاظ علي ثباتهم اإلالعقبات مع ال
. ويشير بعض الباحثين مثل على حد علم الباحثة رغم اهميتهامنعدمة االختبارات نادرة جدا بل و 

 بو زيتون،أابو زيتون الي أن كلما قلت درجة الذكاء اإلنفعالي ازدات المشكالت لدي الطلبة )
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين  هري الذي أكد من خالل دراسته علىش(، وكذالك ال2014

متوسط درجات طلبة جامعة الطائف في الذكاء اإلنفعالي ومتوسط درجاتهم في التوافق الدراسي 
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(. 2013 )الشهري، في التحصيل الدراسي من ناحية أخرى بين متوسط درجاتهم و  من ناحية
 إلي ان إنحدار الذكاء اإلنفعالي يصاحبه التي توصلت ( (Manju, 2016باإلضافة إلي دراسة 

 اإلجهاد العام. ارتفاع في مستوى 
 

 بحثفروض ال
بة عينة من طل ىلد ي واالضطرابات السيكوسوماتيةوجود عالقة عكسية بين الذكاء االنفعال -1

 الحضر.و  الجامعات المصرية في الريف
عينة من طلبة الجامعات  ىلدنفعالي في الذكاء اال وجود فروق ذات داللة احصائية -2

 المصرية في الريف والحضر.
عينة من طلبة  ىفي االضطرابات السيكوسوماتية لد وجود فروق ذات داللة احصائية -3

 .الجامعات المصرية في الريف والحضر
 عينة من ىاالنفعالي بين الذكور واالناث لدوجود فروق ذات داللة احصائية فى الذكاء  -4

 ية في الريف والحضر.طلبة الجامعات المصر 
 ىكوسوماتية بين الذكور واالناث لدفى االضطرابات السي وجود فروق ذات داللة احصائية -5

 الحضر.و  عينة من طلبة الجامعات المصرية في الريف
 

 بحثهداف الأ
السيكوسوماتية لدى عينة من طلبة  واالضطراباتمعرفة العالقة بين الذكاء االنفعالى  -1

 في الريف والحضر. جامعات المصريةال
عينة من طلبة الجامعات المصرية في الريف  ىة الفروق في الذكاء االنفعالى لدمعرف - 2

 والحضر.
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عينة من طلبة الجامعات المصرية في  ىمعرفة الفروق في االضطرابات السيكوسوماتية لد -3
 الريف والحضر.

 عينة من طلبة الجامعات ىلد معرفة الفروق فى الذكاء االنفعالى بين الذكور واالناث - 4
 المصرية في الريف والحضر.

طلبة  عينة من ىمعرفة الفروق فى االضطرابات السيكوسوماتية بين الذكور واالناث لد -5
 .جامعات المصرية في الريف والحضرال

 

 همية البحثأ
قد و بيا. ستتناول هذه الدراسة موضوع الذكاء االنفعالى، وهو مفهوم حديث ن: همية النظريةاأل

عدم ية، و الكتئاب، والوحدة النفستبين ان نقص الذكاء االنفعالى، قد يؤدى الى الشعور بالقلق، وا
 الجسمية، كالربو، وقرحةالتوازن االجتماعى، الى جانب ما يصيب االنسان من بعض االمراض 

 ،مراض القلب، فضال عن اضطرابات الطعام، وعدم التوافق النفسي. )جولمانوأالمعدة، 
2000.) 

اء هو الذكو  كذلك ال يعتمد توافق الفرد علي الذكاء العقلي فقط بل يتعداه الي نوع اخر
 %20ان الذكاء العام يتنبأ فقط بما يقارب  (Goleman, 2000) ، كما اشار جولماناالنفعالي

من النجاح الي عوامل اخري ترتبط  %80من عوامل نجاح االنسان في الحياة، في حين يعود 
 (55: 2000 ذكاء االنفعالي .)نقال عن جولمان،بال

ات الدراسات التى تتناول العالقة بين الذكاء االنفعالى واالضطراب باالضافة الي ندرة
 . السيكوسوماتية وخاصة في مصر

 هذه الدراسة فى الخروج ببعض االقتراحات التى تساعد المسؤولين ىتسع :همية التطبيقيةاأل
الجامعى، لعقد دورات تدريبيه للطلبة والطالبات الجامعيين، لتنمية الذكاء  والقائمين على التعليم
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االنفعالى، والتدريب على االتزان االنفعالى، حفاظا على سالمتهم الصحية، والوقاية قدر 
المستطاع من االضطرابات السيكوسوماتية، وتحقيق افضل اداء، وتجعل لديهم القدرة على 

ور بالرضا، ولتأهيلهم لإلندماج فى سوق العمل بنجاح، وكذلك لتأهيلهم االستمتاع بالحياة، والشع
إجتماعيًا في حياتهم الخاصة، كأباء، وامهات قادرين على مواجهة ضغوطات الحياة بذكاء 

 .انفعالي مدرب، تجنبا لكثير من المشكالت االجتماعية
 

 الدراسات السابقة
عالقة بين بعنوان "استكشاف ال: (2012) ناتيليو اكستريميراو  دراسة لورد تريلو /1

 دراسةفحصت هذه ال الذكاء االنفعالي وجودة الحياة المتعلقة بالصحة لدى مرضى السرطان"
سرطان. مريًضا مصاًبا بال 62العالقة بين الذكاء االنفعالي وجودة الحياة المتعلقة بالصحة في 

 للتنبؤ بجودة ذكاء االنفعاليتم فحص الصالحية التنبؤية والتدريجية لل، على وجه الخصوص
ا باينً الحياة المتعلقة بالصحة بعد المستوى الذي يعزى إلى الشخصية. أظهر الذكاء االنفعالي ت

ولية أأدلة  هذه النتائج وقدمت ،الحياة المختلفة المتعلقة بالصحةفريًدا وكبيًرا في التنبؤ بأبعاد 
اقترح و  في مجال علم األورام النفسي. على أن قدرات الذكاء االنفعالي لها إضافات مفيدة

اظ الحف الباحث تضمين برامج الذكاء االنفعالي لتكملة المناهج التربوية النفسية التي تهدف إلى
ي توصلت النتائج الي وجود أة المتعلقة بصحة مرضى السرطان. على أو تحسين نوعية الحيا

 الصحةجودة الحياة المتعلقة ب ارتفاع بينو  عالقة طردية بين ارتفاع معدالت الذكاء االنفعالي
 .مرضي السرطان ىلد
عالقته بالذكاء بعنوان"تهيج القولون و : 2014)) دراسة على محمود كاظم /2

هل توجد فروق  الرد على تساؤل وهدفت الدراسة المتغيرات البايوكيميائية" االنفعالي وبعض
لمصابين بتهيج القولون ومجموعة غير في مستوى الذكاء االنفعالي بين مجموعة ادالة احصائيا 
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( مشخص 15منهم ) طالب وطالبة (28لى عينة من الطالب مكونة من )وذلك ع المصابين؟
( طالب وطالب غير مصابين ولقياس الذكاء االنفعالي طبق الباحث 13)و باضطراب القولون 

ذكاء االنفعالي ( وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في ال2008، اداة )السميح
 .لصالح غير المصابين

 رضىم لدى التأقلم وآلية الغضب بعنوان "دور: (2014آخرون )و  دراسة ستنكليت /3
تقترح الدراسة أن الغضب سبب أساسي لتفاقم مرض القولون العصبي و  العصبي" القولون 

