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املخلص :
تهدف الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الذكاء النفعالي والوعي باملخاطر األمنية لدى طالب جامعة تبوك ،استخدم الباحث املنهج الوصفي
الرتباطي ،ولجمع املعلومات أعد مقياس الذكاء النفعالي واستبيان الوعي باملخاطر األمنية ،وطبقه على عينة عشوائية من طالب جامعة تبوك ،وتمت
معالجة البيانات عبر برنامج الحزم اإلحصائية  ، SPSSوأسفر البحث عن النتائج التالية  :توجد عالقة (طردية) إيجابية ذات دللة إحصائية بين
الذكاء النفعالي والوعي باملصاطر األمنية لطالب جامعة تبوك،
 توجد عالقة إيجابية ذات دللة إحصائية بين الذكاء اإلنفعالي والوعي بمخاطر اإلرهاب
 توجد عالقة إيجابية ذات دللة إحصائية بين الذكاء اإلنفعالي والوعي بمخاطر املخدرات ،توجد عالقة إيجابية ذات دللة إحصائية بين
الذكاء النفعالي والوعي بمخاطر حوادث املرور
 توجد عالقة إيجابية ذات دللة إحصائية بين الذكاء النفعالي والوعي بمخاطر الفساد األخالقي
 كما توجد عالقة بين أبعاد الذكاء اإلنفعالي (اليسر النفعالي -املشاركة الوجدانية -الدافعية والوعى بالذات -تنظيم وإدارة النفعالت -الحالة
املزاجية) وأبعاد الوعي األمني (اإلرهاب -املخدرات-املرور -الفساد الخالقي).
الكلمات املفتاحية :الذكاء النفعالي ،الوعي األمني ،اإلرهاب ،املخدرات ،املرور ،الفساد األخالقي

املدقدمة
الوعي األمني عملية عقلية مهمة لحماية األفكار من التصدي للمخاطر األمنية التي تهدد املجتمع ،و لتطوير هذا الوعي لبد من إصالح املنظومة
التربوية والتعليمية في اتجاه القطع مع األنساق الفكرية والقيمية التي تساهم في نشر األفكار اإلنحرافية الخطرة .وتنص سياسة التعليم في اململكة
العربية السعودية على ضرورة تربية الطالب على "احترام الحقوق العامة التي كفلها اإلسالم وشرع حمايتها حفاظا على األمن ،وتحقيقا لستقرار املجتمع،
وعلى تربية املواطن ليكون لبنة صالحة في بناء أمته ،ويشعر بمسؤوليته لخدمة بالده والدفاع عنها ،وعلى "تنمية إحساس الطالب بمشكالت املجتمع...
وإعدادهم لإلسهام في حلها" (وزارة التعليم.)35 ،33 ،2002 ،
تهدف التوعية األمنية إلى غرس املعرفة األمنية في أذهان أفراد املجتمع من خالل تمليكهم املعلومات الالزمة لتحقيق األمن والسلم في املجتمع ،و
تشجيعهم على تغيير سلوكهم واتجاهاتهم الفكرية حتى يقوموا جميعا بدورهم في حماية مجتمعاتهم ،وتزويدهم كذلك بما يمكنهم من معلومات وحقائق،
للتعامل مع القضايا األمنية ،وغرس القيم الفاضلة في نفوس أفراد املجتمع لتكون سياجا مانعا من ارتكاب الجريمة ،وتحفيز أفراد املجتمع للمشاركة
اإليجابية واستشعار املسؤولية نحو املجتمع  ،و تمكين املواطنين من معرفة مهددات األمن القومي وكيفية مواجهة هذه التحديات تحقيقا ألمن الوطن.
يؤكد نجيب ( )2013أن الجامعات تشكل الخصائص الوطنية للطالب بطرق مباشرة وغير مباشرة مما يساعده فيما بعد على حماية أمنه
الوطني ،وذلك عبر وعيهم بأهم املخاطر األمنية التي يمكن أن تهددهم ومجتمعهم ،وتتفق الباحثة مع ما توصل له نجيب ( ،)2013والسحيمي ()2008
وتلخص أهم املهددات األمنية التي تستهدف الشباب وتتطلب نوعا من القدرات العقلية النفعالية املهمة التي تشكل وعيهم الفكري وتحميهم ؛ ومن تلك
املخاطر األمنية التية :
ا
أول :انتشار اإلرهاب والعنف والتحريض السياس ي والتطرف الديني ،فيجب أن يقود الذكاء األفراد نحو الوعي بتعظيم هيبة الدولة ،وتعميق الشعور
الوطني ،والولء للقادة ،والنتماء للوطن ،وتعزيز الوحدة الوطنية ،وغرس روح املشاركة ،وتحمل املسؤولية ،واملحافظة على استقرار و استمرار النظام
السياس ي؛ كما أن الوعي األمني يعني إيجاد آلية للرقابة الجماهيرية والدستورية والقانونية التي تحفظ الستقرار للنظام السياس ي وتعمل على ديمومته.
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ا
ثانيا :تزايد املخدرات ومخاطرها التي تتمثل في تأثير اإلدمان على الفرد واملجتمع ،عالقة الجريمة باملخدرات ،عالقة اإلدمان باملرض ،والثار الناتجة عن
التسمم باألفيون ومشتقاته ،الثار الناتجة عن تعاطي الهيروين ،الثار الناتجة عن تعاطي الحشيش ،الثار الناتجة عن تعاطي املنشطات ،الثار
الناتجة عن تعاطي املواد املتطايرة  ،اإلدمان النفس ي وآثاره ،اإلدمان الجسدي وآثاره ،أعراض النسحاب .
ا
ثالثا :الوعي بالسالمة املرورية مثل مخاطر القيادة بدون رخصة ،التوعية بقواعد املرور ،مخاطر الحوادث على الفرد واملجتمع ،الخسائر البشرية
والجتماعية واملادية ،أسباب الحوادث املرورية وكيفية تفاديها ،والكشف عن الحوادث التي ترجع إلى املركبة و الحوادث التي ترجع إلى السائق .
ا
رابعا :الفساد األخالقي ومشكالت املمارسات الجنسية الخاطئة ،والعتداء ،السالمة الشخصية وإعطاء إرشادات للحماية من جرائم الخطف وجرائم
القتل والعتداء الجنس ي.
ويحاول هذا البحث أن يتناول تلك املخاطر األمنية بالكشف عن العالقة بين متغير مهم في بناء شخصية الفرد وهو الذكاء النفعالي ومتغير الوعي األمني.