مل العواو  فرط الحساسية الحشويةو  حيث ترجع أسباب المرض إلي حركة الجهاز الهضمي
مريض يعانون  37األولي تكونت من ، طبقت الدراسة علي مجموعتينو  اإلجتماعية.و  النفسية

فرد من األصحاء خضعوا جميعا للفحص  32الثانية تكونت من و  من االالم القولون العصبي،
 وفحص اكلينيكي، تم إجراء فحص بالمنظار للقولون و  الطبي من قبل طبيب أمراض باطنية

نتائج أن مرضي القولون لديهم مستويات أعلي من الغضب بمقارنتهم أظهرت الو  نفسي.و 
القولون العصبي  لي ضرورة إجراء بحوث مستقبلية على مرضىوأوصت الدراسة إ، باألصحاء

 أسلوب التكيف من البداية.و  للتحقيق في دور الغضب
 في ياالعل الدراسات لطالب األنفعالي الذكاء" بعنوان :(2015دراسة محمود خان ) /4

 إذا ما معرفة محاولة الى " هدفت هذه الدراسةكشمير بجامعة والحضرية الريفية المناطق
 اجراء مقارنة إلىو  .الطالب بين اإلنفعالي الذكاء تنمية على تؤثر الجغرافية االختالفات كانت
 ومحاولة 25-20 العمرية الفئة من والحضرية الريفية المناطق اإلنفعالي بين طالب للذكاء
 الوعي أي اإلنفعالي، للذكاء العشرة األبعاد في كبير اختالف أي هناك كان إذا ما معرفة
، الذات تطوير، النزاهة، العالقة إدارة، العاطفي االستقرار، الذاتي والتحفيز والتعاطف الذاتي
 .الدراسة في الوصفي المنهج اعتمد الباحث علىو  .اإليثاري  والسلوك االلتزام، القيمي التوجه
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 اإلنفعالي الذكاء بين كبير فرق  يوجد ال علي أنه، T اختبار إجراء بعد الدراسة نتائج كشفتو 
 والحضرية. الريفية المناطق في للطالب( الكلية الدرجات)
هما بعنوان "القلق واالكتئاب وعالقت (2015)نانسي عبد المنعم حسن  دراسة /5

ية اشدين من الجنسين" دراسة عاملببعض االضطرابات السيكوسوماتية لدي عينة من الر 
عالقتهما ببعض االضطرابات و  االكتئابو  هدفت الدراسة الي معرفة القلقو  .مقارنة

اس السيكوسوماتية لدي عينة من الراشدين من الجنسين، وللوصول للنتائج تم االستعانه بمقي
وتكونت عينة  السيكوسوماتية. مقياس كورنل للنواحي العصابيةو  السمة(،و  القلق )الحالة
توصلت النتائج الي وجود فروق و  .اناث(100ذكور و100طالبة )و  طالب (200الدراسة من )

ي مقياس كورنل للنواحو  االناث علي مقياس االكتئاب )د(،و  ذات داللة احصائية بين الذكور
 اثالناو  ال توجد فروق دالة احصائيا بين الذكورو  السيكوسوماتية في لصالح االناث.و  العصابية

فسية توجد عالقة ذات داللة احصائيا بين االضطرابات النو  السمة(.و  في مقياس القلق )الحالة
املي تالف التركيب العاكدت الدراسة علي اخو  االضطرابات السيكوسوماتيةو  االكتئاب(و  )القلق

 مقاييس الدراسة المختلفة. ىاالناث علو  كال من الذكور ىللشخصية لد
:بعنوان  )2015) Joiceswarnalatha.R دراسة  / 6 

 ع االشاره الىالطالب الريفيين مو  دراسة مستويات الذكاء االنفعالي لدي الطالب الحضريين
 االنفعالي للطالب الذكاء مستويات الدراسة الي مقارنة تهدف هذهو  في الهند ادائهم االكاديمي

 ورفاهيته الطالب التانفعا تقييم المفيد من لذا وحضرية، ريفية خلفيات إلى ينتمون  الذين
 أدائهم على االنفعالي الذكاء تأثير بدراسة أيًضا وتهتم .الذاتي وضبطه االجتماعي وتواصله

إلي جانب أدائهم  اإلنفعالي الذكاء تطوير للكليات المفيد من سيكون  لذلك ،األكاديمي
لحضر أعلي ظهرت هذه الدراسة الي أن مستويات الذكاء االنفعالي لدي طالب ااالكاديمي. وأ

لطالب الريف أعلي من طالب  المعدل التراكمي لألداء األكاديميمن طالب الريف بينما 
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حيث أن يمكن تحليل ذلك أنه ال يوجد تأثر للذكاء اإلنفعالي علي األداء األكاديمي و  الحضر.
 التراكمي معدلهم أن من الرغم على لدي الطالب الحضريين عالية مستويات الذكاء االنفعالي

 الريفيين. الطالب من أقل
 ينب والتكيف االنفعالي الذكاء بعنوان "دراسة Mahesh B. Bharvad ((2015دراسة  /7

اء توصلت الدراسة الي وجود فروق ذات داللة احصائية في الذكو  المدارس" في الهند طالب
م تقديو  الريف لصالح الحضر ناتح عن تقدم البنية التحتية في الحضرو  االنفعالي بين الحضر

 حصائيا بين الذكورمرافق جيده. باإلضافه الي وجود فروق داله إو  خدمات ذات جودة افضل
يف التكو  بين الذكاء االنفعالي ضا إلي وجود عالقة طرديةياإلناث لصالح الذكور. وتوصلت أو 

  لدي طالب المدراس.
بين  ة العقليةبعنوان"الذكاء االنفعالي كمؤشر للصح (2016)في الهند  Manjuدراسة  /8

الي وتهدف الدراسة الى فحص العالقة بين أبعاد الذكاء االنفع مجموعة االمراض المزمنة"
ة الصحفي التنبؤ ب والصحة العقلية بين مجموعة األمراض المزمنة لدراسة دور الذكاء اإلنفعالي

 عقليةلصحة الوتوصلت النتائج الي وجود عالقة طردية بين ابعاد الذكاء االنفعالي وا. العقلية
 نتائجكشفت أن الذكاء االنفعالي ومكوناته المختلفة مرتبطة بو  بين مجموعة االمراض المزمنة.

شارت الى ان انحدار الذكاء االنفعالي أكذلك  ة أفضل ومستويات أقل من اإلجهاد.صحي
ل ادارة االنفعاالت يعطى افض ىيصاحبه ارتفاع في مستوي االجهاد. كما تبين ان القدرة عل

 .مؤشر من انخفاض التوتر
:بعنوان   )2016) Dragan Ristevski9/ دراسة  

 الضغوطات في وجود ظروف من النفسية الصحة اإلنفعالي في تحسين الذكاء "تأثير
وجود عالقة طردية بين ارتفاع معدل الذكاء  أظهرت النتائج الىاإلجتماعية" و  النفسية

 االشخاص ذو الذكاء اإلنفعالي المنخفض لديهم أنو  بين التمتع بصحة نفسية جيدة.و  اإلنفعالي
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ثقتهم بأنفسهم و  اإلجهاد تظهر في صورة اكتئاب شديد او عدوانية مؤشرات عالية من
منخفضه. مما يؤكد ان منخفضي الذكاء االنفعالي في خطر يهدد صحتهم النفسية خاصة في 

 المواقف العصيبه.
ا ساءة اللفظية الوالدية وعالقتهاإلبعنوان " (2019 منال دراسة )الشيخ، /10

ث ة البحاعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتكّونت عينو  "باالضطرابات السيكوسوماتية
 إعدادمقياس اإلساءة اللفظية ) ت( طالبًا وطالبة في الصفين السابع والثامن، واستخدم350من )

(، وخلصت 2011ديوب،  ( ومقياس االضطرابات السيكوسوماتية )إعداد2011عسيلي، 
ضطرابات بين اإلساءة اللفظية واال ية موجبةقة ارتباطال( توجد ع1الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

جهاز بين اإلساءة اللفظية وُبعد اضطرابات ال ية موجبةارتباط عالقة( توجد 2السيكوسوماتية. 
توجد  (4د اضطرابات النوم. للفظية وُبعبين اإلساءة ا ية موجبةارتباط عالقةتوجد ( 3الهضمي. 