 .1مشكلة البحث
الذكاء النفعالي كقدرة عقلية يمثل نوعا من أهم الذكاءات ويسهم في تشكيل وعي الفرد املعرفي والنفعالي ،وذلك من خالل الستجابات
النفعالية التي يمكن أن تكون متوافقة أو غير متوافقة منطقيا مع بعض املعتقدات الخاصة باملشاعر ،وتتضمن أداء معرفيا ،وهي تكون مجرد مشاعر
توافق ،ولكن مع نضوج اإلنسان يتكون لديه إرجاع معقد تجاه املواقف املختلفة ،وتكون ردود أفعاله النفعالية مختلطة بأفكار تراكمية ،باإلضافة إلى
أن الشخص قد يكون نموذجا داخليا معقدا خاصا به يضم مستويات متعددة لألداء النفعالي ،وهذه املمارسات والنماذج النفعالية يمكن تقييمها على
أساس توافقها املنطقي ومن ثم الذكاء ،وقد كشفت عديد من دراسات الذكاء النفعالي عن الرتباط بين النفعال والتفكير )ماير ،سالوفي1997،
.)Mayer, J. D., & Salovey
ومن هنا تنطلق مشكلة البحث في تناول متغير حديث مهم هو الذكاء النفعالي وتحاول إيجاد عالقته بمتغير آخر هو الوعي باعتباره مكونا
معرفيا انفعاليا .والوعي أنواع ومستويات فاهتمت الباحثة بالوعي األمني (كاإلرهاب واملخدرات وحوادث املرور وبعض قضايا الفساد األخالقي) والتي
تتصدر قائمة القضايا التي تهتم بها اململكة العربية السعودية ،وتبذل كافة الجهود ملواجهتها؛ ومن جانب آخر يغطي البحث فئة طالب الجامعة ،حيث إن
اململكة العربية السعودية دولة فتية يمثل فيها الشباب قوة سكانية ،وعليه تعالج مشكلة البحث قضية حيوية مهمة  ،وهذا ما أكده الجمهور السعودي
أن الشباب هم الفئة األكثر تعرضا للمخاطر األمنية وذلك عبر وسائل التواصل الجتماعي ،ويتوجب لحمايتهم زيادة وعيهم وحسهم األمني .وأهم الطرق
التي يعتقد الجمهور السعودي أنها تعزز الوعي األمني إنشاء رصد أمني لألفكار املتطرفة ومواجهاتها ،واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تحديد
مواقع مروجي الشائعات وضبطهم ،وضرورة وضع مواد أمنية توعوية تحث على حماية فكر الشباب (العنزي.)2018،
تنبثق مشكلة البحث من نظرية الذكاء النفعالي والعالقة بالوعي األمني ،وتفترض الباحثة أنه يجب أن يتمتع الشباب بالوعي األمني إلدراك
املخاطر التي تحيط بهم ،ولذلك لبد أن يتمتعوا بقدرات ذكاء كافية تمكنهم من الستنتاج والستدلل واملقدرة على حل املشكالت والتفكير املنطقي،
بجانب الوعي النفعالي والدافعية  ،والقدرة على اليسر النفعالي وإدارة النفعالت واملشاركة الوجدانية وتحسين الحالة املزاجية ،فكل تلك القدرات
مجتمعة تؤدي بالشباب للوعي األمني وبالتالي تحميهم فكريا من التعرض ألي نوع من املخاطر األمنية ،ويتفق هذا مع العديد من الدراسات التي تمت في
هذا املجال ،فقد كشفت دراسة نييل وآخرين )  )Neelu, el 2015أن األشخاص ذوي املستويات املنخفضة من الذكاء النفعالي هم أكثر عرضة للسلوك
املحفوف باملخاطر ،كما أن لديهم صعوبة في فهم األوضاع من وجهة نظر الخرين ،وأقل تعاطفا؛ بينما األفراد ذوو مستويات الذكاء النفعالي األعلى
لديهم قدرة أفضل على التعاطف ،مما يؤدي عادة إلى قدرتهم على النسجام مع متطلبات املجتمع ،وانخفاض القدرة على تنظيم العواطف مما يمكن من
الحفاظ على نمط مخالف للسلوك في املجرمين.
ودعت دراسة هاريس وآخرين ) (Hrris,et, 2015إلى لفت النتباه نحو مصطلح حديث وهو اإلبداع املؤذي الذي يقصد به إلحاق الضرر بالذات
والخرين بطرق ذكية مبدعة ويتضمن العمليات اإلرهابية وترويج املخدرات والسرقة وجرائم الغش والقتل ،وقد أجريت الدراسة وسط مجموعات
مختلفة من الشباب مرتكبي مخالفات وعمليات مؤذية ومجموعات من الشباب العاديين ،واستخدم مقياس للذكاء النفعالي واإلبداع املؤذي ،وكشفت
الدراسة عن وجود عالقة بين الذكاء النفعالي واإلبداع املؤذي ،واتضح أن األفراد ذوي الذكاء النفعالي املنخفض هم أكثر عرضة ألنواع مختلفة من
املشاكل ،كما تزيد وسطهم حالت اإلبداع املؤذي.
ودراسة هاريس وآخرين ) (Hrris,et, 2013عن عالقة العدوان بالعمليات النفعالية واإلبداع املؤذي ،هدفت إلي التعرف على العدوان الضمني
مع سبق اإلصرار والترصد والذي يكون أبعد من إدراك الفرد الواعي ،والذي يعتبر وجها من وجوه الندفاع التي تنتمي إلى درجة من التخطيط والتدبر،
وكشفت الدراسة عن وجود بعض العمليات العقلية النفعالية التي تثير اإلبداع املؤذي ،ووجدت األفراد األكثر عدوانية هم األكثر عرضة للمشكالت
الدينية والعمليات املؤذية ،وهم أكثر إبداعا في اإليذاء.
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ومن جانب آخر بينت دراسة ديفيد وآخرين ( )David,et,al 2008أن اإلبداع املؤذي يمثل نموذجا وظيفيا إبداعيا لإلرهاب والجريمة ،وأن
اإلبداع رغم ما يمثله من جانب لتحقيق الذات للفرد؛ فإنه قد يمثل جوانب خطرة على الفرد واملجتمع ،ووضحت كيف يمكن أن يكون اإلبداع مؤذيا،
وذلك بتحليل كثير من أنشطة وأعمال اإلرهابين واملجرمين ،أوصت الدراسة بمزيد من الدراسات خاصة في مجال الذكاء والجريمة  ،مما يمكن املجتمع
من مجابهة اإلرهاب والجريمة ،وهذا ما يتفق مع مشكلة الدراسة الحالية حيث يتوقع أن يعمل الذكاء النفعالي املنبثق من مبادئ إسالمية وتربوية وقيم
اجتماعية على توجيه الشباب نحو تدعيم الولء واألمن الوطني ،وترسيخ القيم ،وتغذية األفراد باملعتقدات التي تعلي من شأن النتماء القومي ،وتحث
على التضحية باملنفعة الشخصية في مقابل الصالح العام ،فقد كرس التعليم لتلقين األفراد نوعا من الثقافة األمنية ،حيث لم يعد هناك مجال لقيام
الصراعات ،والخالفات الحادة بينهم ،مما يمهد السبيل لتعبئة سائر املوارد البشرية لترسيخ األمن الوطني ،والذي يقود في النهاية للتنمية القتصادية،
والتمكين من مواجهة مشاكل التغيير الجتماعي والقتصادي .ومن هنا برزت مشكلة هذه الدراسة للتعرف على العالقة بين الذكاء النفعالي والوعي
باملخاطر األمنية ،وحتى يتم تقديم طرق وقائية وعالجية ،فال بد من إجراء املعرفة العلمية الدقيقة الكافية في هذا املجال الذي مازال خصبا ويحتاج
ملئات من الدراسات العاجلة ،كما اتسق هذا البحث مع رؤية اململكة " "2030في تنمية الشباب وحمايتهم فكريا ،ومما سبق لخصت الباحثة مشكلة
البحث الحالي بالسؤال التالي :هل توجد عالقة بين الذكاء النفعالي والوعي األمني لطالب جامعة تبوك؟ ويطوي هذا التساؤل بداخله مجموعة من
التساؤلت الفرعية والتي تلخصت في التي:
أ .هل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء النفعالي والوعي بمخاطر اإلرهاب؟
ب .هل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء النفعالي والوعي بمخاطر املخدرات؟
ج .هل توجد عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء النفعالي والوعي بمخاطر حوادث املرور؟
د .هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين الذكاء النفعالي والوعي بمخاطر الفساد األخالقي؟
ه .هل توجد عالقة بين أبعاد الذكاء النفعالي وأبعاد الوعي باملخاطر األمنية لدى طالب جامعة تبوك؟

 .2أهداف البحث:
يهدف البحث إلى تحدقيق األهداف اآلتية-:
 .1توفير جانب معرفي مهم يوضح مدى أهمية الذكاء النفعالي في زيادة الوعي باملخاطر األمنية بالستناد إلى عديد من مصادر جمع املعلومات.
 .2الكشف عن مدى ارتباط الذكاء النفعالي بالوعي باملخاطر األمنية لدى طالب جامعة تبوك.
 .3وضع توصيات عن أهم الجوانب العقلية التي تحقق الوعى األمني .

 .3أهميته:
 .1تكمن الستفادة من البحث وأهميته في متغيراته التي يدرسها فتناوله للمخاطر األمنية التي تواجه الشباب موضوع في غاية الحيوية،
وتوجهات العالم اليوم هي نحو أهم املخاطر التي انتشرت وسط فئات الشباب وتتمثل في اإلرهاب والتطرف الديني والتحريض السياس ي  .وهي
تتعلق بفكر الشباب ،وكذلك البحث في مخاطر املخدرات وحوادث املرور والفساد األخالقي ،وجميعها مخاطر تهدد أمن واقتصاد الدول.
 .2وتأتي أهمية البحث كذلك في الكشف عن أهم املتغيرات التي يمكن أن تؤثر على الوعي األمني لدى طالب الجامعة وهو متغير لم يجد حظا
وافرا من البحث وهو الذكاء النفعالي ،فهو قدرة عقلية بال شك تؤثر في تشكيل الوعي وسالمة وأمن الفكر.
 .3وتكمن أيضا أهمية البحث في أنه يغطي شريحة الشباب ،وهم أهم ما تمتلكه الدولة من قوة ،فهم مواردها البشرية ،ولتحمي الدول
اقتصادها وأمنها ،فيجب أن تحمي شبابها من املخاطر األمنية التي تهددهم وتدمر مجتمعهم ،وذلك من خالل تنمية وعيهم األمني بزيادة
قدراتهم النفعالية.
 .4كما تتضح أهمية هذا البحث في أنه يمثل لبنة أساسية لوضع البرامج واإلرشادات واألسس الوقائية والعالجية ملواجهة املخاطر األمنية التي
تواجه الشباب ،فالوعي هو الخطوة األولي لإلرشاد والعالج والوعي يتطلب أنواع من الذكاء الذي يمكن أن يتم تعلمه.