اللة د( توجد فروق ذات 5بين اإلساءة اللفظية وُبعد اضطرابات السلوك.  ية موجبةارتباط عالقة
( 6إحصائية بين األم واألب في توجيه اإلساءة اللفظية لدى أفراد عينة البحث لصالح األم. 

د ساءة اللفظية لدى أفراتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التعرض لإل
 .( 2019منال  )الشيخ، عينة البحث لصالح اإلناث.

 

 ياإلطار النظر 
 :مفاهيم البحث

درات هو مجموعة من القدرات االنفعالية والشخصية التي تؤثر في الق الذكاء االنفعالي: /1
فرد درة البقوربط بيرن الذكاء االنفعالي  الكلية للشخص ليتكيف مع متطلبات وضغوطات الحياه،

 .(Bar-On and parker; 2000)الحياه  التكيف والنجاح في ىعل



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون سماح محمد مصلحي محمد 
 

 2022 ينايرالجزء األول،  ،األول العددون، لخمساو  الحادي المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

11 

التى و وتعرف بأنها "االضطرابات الجسمية المألوفة لألطباء، : االضطرابات السيكوسوماتية/2
يحدث فيها تلف فى جزء من اجزاء الجسم او خلل فى وظيفة عضو من اعضائه نتيجة 

طراب حياة المريض، والتى ال يفلح العالج الجسمى اضطرابات انفعالية مزمنة نظرا ألض
 الطويل وحده فى شفائها تاما، الستمرار االضطراب االنفعالى وعدم عالج اسبابه الى جانب

 (47: 1984 العالج الجسمى. )نقال عن ابو النيل،
 :النظريات المفسرة للدراسة

" وذلك من "Ravbouروسي ويعتبر رائد هذه المدرسة العالم ال االتجاه الفيزيولوجى: -1
خالل دراسة ردود الفعل الجسدية أمام المثيرات الخارجية، وتمكن من تثبيت مبادىء 
النظرية اللحانية الحشوية وهى نظرية تبحث عالقة تأثير القشرة المخية )اللحاء( في 

قة يزيولوجى للظواهر النفسية ورفضها للتحفيزات المتعل االحشاء. وتعتمد على التمييز الف
ولهذه . (19ص ،1992 )نقال عن بيار مارتي، بفردية الشخص وأحاسيسه الخاصة.

المدرسة الفضل الكبير في احداث تطورات هائلة حتى االن، ونذكر في هذا المجال العالم 
حيث قام بإجراء مالحظة منظمة علي التغيرات  ،Cannon 1851-1945كانون 

اشار و  ة والظروف المثيرة للمشقة كاالم والجوع،الفيزيولوجية المصاحبة لألنفعاالت الشديد
الى ان المنبهات التى ادت الى اثارة انفعالية تسبب تغيرات في العمليات الفيسيولوجية 

: تجربة استئصال المناطق العصبية لما فوق التالموس لدى ومن اشهر تجاربه االساسية.
وتوصل بهذا الى ان ، لهكلب اثبت من خاللها ان هذا االستئصال اثر في ردود افعا

-1999)نقال عن زين العابدين درويش التالمس هو المركز الدماغي باالنفعاالت. 
 Phileb bardواعقب كانون العالم النفسي االمريكى (1992بيارماتى  231-230ص

يؤدى الى حفظ ردود  عادة تجربته ليثبت ان احتفاظ الكلب بالتالمس ما تحت المهادإفقام ب
هو اول من  "Seliد على ان الهيبو تالمس هو مركز االنفعاالت. ويعتبر العالم "واك افعاله
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اطلق مصطلح الشدة النفسية عقب دراسته لتأثيرها علي الحيوان ومن خالل دراسته توصل 
مرحلة  الى نظريته المعروفة بالتناذر العام للتكيف وتتلخص هذه النظرية فيما يلى:

شدة جسمية:  -أ الكائن الحي وهى نوعين: ىاقعة علوهى الشدة الو  الصدمة االولى:
شدة نفسية: كالصدمات النفسية، واالنباء  -ب وااللتهابات والحمى. كالحروق والكسور،

وهناك اجراءات يقوم بها الجسم ضد الصدمات فيقوم بأطالق  المفاجئة،والحرمان والقلق.
وتلى االجراءات  لتكيف:مرحلة ا -هرمون للدورة الدموية واالعصاب والغدد الصماء.

ذا فشل الجسم في التأقم مع هذه إالكائن الحي ف ىلسابقة في حالة استمرار الشدة علا
االخطار المستمرة ينتقل الجسم الى مرحلة االعباء وهنا تحدث فوضة عضوية وما يحدث 
خاللها من ردود افعال غير موزونة وغير متناسقة هى التى تؤدى الى حدوث ضرر 

 (. 208ص ،1983 م )نقال عن فخرى الدباغ،جسمى دائ
يشير مارتى الى ان الفضل الرئيسي لفهمنا للسيكوسوماتيك يرجع  اتجاه التحليل النفسي: -2

 Pierre)  في االساس الى جهود العالم سيجموند فرويد في اختراعه للتحليل النفسي

Marty 1998 p.19ليه في الميدان (. وساهم اتباع فرويد في تصنيف المبادىء التحلي
تتحسن بدرجة أن الحاالت الجسدية لبعض مرضاهم النفسي الجسدى فقد الحظ هؤالء 

مؤسس  F. Aleseandrالشفاء احيانا اثناء عالجهم النفسي التحليلي. وحاول العالم 
النظريه السيكوسوماتية التحليلية التوفيق بين النظريات الفيزيولوجية وبين التحليل النفسي، 

من هذا التوفيق بنظرية ديناميكية مرتكزه علي مبدأ الصراع وخاصة الالواعي.  واستخلص
ان جوهر الصراع ال يكمن من وعى المريض وسلوكه الظاهرى، وانما يكمن في  ى فهو ير 

-45ص ،1992 )بيار مارتى، ليات الدفاعية المستخدمة لديه.عي المريض وفي اآلو اللا
معينة فالخوف والقلق  اعضاء ىت تأثر علالكسندر ان بعض الصراعا(. وافترض 46

القلب واالوعية الدموية ومشاعر التبعية والحاجة للحماية ينعكسان غالبا  ىينعكسان عل
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الوراثة او الجهاز الهضمى كما اشار الى ان االستعداد لالصابة بمرض ما بسبب  ىعل
مل االنفعالية لألصابة بهذا المرض، ما لم تصنف اليه العوا ةطبيعة الجسم يميز كاف

والصراعات يميز الكسندر بين االضطرابات  ته، وتبعا لدرجه ظهور االنفعاالتالمكبو 
االعضاء  ىالبحته التى يمكنها ان تنعكس عل الهيستريا في االضطرابات النفسية

 ،نفاألالحواس، ك عضاءأ  )الجهاز الحركى، المستخدمة في العالقة مع العالم الخارجى
يكون الكسندر من اوائل مطبقي التحليل النفسي في مجال  الجلد.....( وبهذا