 .4حدود الدراسة:
الحدود املوضوعية :الذكاء النفعالي -الوعى األمني بقضايا اإلرهاب واملخدرات وحوادث املرور والفساد األخالقي.
املكانية :اململكة العربية السعودية -املنطقة الشمالية -مدينة تبوك -جامعة تبوك.
البشرية :طالب الجامعة –كلية التربية والداب -ذكور وأنات.
الزمانية :الفصل الدراس ي األول 1439-1438هـ2018-2017(.م)
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 .5مصطخلحات البحث:
الذكاء النفعالي :تعرفه عثمان ( )2007بأنه مجموعة من املقدرات العقلية النفعالية التي تعمل جنبا إلى جنب مع القدرات العقلية املعرفية،
وتأتي من ذات مركز التحكم في الدماغ وهي تعالج جوانب املشاعر والنفعالت التي تؤثر على أفكار النجاح وسعادة الفرد في مختلف مجالت الحياة من
خالل العديد من املهارات الوجدانية الناتجة عن التعلم والتربية والخبرة الجيدة .ويتمثل الذكاء النفعالي في القدرات العقلية النفعالية التي تشكل
األفكار والوعى واإلدراك ،وتتضمن الوعى اإلنفعالي والدافعية ،وتنظيم وإدارة النفعالت ،واليسر النفعالي للتفكير ،واملشاركة الوجدانية  ،والحالة
املزاجية
إجرائيا :الذكاء النفعالي هو القدرات النفعالية التي تقيسها أداة الدراسة الحالية وتتمثل في (الوعي النفعالي والدافعية -والتنظيم النفعالي -واليسر
النفعالي -والحالة املزاجية-و املشاركة الوجدانية).
الوعي األمني :تعرف الباحثة الوعي بأنه عملية عقلية ناتجة عن ذكاء الفرد ،ويندرج األمن في هرم ماسلو ضمن الحاجات املكتسبة؛ فهو حاجة روحية
انفعالية عقلية ،وبالتالي الوعى األمني هو القدرة العقلية التي تمكن الفرد من تلبية الحاجة إلى األمن.
ا
إجرائيا :الوعي األمني يتضمن مدي إدراك املفحوصين باملخاطر األمنية التي تشمل اإلرهاب ،واملخدرات ،وحوادث املرور ،وبعض قضايا الفساد األخالقي.

 .6الطار النظري:
استخدم الذكاء النفعالي كمادة أساسية في التعليم ،وأصبحت دراسة العاطفة مادة تطبق في مجال التربية ،وظهرت فاعلية هذا البرنامج بأن
صار الطالب أكثر قدرة على التعلم وأقل عدوانا واستهالكا للمخدرات ،وهذا ما جاء من خالل تطبيق برنامج تنمية الذكاء النفعالي في الكثير من املدارس
والجامعات األمريكية (جوملان .) Golman, 1996،واتضح أن مؤسسات التعليم التي تهتم على نحو نسقي بتنمية املهارات الجتماعية والنفعالية
لطالبها تعمل على رفع مستوى إنجازهم األكاديمي ،وتناقص مشكالتهم السلوكية ،وتنمية اتجاهاتهم وأنماطهم السلوكية وتكويناتهم املعرفية ،وبالتالي
تتحسن جودة العالقات التي تحيط بالفرد ،ويصبح األفراد أكثر إنتاجية ،ومسؤولية ،ويكونوا أعضاء مساهمين في املجتمع مما يحقق أمن املجتمع .وتدل
التجارب العملية التي أجريت أن ليس في اإلمكان تحقيق نجاح أكاديمي حقيقي بدون تنمية مهارات الذكاء النفعالي (جابر ،2004 ،محمد.)2003 ،
وعند ربط مقدرات الذكاء النفعالي وأسسه النظرية بعملية التعلم ؛ يتضح أثر الذكاء النفعالي على التعلم (عثمان2007،؛ مطر،)2004 ،
وتكشف فسيولوجية الدماغ عالقة املخ النفعالي ( )emotional brainباملناطق التنفيذية للمخ  brain executive areaوفصوص املخ التي وراء
الجبين (مقدم الفص الجبهي) وهي موضوع الذاكرة العاملة ،والذاكرة العاملة هي التي تنتبه إلى أية نقطة ،فكل ش يء نتخذ قرارا بشأنه أو نتعلمه أو
نحسنه يكون أول في الذاكرة العاملة ،واملراكز النفعالية التي تضبط وتسيطر على الحالة املزاجية كالقلق أو الغضب لها روابط قوية بمناطق مقدمة
الجبهة ؛ وإذا وجد طفل قلق على نحو مزمن فإنه يختبر ذلك ويشعر به كأفكار دخيلة معطلة ،ول يستطيع أن يتحول بعقله وفكره عما هو قلق بشأنه.
وللذاكرة العاملة قدرة أو سعة انتباه محددة ،وبناء على ذلك وبمقدار انشغالها بهذه األفكار الدخيلة املعطلة يتقلص ما هو متاح في الذاكرة العاملة
بحيث ل يستطيع الفرد أن يفكر في ما يحاول أن يتعلمه (جابر.)2004 ،
وتورد عثمان ( )2009الفائدة التي جنتها مؤسسات التعليم املتعددة التي طبقت برامج الذكاء النفعالي ،مثال مدارس نيوهافن بالوليات
املتحدة األمريكية التي طبقت البرنامج من الصف األول البتدائي حتى نهاية املرحلة الثانوية ،والبرنامج يتناول جميع مهارات الوعي اإلنفعالي والتفاهم
والتعاطف ،وفن تهدئة النفس ،وفي بعض الفصول تدرس دروس الذكاء النفعالي كموضوع منفصل ثالث مرات في األسبوع ،وفي الصفوف األخرى يدرس
كجزء من مقررات مثل الصحة وحتى الرياضيات أو مهارات الستذكار ،وتقوم مناهج جميع املدارس األمريكية حاليا على ألفة ومعرفة باألفكار،
ويتحينون الفرص لتدريسها ،وفي هذه املدارس يستخدمون أساليب تجعل الستجابات النفعالية الصحية مدمجة في ثقافة املدرسة أو بيئتها ،وعلي
سبيل املثال يوجد على حائط كل حجرة ملصق عليه عالمة قف املرورية! وهذا امللصق يبين للطالب كلما تعرضوا لالنفعال الشديد والتعاسة والنزعاج
أو كانت لديهم مشكلة تكون حالة الضوء أحمر ،وعليهم التوقف وتهدئة أنفسهم ،وأن يفكروا قبل أن يتصرفوا .والضوء األصفر يعني التفكير في عدد
من األشياء املختلفة تستطيع عملها والعواقب أو النتائج التي تترتب على ذلك ،وأن على الطالب أن يختار أفضلها ويجربه ،ويعتبر هذا درس رائع في ضبط
الندفاع وتهدئة الذات وترتيب األفكار ،وفي تمييز الشعور ،والتعامل معه  .ودراسة مطر ( )2004تناولت تعليم الذكاء النفعالي لطالب املدارس الثانوية
للتقليل من درجات العنف ووجدت استجابات جيدة .
وتعرض عثمان ( )2007ما بينته جاردنر أن آلية العمل بين اللوزة "التي تحدث الستجابة األكثر تروي" وبين القشرة القبلجبهية كنموذج
تشريحي عصبي للطريقة التي يعدل بها العالج النفس ي من األنماط النفعالية العميقة سيئة التكيف ،ويوضح جوزيف لودوكس عالم األعصاب الذي
اكتشف دور اإلطالق الشعري للوزة في التوترات النفعالية "بمجرد أن يتعلم جهازك النفعالي شيئا ،يكون من الصعب عليك بعد ذلك التخلص منه،
وما يفعله العالج النفس ي هو أن يعلمك كيف تتحكم في هذا الش يء و أن يعلم قشرتك الجديدة كيف تكبح مركز النفعال ،حيث يتم قمع النزول إلى
الفعل ،أما النفعال األصلي فيظل في صورة كامنة (شلز وروبينس.)Schulze, & Roberts, 2005 ،
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ومن خالل فهمنا لبنية املخ املسؤولة عن إعادة التعلم النفعالي ترى جاردنر ( ) 2007أن ما يتبقى من العالج النفس ي الناجح مجرد استجابة
ضامرة تشبه الحساسية أو الخوف القديم الذي كان يؤدى إلى تطور النمط النفعالي املزعج ،وتستطيع القشرة القبلجبهية أن تلطف أو تكبح الندفاع
الجموح للوزة لكنها ل تستطيع أن تمنعه من الظهور في البداية ،وهكذا نجد أننا ل نستطيع أن نقرر متى تأتينا الثورات النفعالية لكن نستطيع أن
نتحكم في فترة بقائها ،ويعتبر الشفاء السريع من الثورات النفعالية أحد عالمات النضج النفعالي ،وفي العالجات والبرامج النفعالية ما يحدث فيه
التغير هو الستجابات النفعالية من حيث املحتوى ،والشدة ،والستمرارية  ،أما الحساسيات الخاصة املولدة لتلك النفعالت ،والرغبات السلبية
تتغير نادرا بفعل الستمرارية ،والزمن (جاردنر.)2007 ،
ومن جانب آخر وضحت عثمان( )2007بأن هناك عالقة بين انخفاض الذكاء النفعالي والنحرافات السلوكية ،وفي هذا اإلطار اختبر تايلور
تناول العاطفة غير الصادقة وساهم في توضيح كيف أنها تطور املشاكل الشخصية والعالقات وتطبع قلقا عاطفيا وواقعا مؤملا ،وجاء ببرهان ألهمية
الربط بين الكلمات غير الصادقة والضط رابات النفسية مثال "سوء استخدام القيمة" و "اضطرابات الكالم" (كيروش ي وفورقاس
وماير .)Cirrochi,forgas, Mayer,2001،كما أن مهارات الذكاء النفعالي لزمة للصحة ،ووضح ذلك عبد الهادي ( )2003إذ إن مقدرات ومهارات
الذكاء النفعالي تشكل آلية مهمة لالسترخاء ،الذي يزيد موجات ألفا بالدماغ ، ،كما تقوم تلك املقدرات بالحد من مؤثرات الضغط النفس ي ،وبالتالي
تعمل على تخفيف ضربات القلب (عبد الهادي.)2003 ،
جدول( :)1أقسام نظام الشصصية كما وضحها مايروسالوفي وكاريسو((Mayer , Salovey., & Caruso, 2000).
السمة التي تعبرعن الدقسم األساس ي
الدقسم األساس ي في الشصصية
الطاقة التماسك والتعاون يمثل املستوى األدنى من الدوافع العاطفية في نظام الشخصية ،والدوافع الدوافع" الحاجة لإلنجاز -الحاجة لالنتماء -الحاجة للقوة" مستويات الدوافع
الحماس .العواطف" الحب -السعادة-الغضب -الحزن" واألساليب العاطفية"
العاطفية هي املسؤولة عن الحوافز األساسية لألفراد.
الستقرار العاطفي".
اإلنجاز" الذكاء اللفظي -الذكاء املكاني – الذكاء النفعالي" .األساليب اإلدراكية " التفاؤل
عناتالذات وعن
ال
املعرفة :تمثل مخزن معلومات الشخصية ،لألحاسيس
واألفكارقدر
والتشاؤم ومعالجة التفاصيل".
الخرين ،وتفعيل املعرفة
الجتماعية املعبرة" النطواء الذاتي -الدفء-البرودة" املهارات املعبرة " مقدرة لعب الدور-
لعب الدور إظهار وتقديم الشخصية الداخلية للعالم الخارجي .ويخص النشاطات واألدوار األساليب
التواصل الجيد بالعيون-التأدب".
املهمة ويحملها خارجا.
املدير التنفيذي الواعي :يحتوي مكان الوعي على الوعي والضمير معا " التحكم في الوعي" املعرفة وعدم املعرفة ،الضمير الذاتي" واإلمكانات العالية واملنخفضة
الذات" يشرف على الشخصية بدرجة عالية ،وتحديد ما هو التفكير واإلبداع املهم