 (. ويعتبر كل من هاري سوليفان47-46ص ،1992 السيكوسوماتيك )بيار مارتى،
كارنى هورنى واريال فروم من انصار مدرسة التحليل النفسي، التى شرعت في محاربة و 

ت النفسية واالجتماعية االتجاه الغريزى الذي نادى به فرويد واصروا علي اهمية المتغيرا
فأهتمت كارنى هورنى باالضطرابات السيكوسوماتية واشارت الي ان القلق والكبت ينتج 

ارتفاع ضغط الدم  ،االستجابات الهضمية لصداع والربو،عنهم امراض جسمية مثل ا
واعراض القلب. وتقول هورنى ان القلب مشكلة معقدة بسبب صلته الشديده بالعمليات 

واالسهال وعسر الهضم.  ة وغالبا ما تصاحبه اعراض جسمية كخفقان القلب،الفسيولوجي
وغيرها وبالرغم ان االعراض الجسمية تظهر بشكل واضح في حاالت القلق لكنها ليست 

، والهيجان وغيرها ن اغلب االنفعاالت االخري كالغضبموقوفه علي القلق وحده، وا
وارادت  (231ص ،1967 في فهمى،عن مصط يصاحبها تغيرات جسمية واضحة. )نقالً 

Fandourz Dubnar  ان تقدم صورة شمولية وكاملة عن شخصية مرضاها، وادمجت
عدد من العوامل منها العامل التاريخى، والفيزيقي، واالنفعالي تلك العوامل التى تسهم في 
نشأة المرض ومن ثم اهتمت دبنار بتنظيم الشخصية عند المريض السيكوسوماتيك. )نقال 

 (.42ص ،1992 عن بيارمارتى،
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ن ى الكائالصراع المستثار لدينشأ اإلنفعال من وجهة نظر السلوكيين نتيجة  :النظرية السلوكية
ت في كما يفسر البعض اآلخر اإلنفعاال ،والذي يؤدي به للقيام بإستجابات غير متناسقة ،الحي

أن هناك  –ماركسفيما يرى ميلفن –ويؤخذ على هذه النظريات  ،ضوء إضطراب السلوك
قد و  ت.لإلنفعاال صعوبات في تحديد التعريفات اإلجرائية الدقيقة لمعنى الصراع بإعتباره أساساً 

تعامل واطسون مع اإلنفعال على أنه نمط وراثي من اإلستجابة وتتضمن تغيرات جسمية في 
ت إلنفعاالوقد عالج واطسون ا ،وخاصة في األنظمة الحشوية والغددية ،جسم الكائن الحي ككل

بنفس الطريقة التي تعامل بها مع اإلستجابات غير شرطية التي تحدث بشكل متسق لمنبهات 
 بي.معينة. ويالحظ أن واطسون لم يهتم بالتحليل الفسيولوجي لإلنفعال أو بدور الجهاز العص
نى معواهتم علماء المدرسة السلوكية بدراسة االضطرابات السلوكية انطالقا من العرض وليس ال

بات الرمزى وبمالحظة العوامل الموقفية بدال من الفروض الغيبية. واعتبر بعضهم ان االضطرا
ان االنسان الذى لديه في النفسجسمية هى عبارة عن اشتراط أى تعلم شرطى حيث افترضوا 

ر حساسية من الغبار، يصبح لديه اى شىء مرتبط بالغبار حتى رؤيته او مجرد التفكيساس األ
 ى،ه نوبات ربويه فيه وذلك من خالل تعميم المثير )نقال عن عبد الرحمان العيساو يسبب لدي

 (.224ص ،2000
ووراثية  يري االتجاه المعرفي ان السلوك االنسانى مرتبط بميزات بيئية، :النظرية المعرفية

و مباشرا حيث انه يمر أ لياً آوهذا السلوك ليس ، مختلفة تعمل علي توجيه سلوكه بطريقة ما
وتحليل حتى  واسترجاع للمعلومات، وانتباه، بسلسلة من العمليات المعرفية االساسية من ادراك،

تظهر االستجابة سواء كانت داخلية كامنة يشعر بها صاحبها فقط او خارجية ظاهرة. )نقال 
علماء النفس المعرفيين ان المرضي المصابيين  ى وير . (18ص ،2004 عن عدنان العثوم،

العمليات الفسيولوجية الداخلية، ويحولون  ىبات يركزون انتباههم بإفراط علرابهذه االضط
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والوجع تدفعهم الي اللجوء الطبي الغير ضروري ، المحساسات الطبيعية الى امراض من اآلاال
 (.40-39ص ،1984 لمثل حالتهم بهدف العالج. )نقال عن عبد المنصف غازى،

 

 لمنهجية للدراسة الميدانيةجراءات ااإل 
انات دراسة وصفية باعتبارها انسب الدراسات العلمية لجمع المعلومات والبي :نوع الدراسة

  حيث انها تقوم بالوصف الكمى والكيفى للمشكالت المراد دراستها بالصورة التى عليها.
 اف هذهالءمته طبيعة واهدالمنهج الوصفى بشقيه االرتباطى والمقارن نظرا لم :منهج الدراسة

 .الدراسة
 مجاالت الدراسة:

 عبارة عن: طالبة جامعيينو  طالب( 100: تكونت عينة الدراسة من )المجال البشرى 
 طالب جامعي في الريف(. 20طالب جامعي في الحضر،  26)
 طالبة جامعية في الريف(. 24 طالبة جامعية في الحضر، 30)

ين ع –)القاهرة  :هيجامعة حضرية و 2م اختيار عدد محافظة القاهرة حيث ت: المجال المكانى
 الفيوم( –طنطا ) :جامعة ريفية وهي 2شمس( وعدد 

( لجمع البيانات المرتبطة 15/5/2021:  15/10/2020الفترة من ) المجال الزمني:
 بالدراسة.

ت شملت العينة مراحل سنوات الدراسة الجامعية بأكملها من مختلف الطبقاشروط العينة: 
ة. لمشاركاكتابيا( من جميع افراد العينة و  فقة المستنيرة )شفهياوذلك بعد اخذ المواتماعية، االج

 وتم استبعاد االفراد ذوي االحتياجات الخاصة.
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 :دوات الدراسةأ
 .(1984 محمود الزيادي)تقنين و  عدادإ السيكوسوماتية من و  قائمة كورنيل للنواحي العصابية /1

 ويتم تصحيح ،ال( ال تعطي أي درجةاالجابة )و  في هذا المقياس تعطي درجة واالجابة )نعم(
قد قام و  اضطراب شديد.و  ،ات اضطراب خفيف، واضطراب متوسطاالختبار وفقا لثالث مستوي

ثبات و  تحليل فقراته، مع حساب صدقو  العربية ىختبار إلمحمود الزيادي بنقل هذا اال
نحو التالي: ( فقرة مقسمة علي ال101( فقرة بدال من )82االختبار، وقلص االختبار إلي )

اسئلة  (19-2) ( سؤال تمهيدي )هل سبق ان انتابك صداع؟(. سؤال من رقم1)رقم سؤال 
استجابات باثولوجية وخاصة  (26 -20سؤال من رقم ) مشاعر الخوف.و  حول عدم التوافق،

( اعراض 38-34من ) سؤال استجابات عصبية وقلق. (33-27) سؤال من رقم اكتئاب.
 (61-47( استجابات الذعر الباثولوجية. سؤال من )46-39رقم )سؤال من سيكوسوماتية 