من الجدول رقم ( )1يتضح أن هناك مجموعة من اإلنتاج الفكري النفس ي خاصة بكل أجزاء النماذج املختلطة للذكاء النفعالي مثل (الدافع
لإلنجاز -التعاطف الوجداني التفاؤل -احترام الذات -الذكاء اإلبداعي – الذكاء العملي -التفكير املنظم – قوة الذات -الوعي الجتماعي) .وتتداخل هذه
القدرات مع املناطق الخاصة ألبعاد الشخصية ،وهذا التداخل يوضح قدرة النموذج على التنبؤ بالنجاح ،ومن هذا النموذج توضح عثمان ( )2009أن
الذكاء النفعالي هو قدرة عقلية تمثل أهم أبعاد الشخصية ،وتؤثر في عمليات الذكاء التي تتضمن الوعي الفكري والتفكير العقالني ،وتوضح من خالل
نتائج الدراسات املختلفة أنه إذا أردنا التعامل مع الذكاء النفعالي كذكاء حقيقي ،فينبغي أن يمثل هذا املفهوم مجموعة من القدرات التي تعكس أداء
معرفي وليس طرقا مفضلة للسلوك ،أو جزءا من تقييم الفرد لذاته ،أو عمليات غير عقلية.
وكثير من الدراسات التي تناولت خصائص الشخصية واملخاطر األمنية تلخص أهمية تنمية الذكاء النفعالي لدى األسوياء وغير األسوياء فهو
الطريق نحو األمن والسالمة ،ومن تلك الدراسات حاولت الشايقي ( )2013التعرف على الفروق بين النساء مرتكبات الجرائم الخالقية والطبيعيات من
النساء في الخصائص الشخصية ،وقد توصلت إلى وجود فروق ذات دللة إحصائية بينهم لصالح مرتكبات الجرائم الخالقية وذلك في مقاييس (توهم
املرض -الهيستريا -النحراف السيكوباتي -البارنويا -السكاثينيا -الفصام -الهوس الخفيف) ،كما سجلت مرتكبات الجرائم الخالقية درجات عالية في
إبعاد (الغتراب عن الذات والخرين -القلق -اضطراب ما بعد الصدمة -الخالفات بين األزواج -العدوانية -اإلدمان).
إن أكثر أنواع الستثمارات الرأسمالية قيمة هو ما يستثمر من البشر ،وهنالك من األدلة اإلمبريقية ما يؤكد ذلك ،فاليابان لم تحقق نهضتها
املعاصرة بعد الحرب العاملية الثانية ،إل من خالل استثمار الطاقات البشرية بالشكل األمثل ،وكذلك النمور األسيوية-سنغافورة –كوريا –ماليزيا ،
عرفت طريقها إلى التقدم من خالل حسن استخدام املوارد البشرية والجهود التي بذلتها الوليات املتحدة األمريكية حينما تذهب إليها العقول البشرية
املهاجرة لالستزادة من العلم واملعرفة ،وثمة اتفاق واضح بين كافة املشتغلين بالعلوم الجتماعية حول أهمية العنصر البشري في حماية املجتمع
وتعميره ،لذا برزت الحاجة في الهتمام بفئة الشباب وحمايتهم خاصة من املخاطر التي تهدد العصر الحالي.
برز مفهوم الوعي األمني لحماية الشباب من املخاطر التي تهددهم والتي حصرتها الدراسة الحالية في قضايا (اإلرهاب واملخدرات وحوادث املرور
والفساد الخالقي) ،وورد مفهوم األمن في املنهج القرآني في عدة آيات؛ يقول هللا عز وجل( :إليالف قريش ( )1إيالفهم رحلة الشتاء و َّ
الصيف ( )2فليعبدوا
ٍ
َّ
ٰ
ى
ر َّب هذا البيت ( )3الذي أطعمهم من ج ٍوع وآمنهم من خو ٍف ( " ))4قريش " و قال تعالي  ( :فل َّما دخلوا على يوسف آو إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن
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َّ
َّ
شاء َّللا آمنين ) "يوسف ،"99،وقال تعالي ( :الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل ٍم أولئك لهم األمن وهم ُّمهتدون) " النعام  ، "82،وجاء في الحديث عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « من أصبح آمنا في سربه  ،معافى في بدنه ،عنده قوت يومه  ،فكأنما حيزت له ُّ
الدنيا بحذافيرها» (رواه البخاري في "األدب
املفرد" (رقم ،( 300 ،والترمذي في "السنن" (  ) 2346وقال حسن غريب( .
وفي هذا اإلطار يوضح نجيب ( )2013معنى األمن في اإلسالم الذي يعبر عن سنة إلهية في تحقيق حالة يستشعر من خاللها أن مصادر القلق
والضطراب ل وجود لها إل في درجاتها الدنيا ،وهي املصادر التي يمكن معها توقع مكروه في الزمن التي .وهذا املفهوم املبسط لألمن يتضمن عناصر
متكاملة هي:
أول :إن األمن يعبر عن سنة إلهية من حيث ل يخرج عن سنن هللا في خلقه وفي تدبيره للكون والحياة.
ثانيا :إن األمن في اإلسالم حالة شعورية ،إذ ل قيمة له إن لم يوجد اإلحساس به.
ثالثا  :إن طبيعة األمن كإحساس أو شعور تستلزم الكائنات الحية.
رابعا :إن األمن لكونه حالة شعورية هو اطمئنان إلى عدم حدوث مكروه في الزمن التي أيا كان مصدر وشكل املكروه.
خامسا :إن األمن إذا كان ل ينفصل عن الزمان فإنه ل ينفصل أيضا عن املكان.
يندرج مفهوم الوعي األمني ضمن الحس األمني واألمن الفكري (سعيد ،الحرفش ،)2010،ولقد عني اإلسالم بتنمية الحس األمني لدى الفرد
املسلم وجعله مسؤول عن أمن بلده ،كما هو مسؤول عن أمن نفسه وأسرته وكل ما يخصه ولذلك فقد خاطب اإلسالم النسان املسلم ليعمق لديه
الشعور باملسؤولية سواء الفردية أو الجماعية كما في قوله تعالى ( :ول تقف ما ليس لك به علم ،إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئول)
"األسراء. "36،
سادسا  :الحس األمني هو استشعار األخطار ومصادرها والتصدي لها وهي عملية ترتبط باإلدراك والعمليات العقلية للفرد.
كشفت كثير من الدراسات عن دور الوعي بترسيخ األمن على كافة مستوياته القومية والفكرية ،وتوضح دراسة الفهيد ( )2012أن وعي طالب
الجامعات السعودية مرتفع على جميع أبعاد املسؤولية األمنية ،و يأتي وعي طالب الجامعات السعودية بمجالت املسؤولية األمنية في الترتيب األول،
ويليه وعيهم بركائز املسؤولية األمنية ،ثم بسبل تنميتها وأخيرا بمعوقات ممارستها.
بينما بينت دراسة البقمي ( )2012متطلبات مهمة تسهم في ترسيخ الوعي األمني الالزم لوقاية الشباب الجامعي من ارتكاب الجرائم اإلرهابية
بدرجة قوية ومنها :فرض مستوى مناسب من الرقابة اإليجابية على وسائل اإلعالم والنشر ،وإحكام الرقابة على كل ما ينشر عبر شبكة اإلنترنت ،وإقامة
الفعاليات الرياضية والثقافية والجتماعية تحت شعار (ل لإلرهاب( .كما توجد معوقات مهمة تحد من ترسيخ الوعي األمني الالزم لوقاية الشباب
الجامعي من ارتكاب الجرائم اإلرهابية ومنها :تصوير اإلرهابيين في وسائل اإلعالم على أنهم أبطال يخدمون وطنهم ،وإمكانية نشر الفكر اإلرهابي دون
إظهار شخصية الناشر عبر تقنيات التصال الحديثة ،واكتفاء وسائل اإلعالم بعرض الجرائم اإلرهابية دون أساليب الوقاية منها .وتوجد وسائل مهمة
تسهم في التغلب على معوقات ترسيخ الوعي األمني الالزم لوقاية الشباب الجامعي من ارتكاب الجرائم اإلرهابية بدرجة قوية ومنها :حظر استخدام وسائل
اإلعالم في بث أفكار منحرفة ،وإشراك األجهزة األمنية مع وسائل اإلعالم إلعداد ونشر برامج التوعية املناسبة ،ومشاركة املواطنين في أسابيع التوعية
األمنية التي تنظمها أجهزة مكافحة اإلرهاب.
وتحاول هذه الدراسة أن تسهم في الكشف عن استراتيجيات عقلية تحمي األمن الوطني من خالل نوع مهم من الذكاء اإلنساني يؤثر على الوعي
األمني.

 .7منهج وإجراءات البحث:
 .1.7املنهج استخدم البحث املنهج الوفف الرتباط .
 .2.7مجتمع البحث:
تمثل املجتمع من حيث الحدود البشرية في طالب وطالبات جامعة تبوك ،ومن حيث الحدود الجغرافية تحدد في مدينة تبوك فقط .ومن حيث
مكان جمع املعلومات شمل كلية التربية والداب ،ومن حيث نوعية املفحوصين يغطي الذكور واإلناث .وقد بلغ عدد طالب النتظام ( )10019طالبا و
عدد ( )14825طالبة.
 .3.7عينـة البحث:
استخدمت الطريقة الطبقية العشوائية البسيطة لختيار عينة البحث ،وبالطريقة العشوائية البسيطة عبر القصاصات الورقية تم اختيار
كلية التربية والداب ملجتمع طالب وطالبات جامعة تبوك ،ثم تم توزيع العينة لطبقات ،تم تقسيم العينة إلي طبقة ذكور وإناث ،كما تم تقسيم داخلها
إلى ثالث مستويات دراسية ،تحضيري ،وبكالوريوس ،وماجستير ،وداخل كل طبقة تم الختيار بطريقة عشوائية ،وقد وصفت عينة البحث بالعديد من
املتغيرات ،والجدول التالي يوضح حجم ونوع العينة حسب توزيعها الطبقي:
22
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،5العدد2019 -1

حباب عثمان

العالقة بني الذكاء االنفعايل والوعي األمني لدى طالب جامعة تبوك

ا
جدول ( :)2يوضح توفيف عينة البحث تبعا لتوزيعها
متغيرات التوفيف

التدرج

التكرار

النوع

ذكور

105

املستوي الدراس ي

إناث
املجموع
تحضيري

520
625
215
230
180
625

بكالوريوس
دبلوم وماجستير
املجموع

املجموع

%100

%100

 .4.7أدوات البحث:
 استمارة البيانات األولية :صممت للحصول على املعلومات األولية عن املفحوصين ،وبها إرشادات تطبيق املقياس ،وتضمنت املتغيرات املتعلقة
باملفحوصين مثل املتغيرات الديموغرافية والجتماعية واألكاديمية ،وعرضت الستمارة مرفقة مع املقياس على املحكمين ،وأخذ بجميع توصيات
املحكمين ،ترمز هذه الستمارة بأن اإلجابات تحول إلى أرقام في األسئلة املفتوحة ،تم ترميزها باعتبار أن الدرجة تمثل رمزا في املتغيرات التصنيفية
وتمثل رتبا في بعض املتغيرات.
 مقياس الذكاء النفعالي :إن األداة املستخدمة في البحث الحالي هي مقياس الذكاء النفعالي (عثمان ،)2007 ،وطريقة القياس التي استخدمها ،هي
طريقة التقرير الذاتي ،وأن عباراته تعكس أداء وليس طرقا مفضلة للسلوك ،أو تقييم الفرد لذاته .وبلغت عدد محتوياته ( 81مفردة) بعد
تعديالت صدق املحتوي.
 ثبات وصدق املقياس :تم التحقق من حساب معامل ثبات املقياس عن طريق التساق الداخلي و بلغ معدل الثبات ألفا كرونباخ ( .)0.846وهي
درجة ثبات مرتفعة ولم يتم استبعاد أي عبارة وبذا يمكن الوثوق بالستبيان.
وللتحقق من صدق التساق الداخلي تم تطبيق املقياس على عينة استطالعية حجمها  60طالبة ،وتم إيجاد معامل الرتباط بيرسون بين الفقرة
والدرجة الكلية للمقياس وتراوحت الرتباطات بين( )0.863-0.946وبالتالي درجات معامالت الفقرات عالية.
طريقة التطبيق :وجد البحث العديد من التسهيالت عند التطبيق ،ويرجع ذلك إلى أنه مدعوم من عمادة البحث العلمي بجامعة تبوك ،وبالتالي تم جمع
املعلومات بيسر وتعاون تام من أعضاء هيئة التدريس في املساعدة على تطبيق املقياس بطريقة جماعية وسط طالبهم ،وتم تطبيق املقياس مباشرة
وعدم ترك األوراق مع املفحوصين.
 .5.7التحليل الحصائ :
ترميز وإدخال البيانات واستخدام املعالجات اإلحصائية باستخدام برنامج  IBM SPSS Statistics 24لستخالص النتائج .ولإلجابة عن
السؤال األول استخدمت التكرارات والنسبة املئوية ،واختبار (ت) لعينتين مستقلتين غير مرتبطتين ،و معامل ارتباط بيرسون.