( االعراض 66-62الخاصة بالوهن وتوهم المرض. سؤال من ) ى اعراض سيكوسوماتية اخر 
 .الحساسية المفرطةو  ( الشك82-67األمعاء. سؤال من )و  السيكوسوماتية الخاصة بالمعدة

 (. 116ص ،2000 )فيصل خير الزراد،
نة من قبل الباحثة ليناسب عي ه( وتم تعديل2000، االنفعالى )لعثمان ورزق  مقياس الذكاء /2
 هداف الدراسة.أ و 
 ثبات لهذه االداة في ضوء عينة الدراسة الحالية.و  قامت الباحثة بإجراء صدقو 

 Cronbachمن ثبات المقياس استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ ) للتحقق ثبات المقياس/

Alphaول التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة.(، ويوضح الجد 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون سماح محمد مصلحي محمد 
 

 2022 ينايرالجزء األول،  ،األول العددون، لخمساو  الحادي المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

17 

 ثبات العبارات ألبعاد مقياس الذكاء االنفعالى باستخدام معادلة ألفا كرونباخ(: 1جدول )
 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس

 0.761 8 المعرفة االنفعاليه البعد االول/
 0.773 11 البعد الثاني/ ادارة االنفعاالت

 0.771 16 البعد الثالث/ مقياس الدافع النفسي
 0.739 9 البعد الرابع/ مقياس ادراك انفعال األخرين

 0.764 8 البعد الخامس/ التواصل االجتماعي
 0.760 52 الدرجة الكلية لمقياس الذكاء االنفعالى

 ياس الذكاء االنفعالى قيميتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألبعاد مق
قياس ( وكانت قيمة ألفا للدرجة الكلية للم0.50مرتفعة حيث بلغت قيم معامل الثبات أعلى من )

 ( وهي قيمة مرتفعة.0.760)
للتأكد من صدق المقياس علميًا تم عرضه فى صورته األولية على مجموعة  /صدق المقياس

على مدى سالمة العبارات للهدف المراد من المحكمين المتخصصين فى علم النفس للوقوف 
قياسه ومدى وضوح ودقة تعليمات المقياس وقد ابدى السادة المحكمون عدة مالحظات وفى 

 .ضوء هذه المالحظات تم تعديل الصياغة لبعض المفردات لتناسب عينة الدراسة
 كليةصدق االتساق الداخلي ألبعاد مقياس الذكاء االنفعالى مع الدرجة ال(: 2) جدول

 معامل اإلرتباط أبعاد المقياس
 **0.973 المعرفة االنفعاليه البعد االول/

 *0.978 البعد الثاني/ ادارة االنفعاالت
 **0.989 البعد الثالث/ مقياس الدافع النفسي

 **0.889 البعد الرابع/ مقياس ادراك انفعال األخرين
 *0.952 البعد الخامس/ التواصل االجتماعي
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ط من جدول صدق االتساق الداخلي السابق لمقياس الذكاء االنفعالى نجد أن معامل ارتبا
خلي (، مما يؤكد على صدق االتساق الدا0.05أبعاد المقياس دالة معنويًا عند مستوى معنوية )

 ألبعاد المقياس.
 التحليل اإلحصائي:أساليب 

برنامج الحزم اإلحصائية  تم تفريغ البيانات عن طريق البرنامج اإلحصائي المعروف
ائي وتم التحليل اإلحص Statistical Package For Social Sciencesللعلوم االجتماعية 

، وتعد هذه SPSS V. 23باستخدام الحاسب اآللي من خالل برنامج الحزم اإلحصائية 
 خطوة تمهيدية لتبويب البيانات، ومن خالله تم:  –تفريغ البيانات –الخطوة 

الختبار ثبات  Cronbachs Alphaثبات من خالل معامل ألفا كرونباخ اختبار ال -1
 المقياس.

اختبار صدق اإلتساق الداخلي من خالل معامل إرتباط بيرسون بين األبعاد وإجمالي  -2
 المقياس.

 إلثبات صحة فروض ألبعاد الدراسة إيجاد العالقات اإلرتباطية بمعامل ارتباط بيرسون  -3
 .الدراسة

 .عينة الدراسةلتوضيح الفروق بين  T-Testاختبار "ت"  -4
 .عينة الدراسةلتوضيح الفروق بين  ANOVAاختبار أنوفا  -5
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 بحثنتائج ال
توجد عالقة ارتباطية عكسية بين الذكاء االنفعالى واالضطرابات ول: الفرض األ 

 . الحضرو  السيكوسوماتية في الريف
 الحضرو  في الريف لسيكوسوماتيةالعالقة بين الذكاء االنفعالى واالضطرابات ا :(3جدول )

 االضطرابات السيكوسوماتية المتغير
 حضر ريف

 **-0.832 **-0.739 معامل االرتباط المعرفة االنفعاليه البعد االول/
 0.001 0.001 الداللة المعنوية

 **-0.833 **-0.759 معامل االرتباط البعد الثاني/ ادارة االنفعاالت
 0.001 0.001 الداللة المعنوية

 **-0.751 **-0.649 معامل االرتباط البعد الثالث/ مقياس الدافع النفسي
 0.001 0.001 الداللة المعنوية

 **-0.678 **-0.358 معامل االرتباط البعد الرابع/ مقياس ادراك انفعال األخرين
 0.001 0.001 الداللة المعنوية

 **-0.551 **-0.584 رتباطمعامل اال البعد الخامس/ التواصل االجتماعي
 0.001 0.001 الداللة المعنوية

 **-0.776 **-664. 0 معامل االرتباط الذكاء االنفعالى
 0.001 0.001 الداللة المعنوية

 لريفافي من الجدول السابق لنتائج العالقة بين الذكاء االنفعالى واالضطرابات السيكوسوماتية 
 الحضر:و 
 الذكاء االنفعالى واالضطراباتبين كسية ذات داللة معنوية توجد عالقة إرتباطية ع 

 (.0.05( عند مستوى معنوية )-0.664في الريف وبلغ معامل االرتباط ) السيكوسوماتية

  الذكاء االنفعالى واالضطرابات بين داللة معنوية توجد عالقة إرتباطية عكسية ذات
 (.0.05) ( عند مستوى معنوية-0.776السيكوسوماتية في الحضر وبلغ معامل االرتباط )
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في الذكاء االنفعالي بين طلبة الجامعات  احصائية وجود فروق ذات داللةالفرض الثاني: 
 المصرية في الريف والحضر.

حضر(  -اختبار ت لتوضيح الفروق اإلحصائية بين طالب الجامعة تبعًا )ريف :(4جدول )
 لمقياس الذكاء االنفعالى

 األبعـــاد
 يمـةق حضر ريف

 "ت"
 مستوى 
الوسط  الداللة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

  /البعد االول
 0.8 0.179 1.9804 6.071 1.9883 6.0 المعرفة االنفعالية
 البعد الثاني/ 
 0.8 0.247 3.7039 7.339 3.5037 7.159 ادارة االنفعاالت
  البعد الثالث/

 0.5 0.667- 5.0913 11.428 5.1045 12.113 النفسي مقياس الدافع
البعد الرابع/ مقياس ادراك 

 0.2 1.209 2.0061 8.1071 2.254 7.599 انفعال اآلخرين
  البعد الخامس/

 0.1 1.533- 2.1145 6.464 1.7306 7.068 التواصل االجتماعي
 الدرجة الكلية لمقياس

 0.9 0.182- 14.3511 39.41 14.1049 39.93 الذكاء االنفعالى

الب الجامعة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طمن الجدول السابق يتضح 
( عند 0.182ت( )الذكاء االنفعالى حيث بلغت قيم ) مقياسالدرجة الكلية ل( حضر - ريف)

مما سبق لم يتحقق صحة الفرض الثاني: وجود فروق (. 0.05اكبر من ) مستوى معنوية
 الحضر.و في الذكاء االنفعالي بين طلبة الجامعات المصرية في الريف  ائيةذات داللة احص
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الفرض الثالث: وجود فروق ذات داللة احصائية في االضطرابات السيكوسوماتية لدي عينة 
 من طلبة الجامعات المصرية في الريف والحضر.