 .8عرض النتائج ومناقشتها:
 .1.8عرض النتائج:
الفرض األول :للتحدقق من الفرض الذي نصـه توجـد عالقـة ذات دللـة إحصـائية بـين الـذكاء النفعـالي والـوعي باملصـاطر األمنيـة لطـالب جامعـة تبـوك
استخدم معامل ارتباط (بيرسون) والجداول التالية توضح النتائج:
جدول ( :)3يوضح العالقة الرتباطية بين الذكاء النفعالي والوعى األمني لطالب جامعة توك
البعد
الذكاء النفعالي والوعي األمني

حجم العينة
625

معامل الرتباط
(**)0.544

1

الدقيمة الحتمالية
0.000

الستدلل
الرتباط دال

 توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين الذكاء النفعالي والوعي بمخاطر الرهاب لطالب جامعة تبوك.

1

(**) (*) تعني القيمة دالة عند مستوي  .01و  .05على التوالي ن ()625
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جدول( :)4يوضح العالقة الرتباطية بين الذكاء النفعالي والوعى بمخاطرالرهاب لطالب جامعة تبوك
حجم العينة
625

البعد
الذكاء النفعالي والوعي باإلرهاب

معامل الرتباط
(**)0.443

الستدلل

الدقيمة الحتمالية
0.000

الرتباط دال

 توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين الذكاء النفعالي والوعي بمخاطر املصدرات لطالب جامعة تبوك.
جدول( :)5يوضح العالقة الرتباطية بين الذكاء النفعالي والوعى بمخاطراملصدرات لطالب جامعة تبوك
البعد
الذكاء النفعالي والوعي باملخدرات

معامل الرتباط
0.588

حجم العينة
625

الستدلل

الدقيمة الحتمالية
0.000

الرتباط دال

 توجد عالقة ذات دللة إحصائية بين الذكاء النفعالي والوعي بمخاطر املرور لطالب جامعة تبوك .
جدول ( :) 6يوضح العالقة الرتباطية بين الذكاء النفعالي والوعى بمخاطراملرورلطالب جامعة تبوك
البعد

حجم العينة
625

الذكاء النفعالي والوعي باملرور

معامل الرتباط
(**)0.426

الستدلل
الرتباط دال

الدقيمة الحتمالية
0.000

 توجد عالقة ذا ت دللة إحصائية بين الذكاء النفعالي والوعي باملصاطر األخالقية لطالب جامعة تبوك .
جدول(  :)7يوضح العالقة الرتباطية بين الذكاء النفعالي والوعى باملصاطر الخالقية لطالب جامعة تبوك
حجم العينة
625

البعد
الذكاء النفعالي والوعي باألخالق

الدقيمة الحتمالية
0.000

معامل الرتباط
(**)0.527

الستدلل
الرتباط دال

الفرض الثان  :للتحدقق من صحة الفـرض الـذي نصـه توجـد عالقـة ارتباطيـة بـين أبعـاد الـذكاء النفعـالي وإبعـاد الـوعي األمنـي ،اسـتخدم معامـل ارتبـاط
بيرسون وتم التوفل للنتائج التالية:
جدول ( :) 8يوضح أبعاد الذكاء الوجدان وعالقتها بأبعاد الوعي األمني
البعد

البيان

الدرجة الكلية

م .الرتباط
القيمة الحتمالية

اليسر النفعالي

الستدلل

الرتباط دال

الرتباط دال

الرتباط دال

م .الرتباط

(**)0.517

(**)0.396

(**)0.397

(**)0.426.