حضر(  -)ريفاختبار ت لتوضيح الفروق اإلحصائية بين طالب الجامعة تبعًا : (5جدول )
 لمقياس االضطرابات السيكوسوماتية

 األبعـــاد
 قيمـة حضر ريف

 "ت"
 مستوى 
الوسط  الداللة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 التوافق، عدم
 0.001 4.155 6.50813 24.087 2.11438 19.1176 الخوف ومشاعر

 استجابات
 خاصةو  باثولوجية،
 ئاباالكت

7.3824 0.73915 9.5652 2.37077 5.038 0.002 

 عصبية استجابات
 0.02 2.476 2.70046 9.2609 1.27781 7.9412 قلقو 

 اعراض
 0.03 4.663 2.10308 7.1739 0.73371 5.3529 سيكوسوماتية

 الذعر استجابات
 0.001 4.076 2.2085 10.1739 0.86112 8.4706 الباثولوجية
 اعراض
 0.001 4.217 5.20489 20 1.14851 16.1176 اخري  سيكوسوماتية
 االعراض

 السيكوسوماتية
 بالمعدة الخاصة

 االمعاءو 
5.0294 0.1715 6.5652 2.17059 4.124 0.001 

 الحساسيةو  الشك
 0.001 4.355 4.91107 22.1304 2.96564 17.5882 المفرطة
اجمالى 

االضطرابات 
 السيكوسوماتية

87 9.09212 108.9565 26.88609 4.419 0.001 

الب الجامعة : وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طتيمن الجدول السابق يتبين اآل
( عند 4.41حيث بلغت قيم )ت( ) االضطرابات السيكوسوماتيةجمالى إحضر(  –)ريف 
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 متوسط درجات الحضر ( وذلك لصالح الحضر حيث بلغ0.05اقل من )مستوى معنوية 
 (.87.0ات الريف )( ومتوسط درج108.95)

( لمقياس االضطرابات السيكوسوماتية بين طالب dنتائج حجم التأثير وقيمة ): (6جدول )
 حضر( -)ريفالجامعة تبعًا لمتغير 

مقدار حجم  dقيمة  2قيمة ايتا األبعاد
 التأثير

 كبير 0.869 0.755 الخوف ومشاعر التوافق، عدم
 متوسط 0.758 0.575 .االكتئاب خاصةو  باثولوجية، استجابات

 متوسط 0.657 0.432 قلقو  عصبية استجابات
 متوسط 0.592 0.351 سيكوسوماتية اعراض
 متوسط 0.663 0.439 الباثولوجية الذعر استجابات

 متوسط 0.683 0.466 اخري  سيكوسوماتية اعراض
 متوسط 0.668 0.447 االمعاءو  بالمعدة الخاصة السيكوسوماتية االعراض

 كبير 0.891 0.794 المفرطة سيةالحساو  الشك
 كبير 0.879 0.772 اجمالى االضطرابات السيكوسوماتية
وجود فروق ذات داللة احصائية في االضطرابات مما سبق يتحقق صحة الفرض الثالث 

يتضح من خالل  .السيكوسوماتية لدي عينة من طلبة الجامعات المصرية في الريف والحضر
 (d) االضطرابات السيكوسوماتية حيث بلغت قيمةفي كبير( ) ثيرحجم التأ الجدول السابق أن

 (.0.772) 2(، وبلغت قيمة إيتا0.5( وهي قيمة م كبيرة أكبر من )0.879)
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وجود فروق ذات داللة احصائية فى الذكاء االنفعالي بين الذكور واإلناث الفرض الرابع: 
 من طلبة الجامعات المصرية.

 -الفروق اإلحصائية بين طالب الجامعة تبعًا لمتغير )ذكور  اختبار ت لتوضيح :(7) جدول
 إناث( لمقياس الذكاء االنفعالى

 األبعـــاد
 قيمـة ذكور إناث

 "ت"
 مستوى 
الوسط  الداللة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 0.001 3.935 1.217 6.826 2.243 5.370 المعرفة االنفعالية البعد االول/
 0.001 4.011 2.391 8.717 3.993 6.019 البعد الثاني/ ادارة االنفعاالت
البعد الثالث/ مقياس الدافع 

 0.001 3.241 2.903 13.435 6.036 10.278 النفسي
البعد الرابع/ مقياس ادراك 

 0.001 5.005 0.412 8.913 2.562 7.000 انفعال اآلخرين
البعد الخامس/ التواصل 

 0.001 2.557 2.437 6.278 0.999 7.261 جتماعياال
الذكاء  الدرجة الكلية لمقياس

 0.001 3.829 7.382 44.169 16.738 35.928 االنفعالى

اناث(  -من الجدول السابق للفروق اإلحصائية بين طالب الجامعة تبعًا لمتغير )ذكور 
إحصائية بين طالب الجامعة  الذكاء االنفعالى يتبين اآلتي:وجود فروق ذات داللة لمقياس
( عند 0.016الذكاء االنفعالى حيث بلغت قيم )ت( ) اناث( الدرجة الكلية لمقياس –)ذكور 

( وذلك لصالح الذكور حيث بلغ متوسط درجات الذكور 0.05مستوى معنوية اقل من )
 (.35.928( ومتوسط درجات االناث )44.169)
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لمقياس الذكاء االنفعالى بين طالب الجامعة تبعًا  (dنتائج حجم التأثير وقيمة ) :(8) جدول
 إناث( -لمتغير )ذكور 

مقدار حجم  dقيمة  2قيمة ايتا األبعاد
 التأثير

 متوسط 0.626 0.392 المعرفة االنفعالية البعد االول/
 متوسط 0.713 0.508 البعد الثاني/ ادارة االنفعاالت

 متوسط 0.523 0.273 البعد الثالث/ مقياس الدافع النفسي
 صغير 0.350 0.123 البعد الرابع/ مقياس ادراك انفعال اآلخرين

 صغير 0.498 0.248 البعد الخامس/ التواصل االجتماعي
 متوسط 0.703 0.494 الذكاء االنفعالى الدرجة الكلية لمقياس

مما سبق يتحقق صحة الفرض الجزئي الرابع: وجود فروق ذات داللة احصائية فى 
ث حيبحجم تأثير متوسط  النفعالي بين الذكور واإلناث من طلبة الجامعات المصرية.الذكاء ا

 (.0.494) 2(، وبلغت قيمة إيتا0.5( وهي قيمة متوسطة أكبر من )d( )0.703بلغت قيمة )
وجود فروق ذات داللة احصائية فى االضطرابات السيكوسوماتية بين الفرض الخامس: 

 عات المصرية.الذكور واإلناث من طلبة الجام
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اناث(  –اختبار ت لتوضيح الفروق اإلحصائية بين طالب الجامعة تبعًا )ذكور  :(9) جدول
 لمقياس االضطرابات السيكوسوماتية