الستدلل

الرتباط دال

الرتباط دال

الرتباط دال

الرتباط دا ل

م .الرتباط

(**)0.364

(**)0.384

(**)0.306

(**)0.429

(**)0.393

م .الرتباط
القيمة الحتمالية

0.000
الرتباط دال
(**)0.417
0.000

0.000
الرتباط دال
(**)0.320
0.000

0.000
الرتباط دال
(**)0.369
0.000

0.000
الرتباط دال
(**)0.340
0.000

0.000
الرتباط دال
(**)0.274
0.000

الستدلل

الرتباط دال

الرتباط دال

الرتباط دال

الرتباط دال

الرتباط دال

م .الرتباط

(**)0.451

(**)0.395

(**)0.362

(**)0.397

(**)0.433

القيمة الحتمالية
م .الرتباط
القيمة الحتمالية
الستدلل

2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
الرتباط دال

الستدلل
الحالة املزاجية

0.000

0.000

الرتباط دال

الستدلل

تنظيم وإدارة
النفعالت

0.000

0.000

0.000

(**)0.393

(**)0.399

القيمة الحتمالية
الدافعية والوعي
بالذات

الدرجة الكلية
(**)0.554

الرهاب
(**)0.427

املخدرات
(**)0.463

الرتباط دال

القيمة الحتمالية
املشاركة الوجدانية

الوعي األمني وأبعاده
املرور

الخالق
(**)0.437

0.000
الرتباط دال
(**)0.382
0.000
الرتباط دال

0.000
الرتباط دال
(**)0.465
0.000
الرتباط دال

0.000
الرتباط دال
(**)0.339
0.000
الرتباط دال

0.000
الرتباط دال
(**)0.369
0.000
الرتباط دال

2

0.000
الرتباط دال
(**)0.388
0.000
الرتباط دال

عند استخدام معامل ارتباط بيرسون ،وحجم العينة من -500أقل من  1000تكون قيم ومستويات الدللة كالتي :القيمة ( .).001 ،.147( ).01 ،.115 ( ،).05 ، .088
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بالنظر إلى الجدول أعاله والذي يتضمن العالقة بين أبعاد الذكاء النفعالي بالدرجة الكلية للوعي األمني وأبعاده وفق ارتباط (بيرسون) نالحظ أن
كافة قيم الرتباطات الواردة أعاله دالة إحصائيا وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى دللة  .01عدا القيمة ( )0.274دالة عند مستوي ) (0.0001مما
يؤكد على صحة الفرض .
ا
إذن النتيجة  :توجد عالقة طردية دالة إحصائيا بين أبعاد الذكاء النفعالي وأبعاد الوعي األمني.
مناقشــة نتيجــة الفــرض األول والتــي أس ـفرت عــن التــي :توجــد عالقــة ذات دللــة إحصــائية بــين الــذكاء النفعــالي والــوعي باملصــاطر األمنيــة لطــالب
جامعة تبوك.
تفسر هذه النتيجة من خالل أدبيات البحث ،والتي ترتكز على أن الحس األمني هو استشعار األخطار ومصادرها والتصدي لها وهي عملية ترتبط
باإلدراك والعمليات العقلية للفرد.
وقد كشفت كثير من الدراسات عن دور الوعي بترسيخ األمن على كافة مستوياته القومي والفكري والقتصادي ،وتحاول الباحثة تفسير
ارتفاع درجة الدللة في مستوي الوعي األمني من خالل دراسة البقمي ( )2012التي غطت عينة مشابهة للدراسة الحالية وتمثلت في الطالب الذكور
بمرحلة البكالوريوس بجامعة امللك سعود بالرياض ،ووجد أن مستوى الوعي األمني لدى الشباب الجامعي نحو الجرائم اإلرهابية مستوى متوسط ،كما
أكدت الدراسة على ارتباط الوعي األمني باألفكار املنحرفة التي يستقبلها الشباب من وسائل اإلعالم .وكذلك بينت دراسة العفيصان ( )2009تمتع طالب
البكالوريوس في جامعة امللك سعود بالرياض بدرجات جيدة من التوافق مع الوعي باألمن الفكري والجتماعي والقتصادي والجنائي .وكشفت دراسة
العتيبي ( )2018أن طالب الجامعات السعودية موافقون بدرجة متوسطة على مستوى فاعلية الستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد في توعية أفراد
املجتمع للتصدي لجرائم الفساد وتنمية روح املسؤولية .وأيضا موافقون بدرجة متوسطة على دور الجامعات في تطبيق الستراتيجية الوطنية لحماية
النزاهة ومكافحة الفساد وتطبيقها على أرض الواقع.
وقد اتفق طالب جامعة تبوك مع طالب جامعة األمير سطام بن عبد العزيز بمحافظة الخرج ،واليمامة األهلية بمدينة الرياض والبالغ عددهم
( )788طالبا ،من املنتظمين بمرحلة البكالوريوس خالل الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 1438هـ 1439 -هـ  ،أن من أهم أهداف عمليات
الستقطاب املستخدمة من قبل الجماعات الدينية املتطرفة تتمث ل في تشويه األفكار عبر وسائل التواصل الجتماعي وباستغالل الجوانب النفعالية
لفئات الشباب ،وبالتالي التوصية بحماية فكر الشباب ،وهذا ما تسعى اليه هذه الدراسة في حماية األفكار عبر تنمية الذكاء النفعالي (الحارثي.)2018 ،
وتحققت الدراسة الحالية عن بعض ما كشفت عنه دراسة العصيمي ( ) 2014التي كانت تبحث عن العالقة بين العوامل النفسية والجتماعية
والسلوك الخطر ،وأظهرت نتائجها أن السلوك املتعلق بالقيادة املتهورة جاء في املرتبة األولى بين أشكال السلوكيات الخطرة املنتشرة بين طالب املرحلة
الثانوية بمدينة الرياض ،يليه السلوك املتعلق بامليل لالنتحار ،ثم السلوك املتعلق بالنتماء لرفاق السوء ،بينما جاء السلوك املتعلق بتعاطي املخدرات
باملرتبة األخيرة بين السلوكيات الخطرة املنتشرة .وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر العوامل النفسية ارتباطا بأشكال السلوك الخطر هي الشخصية
املضادة للمجتمع  ،ويأتي تقدير الذات في املرتبة الثانية  ،كما تأتي فعالية الذات في املرتبة الثالثة  ،بينما يأتي الذكاء النفعالي في املرتبة األخيرة من حيث
العوامل النفسية األكثر ارتباطا بأشكال السلوك الخطر.
من جانب آخر اتفقت الدراسة الحالية بصورة مباشرة مع دراسة نييل وآخرين ( )2015التي توصلت إلى أن األشخاص ذوي املستويات العالية
من الذكاء النفعالي هم أكثر قدرة على تلطيف عواطفهم وأقل تسرع في العدوان على الخرين ،ومن ناحية أخرى األفراد ذوي املستويات املنخفضة من
الذكاء النفعالي هم أكثر عرضة للسلوك املحفوف باملخاطر ،كما أن لديهم صعوبة في فهم األوضاع من وجهة نظر الخرين ،بينما األفراد ذوي مستويات
الذكاء النفعالي األعلى لديهم قدرة أفضل على التعاطف ،مما يؤدي عادة إلى قدرتهم على النسجام أكثر مع متطلبات املجتمع ،وانخفاض القدرة على
تنظيم العواطف يمكن أن تحافظ على البتعاد عن السلوك الجرامي.
من جانب آخر استشهدت الباحثة ببعض الدراسات الحديثة التي تناولت العالقة بين الذكاء النفعالي واإلبداع املؤذي وهو مصطلح حديث،
ويقصد به إلحاق الضرر بالذات والخرين بطرق ذكية مبدعة ويتضمن العمليات اإلرهابية وترويج املخدرات والسرقة وجرائم الغش والقتل (هاريس
وآخرون .)2013 ،وقد كشفت الدراسات التي أعدت في هذا املجال عن أن األفراد ذوي الذكاء النفعالي املنخفض أكثر ميال لإلبداع املؤذي .ومن هنا
تتفق الدراسة الحالية مع دراسة هاريس وآخرين ( )2015في أن هنالك عالقة بين وعي الفرد النفعالي وإدراك األذى  ،وأن هنالك عالقة بين العمليات
العقلية النفعالية التي تثير اإلبداع املؤذي ،وأن األفراد األكثر ضعفا انفعاليا وعدوانية هم األكثر عرضة للمشكالت الدينية والعمليات املؤذية وهم أكثر
إبداعا في اإليذاء .واتفدقت أيضا مع دراسة هاريس وآخرين ( )2013التي تناولت أثر الذكاء النفعالي على البداع املؤذي للشباب ،وللفت النتباه نحو
مصطلح حديث وهو اإلبداع املؤذي ،أجريت الدراسة وسط مجموعات مختلفة من الشباب مرتكبي مخالفات وعمليات مؤذية ومجموعات من الشباب
العاديين ،واستخدم مقياس للذكاء النفعالي واإلبداع املؤذي ،وقد كشفت الدراسة عن وجود عالقة بين الذكاء النفعالي واإلبداع املؤذي ،وأن األفراد
ذوي الذكاء النفعالي املنخفض هم أكثر عرضة ألنواع مختلفة من املشاكل ،كما تزيد وسطهم حالت اإلبداع املؤذي.
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ل تتفق أو تختلف الدراسة الحالية مع دراسة ميالن وآخرين ( )Melanie,et,al,2014عن البداع الكاذب والعالقة بين الذكاء والنزاهة،
ولكن قد ترتبط بها بصورة غير مباشرة في توضيح العالقة بين الذكاء والوعي األمني ،فالدراسة تهدف إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء واإلبداع
الكاذب والنزاهة  ،وتفترض الدراسة الذكاء يؤدي للنزاهة بينما اإلبداع املؤذي يسبب الضرر سهوا أو عمدا ،وأن القيم واملعتقدات هي التي توجه الذكاء
الوجه اإلبداعي الصحيح ،في هذه الدراسة تم إعطاء املشاركين مواقف تربط بين اإلبداع والنزاهة  ،وكشفت الدراسة أن اإلبداع ليس كل جوانبه تؤدي
إلى الخير ،والذكاء عندما يرتبط بسمات شخصية إيجابية يؤدي إلى إبداع آمن ،بينما يرتبط اإلبداع املؤذي بعدم النزاهة .
ومن النتائج الجيدة السارة تختلف الدراسة الحالية تماما مع دراسة ديفيد اتش وآخرين ( )2008التي اتخذت البداع املؤذي كنموذج
وظيف إبداعي لإلرهاب والجريمة ،وكشفت عن أن اإلبداع رغم ما يمثله من جانب تح قيق الذات للفرد ،فأنه قد يمثل جوانب خطرة على الفرد
واملجتمع ،واستخدم الباحثين منهج تحليلي وضح كيف يمكن أن يكون اإلبداع مؤذي ،وذلك بتحليل كثير من أنشطة وإعمال اإلرهابين واملجرمين،