 األبعـــاد
 قيمـة ذكور اناث

 "ت"
 مستوى 
الوسط  الداللة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

 التوافق، عدم
 0.001 15.05 1.66298 19.0606 4.98348 29.2059 الخوف اعرومش

 استجابات
 خاصةو  باثولوجية،

 االكتئاب
11.8529 1.3955 7.697 0.92769 17.776 0.001 

 عصبية استجابات
 0.001 15.807 1.05081 7.8636 1.56641 12.0294 قلقو 

 اعراض
 0.001 17.058 0.6295 5.3939 1.33278 8.7353 سيكوسوماتية

 الذعر استجابات
 0.001 15.708 0.72597 8.4394 1.63545 12.1471 الباثولوجية
 اعراض

 سيكوسوماتية
 اخري 

22.5588 5.28113 16.4394 0.93032 9.183 0.001 

 االعراض
 السيكوسوماتية

 بالمعدة الخاصة
 االمعاءو 

8.2353 2.07523 5.0152 0.12309 12.623 0.001 

 الحساسيةو  الشك
 0.001 13.88 2.44301 18.0303 3.66136 26.5588 المفرطة
اجمالى 

االضطرابات 
 السيكوسوماتية

131.3235 20.18959 87.9394 7.36077 15.616 0.001 

من الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الجامعة تبعًا 
 (15.61لغت قيمة )ت( )اناث( لمقياس االضطرابات السيكوسوماتية حيث ب -لمتغير )ذكور 
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( 131.321لصالح االناث حيث كان متوسط االناث ) (0.05عند مستوى معنوية أقل من)
 (.87.93ومتوسط الذكور )

ب ( لمقياس االضطرابات السيكوسوماتية بين طالdنتائج حجم التأثير وقيمة ): (10جدول )
 إناث( -الجامعة تبعًا لمتغير )ذكور 

 مقدار حجم التأثير d قيمة 2قيمة ايتا األبعاد
 كبير 0.913 0.834 الخوف ومشاعر التوافق، عدم

 كبير 0.938 0.880 االكتئاب خاصةو  باثولوجية، استجابات
 كبير 0.909 0.826 قلقو  عصبية استجابات
 متوسط 0.716 0.512 سيكوسوماتية اعراض
 متوسط 0.601 0.361 الباثولوجية الذعر استجابات

 متوسط 0.754 0.569 اخري  ةسيكوسوماتي اعراض
 متوسط 0.607 0.369 االمعاءو  بالمعدة الخاصة السيكوسوماتية االعراض

 كبير 0.891 0.794 المفرطة الحساسيةو  الشك
 كبير 0.850 0.723 اجمالى االضطرابات السيكوسوماتية

مما سبق يتحقق صحة الفرض الجزئي الخامس: وجود فروق ذات داللة احصائية فى 
 حجم تأثيرب طرابات السيكوسوماتية بين الذكور واإلناث من طلبة الجامعات المصريةاالض
 2(، وبلغت قيمة إيتا0.5( وهي قيمة م كبيرة أكبر من )0.850) (d) حيث بلغت قيمة كبير

(0.723.) 
 

 بحثمناقشة نتائج ال
فعالي واالضطرابات "وجود عالقة عكسية بين الذكاء االنمناقشة الفرض األول/ 

من خالل عرض نتائج الدراسة تبين صحة . "طلبة الجامعات المصرية ىلد السيكوسوماتية
لتي توصلت ا (2014) الفرض األول وهذا ما تتفق فيه نتيجة هذه الدراسة مع دراسة كاظم

تهيج القولون اي كلما زاد و  عالقة ارتباطية عكسية بين الذكاء االنفعالي وجود دراسته الى
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العكس و  الطالبات كلما انخفض معدل تهيج القولون و  فعالي لدي الطلبةمعدل الذكاء االن
التي توصلت الي وجود  Manju 2016 ت ايضا الدراسة الحالية مع دراسةالصحيح . واتفق

 عالقة طردية بين ابعاد الذكاء االنفعالي والصحة العقلية بين مجموعة االمراض االمزمنة
المختلفة مرتبطة بنتائج صحية أفضل ومستويات أقل  كشفت أن الذكاء االنفعالي ومكوناتهو 

من اإلجهاد. كذلك اشارت الى ان انحدار الذكاء االنفعالي يصاحبه ارتفاع في مستوي 
االجهاد. كما تبين ان القدرة علي ادارة االنفعاالت يعطى افضل مؤشر من انخفاض التوتر. 

انخفاض معدالت و  لصحة العامةمما يؤكد علي دور الذكاء االنفعالي الفعال ف تحسين ا
 .االصابة باألضطرابات السيكوسوماتية

في الذكاء االنفعالي لدي عينة من  "وجود فروق ذات داللة احصائية مناقشة الفرض الثاني/
الفرض الثاني  كشفت النتائج عن عدم صحة طلبة الجامعات المصرية في الريف والحضر".

كافة ابعاد الذكاء االنفعالي )الخمسة( بين طلبة اي لم تظهر اي فروق دالة احصائيا في 
ة مع دراسة "محمود خان" بعنوان الحضر.و اتفقت هنا الدراسو  الجامعات المصرية في الريف

لتي الذكاء األنفعالي لطالب الدراسات العليا في المناطق الريفية والحضرية بجامعة كشمير" ا"
 لة احصائية في الذكاء اإلنفعالي بين الريفنتائج بحثه الي عدم وجود فروق ذات دال اظهرت

 ,.Joiceswarnalatha R)( بينما اختلف الدراسة الحالية مع دراسة 2015 )خان، الحضر.و 
 بعنوان "دراسة مستويات الذكاء االنفعالي لدي الطالب الحضريين في دراسته (2015

ث اكدت دراسته علي وجود في الهند حي "ادائهم االكاديمي ىمع االشاره ال الطالب الريفيينو 
قد يرجع و  الحضر لصالح الحضرو  عالقة ذات داللة احصائية في الذكاء االنفعالي بين الريف

 جودة الخدمات بين الريفو  وجود الفجوة الواضحة بين البيئتين في التقدم التكنولوجي ىذلك ال
 الحضر لصالح الحضر كما اشار الباحث في دراسته. و 
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ق كدت نتائج الدراسة الحالية علي صدق الفرض الثالث "وجود فرو أو  /ثمناقشة الفرض الثال
معات المصرية في الريف ذات داللة احصائية في االضطرابات السيكوسوماتية بين طلبة الجا

من  ىر اعللصالح الحضر اي ان معدل االضطرابات السيكوسوماتية في الحض" والحضر
 قيالهواء الن طبيعةو  مثل جودة الطعام الطازج اتاالختالف قد يكون ذلك ناتج عن بعضو  الريف

ات بعنوان "عالقة االضطراب( 2012)هالة الوليدي،  سة مع دراسةاختلفت هنا الدراو  غيره...و 
 ة مقارنة بين الريفالسيكوسوماتية بالضغوط واألمن النفسي لدى طالب جامعة عدن" )دراس

فروق دالة احصائيا في اإلضطرابات عدم وجود  ى. حيث اظهرت نتائج دراستها علالحضر(و 
 وليديالحالية مع دراسة الالحضر. وقد يرجع اختالف نتيجة الدراسة و  بين الريف السيكوسوماتية

 .تالف مجتمع العينة بين الدراستينخإل
ة وجود فروق ذات داللالفرض الرابع " / واظهرت ايضا الدراسة صحة مناقشة الفرض الرابع

نفعالي بين الذكور واالناث من طلبة الجامعات المصرية" لصالح احصائية فى الذكاء اال
 بعنوان Garima Gupta ،"Sushil Kumar" دراسة واتفقت نتيجة هذه الفرضية مع. الذكور

كشفت و  الجامعات""العالقة بين الصحة العقلية والذكاء االنفعالي والكفاءة الذاتية بين طالب 
والذكاء  ا افضل من الطالبات من حيث الصحة العقليةالدراسة الى ان الطالب الذكور كانو 

مع  بينما اختلفت(. Garima Gupta, 2010، Sushil Kumar ) االنفعالي والكفاءة الذاتية.
م حيث ل دراسة محسن محمود احمد الكيكي بعنوان "الذكاء االنفعالي لدي الطلبة المتميزين"

وسط الذكاء االنفعالي بين الطلبة تكشف الدراسة عن فروق ذات داللة احصائية في مت
  .(2010 )الكيكي، اناث"و  المتميزين وفق متغير الجنس "ذكور

"وجود فروق ذات داللة احصائية فى االضطرابات السيكوسوماتية  /مناقشة الفرض الخامس
كدت الدراسة الحالية علي صدق أو  بين الذكور واإلناث لدي عينة من طلبة الجامعات المصرية"

 فرض وكشفت عن فروق دالة احصائية في االضطرابات السيكوسوماتية بين الذكورهذا ال
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مصادر ية مع دراسة باهي سالمي بعنوان "تختلف هنا نتائج الفرضو  .االناث لصالح االناثو 
الثانوي" في و  المتوسطو  االضطرابات السيكوسوماتية لدي مدرسي االبتائيو  الضغوط المهنية

لي وجود فروق داله احصائيا في االضطرابات السيكوسوماتية بين توصلت دراسته او  الجزائر
(. بينما اتفقت مع دراسة نانسي عبد 2008 )سالمي، المدرسات لصالح المدرسين.و  المدرسين

"القلق واالكتئاب وعالقتهما ببعض االضطرابات السيكوسوماتية  نبعنوا 2015 المنعم حسن
بمصر حيث اكدت علي وجود فروق  ة عاملية مقارنةمن الجنسين" دراسلدي عينة من الراشدين 

قد يرجع اختالف نتيجة هذه الفرضية للدراسة و  ات السيكوسوماتية لصالح االناث.في االضطراب
الحالية مع دراسة سالمي نظرا الختالف المجال الجغرافي حيث ان دراسته اجريت بالجزائر 

 المتوسطو  مدرسات التعليم االبتدائيو  باألضافة الي اختالف عينة الدراسة وهم من مدرسين
الثانوي. بينما اتفقت نتيجة هذه الفرضية في الدراسة الحالية مع دراسة نانسي عبد المنعم و 

لتطابق المجال الجغرافي حيث ان اجريت هذه الدراسة في مصر باألضافة الي تطابق عينة 
 لدراسة ومناقشتهتاومن خالل عرض نتائج ا .اسة وهم من طلبة وطالبات الجامعةالدر 

بين و  االستدالل بالدراسات السابقة تم التأكيد علي وجود عالقة عكسية بين الذكاء االنفعاليو 
االضطرابات السيكوسوماتية". اي كلما يرتفع معدل الذكاء االنفعالي كلما تنخفض معدالت 

الصحة  ستعادةاألضطرابات السيكوسوماتية. حيث تعمل مهارات الذكاء اإلنفعالي على تحفيز ا
 (Manju, 2016. )وتقليل معدل تكرار المرض

وخاصة في ، هو ما يتطلب تسليط الضوء باستمرار علي التدخالت الطبية السلوكيةو 
أن صفتين  Hamidizadeh اشارحيث  ،حاالت ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية

ت السيكوسوماتية. من من عوامل الخطر المسببة لظهور األضطرابا العدوانية(و  )الغضب
يمكن أن يؤدي تطوير الذكاء اإلنفعالي إلى تعزيز استقرار الفرد في مواجهة ، ناحية أخرى 

وإكسابه إتقان الذات والقدرة على التغلب على ، وتنظيم حالته العقلية والمزاجيه، اإلخفاقات
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هو أحد جوانب  اإلغراءات وتجنب االنغماس في أعماق األفكار المؤلمة. والذكاء اإلنفعالي
الذكاء االجتماعي التي تمكن من التنبؤ بالسلوكيات والتحكم في مشاعر الفرد وعواطفه تجاه 

 .Hamidizadeh, 2007)سلوكيات اآلخرين )
 

 بحثتوصيات ال
خرى دراسة عالقتة بمتغيرات او  جراء المزيد من الدراسات العلمية حول الذكاء االنفعاليإ (1

 والتكيف.، بداعيكضغوط العمل، والتفكير اال
طالبات الجامعات المصرية علي و  تدريب طلبةو  تضمن تعليم مكثفة عقد دورات تدريبية (2

كل مهارة الذكاء االنفعالي خالل كافة سنوات الدراسة. لتوعيتهم بتوظيف انفعالتهم بالش
 العضوية.و  االمثل حفاظا علي صحتهم النفسية

ح بها الحالة الصحية بشكل تفصيلي مع لزام الطالب الجامعي بتقديم شهادة صحية موضإ (3
تي الفحوصات الو  االنيميا ........الخ( –الضغط  -مثل )نسبة السكر اجراء كافة التحاليل

تكشف عن اي مرض مزمن علي ان يتم تجديد هذه الشهادة سنويا خالل مراحل الدراسة 
 دراساتو  تعن طريقة يتم عمل احصائياو  عن طريق مستشفي الطلبة التابع لكل جامعه.

 يبيةالتركيز علي الطلبة المضطربين سيكوسوماتيا خالل الدورات التدر و  .ايصالها للمجتمعو 
 الصحة النفسية.و  التي تضمن مهارات الذكاء االنفعالي

 لبيةلتفريغ الشحنات الس عقد برامج رياضية متنوعة الزامية خالل مراحل الدراسة الجامعية (4
 الحد من الضغواطات الدراسية.و 
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ABSTRACT 

Background: Impairment of emotional intelligence among university 

students leads to the emergence of psychosomatic symptoms that are 

characterized by physical-bodily complaints and primarily aggravated by 

some form of emotional or mental stress. Aim: Assess the relationship 

between emotional intelligence and psychosomatic disorders among 

Egyptian university students in rural and urban areas. 

Methodology: Descriptive correlational comparative study. 

Convenience sampling included 100 males and female students. Three 

tools were used, (1) structured interviewing questionnaire regarding 

demographic characteristics, (2) emotional intelligence scale, and (3) 

Cornell index to assess psychosomatic disorders. 
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Results: There is a statistically significant inverse correlation between 

emotional intelligence and psychosomatic disorders in rural and urban 

areas. There are no differences in emotional intelligence between rural 

and urban areas. There are statistically significant differences in 

psychosomatic disorders between Egyptian university students in rural 

and urban areas in favor of urban areas, where the urban average was 

(108.95) and the rural average was (87.0). There are statistically 

significant differences in emotional intelligence between male and 

female Egyptian university students in favor of males, where the average 

score of males reached (44,169) and the average score of females was 

(35.928). There are statistically significant differences in psychosomatic 

disorders between male and female Egyptian university students in favor 

of females, where the average score for females reached (131.32) and the 

average for males was (87.93). 

Conclusion: Psychosomatic disorders are influenced by emotional 

intelligence. 

Recommendation: Training program should be conducted among 

university students to improve their emotional intelligence skills and 

improve their ability to manage emotion and life stressors. 

Keywords: Emotional Intelligence, Psychosomatic Disorders, Egyptian 

Universities. 