وأوصت الدراسة بمزيد من الدراسات خاصة في مجال الذكاء والجريمة ،مما يمكن املجتمع من مجابهة اإلرهاب والجريمة.
وكثير من الدراسات الجنبية وجدت عالقة بين ضعف الذكاء النفعالي والجريمة ،وهذا يؤكد نتائج الدراسة الحالية  ،التي تبين كلما ارتفع
الذكاء النفعالي كلما زاد الوعى األمني للفرد اتجاه نفسه والخرين ،ورغم عدم وجود دراسات مشابهة في مجتمع الدراسة الحالية وسط املجرمين ،لكن ل
يخفى على أحد ووفقا ملعايير الضبط الجتماعي أن من يقوم باعتداء آثم على املقدسات الدينية وقتل املسلمين بغير حق ،أو إدمان مخدرات أو التسبب
في حوادث مرورية أو العتداء على طفلة بالغتصاب أو ممارسة سلوك شاذ يخالف فطرة األنسان ،فهو شخص يحكم عليه بضعف في درجة من الذكاء
النفعالي.
مناقشة الفرض الثان :
ا
الفرض الثان  :توجد عالقة طردية دالة إحصائيا بين أبعاد الذكاء النفعالي وأبعاد الوعي األمني.
تعتبر هذه النتيجة من أحدث النتائج العلمية وأكثرها حماسا ملزيد من البحوث والنظريات والتطبيقات في هذا املجال ،وبما أنه ل توجد
دراسات مباشرة ذات عالقة باألبعاد وفي الفرض األول تم عرض ومناقشة الدرجة الكلية للمتغيرات ،لذلك تحاول الباحثة تفسير الفرض من خالل
أدبيات عامة وتفسيرها باألمثلة والشواهد.
ومن أهم الدراسات التي تدعم نتائج هذا الفرض بأبعاده املختلفة الدراسة التي طبقت للكشف عن الذكاء النفعالي والجريمة ،والتي تم
إجراؤها على مجموعتين؛ األولى مجموعة املتهمين بجرائم قتل واغتصاب وسرقة في (سجن بيرسا موندا ،رانش ي جهار خاندا بالهند) ومجموعة من
العاديين بمدينة (رانش ي) ،وتم تطبيق مقياس الذكاء النفعالي والجريمة ،وأهم النتائج  :أن مجموعة املدانين حظيت بانخفاض شديد في درجات قدرات
الذكاء النفعالي والجريمة مثل قدرة الوعي داخل الشخص نفسه (العواطف الخاصة) ،والوعي بين األفراد (الخرين العواطف) ،وإدارة داخل الشخص
نفسه (العواطف الخاصة) وإدارة التعامل مع الخرين (الخرين العواطف) ،ودرجة الذكاء العاطفي الكلية باملقارنة مع نظرائهم العاديين ،وأوصت ببدء
تشغيل برنامج تعزيز  EIفي السجن ملساعدة السجناء على فهم أفضل ملشاعرهم وعواطفهم.
وفي ذات اإلطار جاءت دراسة القحطاني ( )2012التي غطت عينة واسعة بلغت ( )868توزعت على عاديين (معلمي مدارس شرق الرياض)،
سجناء جرائم (أخالقية -مخدرات -عنف) ،وقد وجدت فروق ذات دللة إحصائية واضحة بين السجناء والعاديين لصالح السجناء ،واتسمت فئة
السجناء بدرجات من الهوس الخفيف ،السيكوباتية ،وعدم القدرة على الستدلل ،وأن أكثر الخصائص الشخصية التي تميز العاديين عن السجناء
(الكذب والعصابية والذكاء) ،كما كشفت دراسة الخلف( )2007أن عينة غير املتعاطين للمخدرات تتمتع بدرجات عالية من مستوى التوافق النفعالي
مما يؤدي إلى رفع التوافق الجتماعي و يدل على تأثير العامل النفس ي ،وتوجد فروق عالية ذات دللة إحصائية بين املتعاطين وغير املتعاطين في درجات
التوافق النفعالي والجتماعي  ،وبينت أن مستوى التوافق النفعالي منخفض عند عينة املتعاطين مقارنة بعينة غير املتعاطين ،وأن مستوى التوافق
الجتماعي منخفض لدى عينة املتعاطين مقارنة بعينة غير املتعاطين وهذا يظهر املشاكل الجتماعية عند املتعاطين مثل النحرافات والجرائم املختلفة.
ووضحت دراسة حجاب ( )2011وجود فروق ذات دللة إحصائية في عوامل الشخصية املتمثلة في( كفاية الذات ،التخيل ،الثبات النفعالي ،التآلف)
بين املدمنين وغير املدمنين لصالح املدمنين.
وبينت دراسة بوسنة ( )2005أن اإلنسان هو املسؤول األول عن املركبة والطريق وعن نفسه فهو يساهم وبنسبة كبيرة في وقوع هذه املآس ي
املرورية  ،ولهذا ركزنا من خالل هذه الدراسة على العامل البشري وتأثيره على ارتفاع حوادث املرور محاولين معرفة األسباب التي تجعل اإلنسان يقوم
بسلوكيات غير أمنية غالبا ما تكون سببا في وقوع حوادث املرور ،ونلخص ما توصلت إليه الباحثة في أهمية الحالة النفعالية لقائد املركبة التي تؤثر على
التفكير والوعي واإلدراك والتفهم والنتباه والتركيز.
ا
أول :توجد عالقة ارتباطية دالة بين اليسر النفعالي والوعي بمخاطر الرهاب واملصدرات واملرور واألخالق.
إن النظرة الحديثة لالنفعال تعترف بأهميته املتزايدة في حياة اإلنسان ،وبأنه ليس عمليات منفصلة عن عمليات التفكير والدافعية لدى
اإلنسان ،بل هي عمليات متداخلة مكملة لبعضها البعض ،وأن الجانب املعرفي لدى اإلنسان يسهم إيجابا في العمليات النفعالية من خالل تفسير
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املوقف النفعالي ،وترميزه ،وتسميته ،ومن خالل عملية اإلفصاح والتعبير عنه ،مثال عند رؤية صورة إرهابية ترسل صورتها إلى املخ وتمر بعدة عمليات
عقلية في مركز الذاكرة والتفكير واإلدراك ويزود مركز النفعالت اإلدراك بمدى الضيق املصاحب لهذه الصورة وينتج السلوك اتجاه الصورة ،وهكذا
في أي عملية عقلية.
فإذن تسهم عملية تسهيل النفعالت للتفكير في زيادة الوعي األمني للفرد ،فكلما كان للفرد قدرة عقلية عالية في املعالجات النفعالية كان
أكثر وعيا وإدراكا ،على سبيل املثال ل يتأثر بوسائل إعالنية أو أفكار ما لم تخضع للعقالنية ،ومن جانب آخر النفعال عندما يعوق التفكير يمكن أن
يسهم سلبا  ،عن طريق التفسير الخاطئ للموقف والتوهم بصحة األفكار وتبنيها ،والنجذاب املهوس نحو األفكار التدميرية مثل التفحيط أو اإلدمان،
واإلدراك املنحرف  ،فينقاد الشباب نحو أي جماعات ضالة أو أصدقاء السوء ونحوها.
ومن ضمن العمليات التي تجعل العاطفة تعوق التفكير عملية الختطاف النفعالي الذي يأتي كاستجابة وضرب من الخداع البصري ،حيث
يقوم العقل النفعالي بالعمل والحصول على معلومات ناقصة أو مشوهة في ظل محدودية الفرضيات والقواعد الشخصية التي تعمل كمحركات وأزرار
ضاغطة ملثل تلك الستجابات ،فتعوق العاطفة التفكير السليم وهذا ما تستخدمه الجماعات اإلرهابية ومروجو املخدرات لخطف عقول الشباب
وجذبهم نحو املخاطر املختلفة.
وعملية الختطاف النفعالي تحدث في حياتنا اليومية ،وزادتها التكنولوجيا الجاذبة حدة ،وعندما يكون أحد الشباب في الطريق يقود سيارة
ويتخطاه آخر فيشعر بالغضب واإلثارة ويحاول أن يقود بأقص ى سرعة محدثا كثيرا من العواقب( هذا هو الختطاف النفعالي) ،ويقول دانيال ()1996
إن اإلضراب الوجداني يعوق أداء الوظائف العقلية املعرفية في الحياة ،فاألفراد القلقون الغاضبون املكتئبون ل يستطيعون النجاح في األداء في الحياة
عند كل املواقف النفعالية والسلبية ،فهم ل يستطيعون أن يهضموا املعلومات بكفاءة و يستفيدوا منها ،وتلفت العواطف السلبية القوية النتباه بقوة
وتسبب النشغال بها وتعوق أي محاولة أخرى للتركيز على أي موضوع سواها ،و إحدى العالمات على أن املشاعر قد انحرفت ععن الخط السوي إلي
الخط غير السوي أو املرض ي أن هذه األفكار تتدخل وتقتحم الذهن إلي الدرجة التي تغمر فيها األفكار األخرى ،وتخزن باستمرار املحاولت التي تبذل
لتركيز النتباه إلي ما بين يدي الفرد من عمل.
وعندما تغمر العواطف قدرة التركيز لدى اإلنسان فإ ن ما يتم إغراقه وتعطيله هو الكفاءة العقلية املعرفية املسؤولة عن اإلدراك والوعي ،
والذاكرة العاملة  working memoryوهي القدرة على الحتفاظ في الذهن باملعلومات التي لها عالقة باملهمة التي في يد اإلنسان ،وما يشغل الذاكرة
العاملة يمكن أن يكون أمرا عاديا من أمور الحياة اليومية البسيطة مثل األرقام التي تؤلف رقم تلفون املنزل أو العمل ،أو أن تكون أمرا معقدا مثل عمل
إرهابي أو ترويج مخدرات ،واللحاء املوجود في الفص األمامي من املخ هو الذي ينفذ مهام الذاكرة العاملة .إن املهارات النفعالية يمكن تقييمها على
أساس توافقها املنطقي ومن ثم ذكائها ،وبالتالي كلما زاد الذكاء النفعالي زاد الوعي بصفة عامة والوعي األمني بصفة خاصة (عثمان.)2007،
ا
ثانيا :توجد عالقة ارتباطية دالة بين املشاركة الوجدانية والوعي بمخاطر الرهاب واملصدرات واملرور واألخالق.
يفسر هذا البعد في املشاركة الوجدانية مدى ارتباط الذكاء النفعالي عموما بالوعى األمني ،يلعب التفهم دورا حاسما في العديد من املواقف
املختلفة بالحياة ،واللغة هي أهم أدوات التفهم ،واألفراد املهرة انفعاليا هم الذين يعرفون كيف يتحكمون في مشاعرهم جيدا ،و هم الذين يقرؤون
بكفاءة مشاعر الخرين ويحسنون التعامل معها ،ويكون لهم التفوق في مختلف مجالت الحياة ابتداء من مجال العالقات الطبيعية الجيدة إلي اللتزام
بالقواعد التي تحكم النجاح ،وبالتالي يتوقع كلما زادت مهارات املشاركة الوجدانية أصبح الفرد أكثر وعيا باملخاطر األمنية فال ينقاد بسهولة لألفكار
الضالة والجماعات اإلرهابية  ،ول يأتي بأي عمل يمكن أن يؤذي الخرين.
يشرح ماير وسالوفي ( ) 1997أن التفهم يسود في إطار التواصل في حالة توفر اإلرادة األخالقية للتفهم لدى األشخاص ،فمثال ل يتوفر
الشعور لآلخرين كأحد مكونات التفهم إل لدى األفراد الذين لديهم اإلرادة األخالقية لتفهم الخرين ،وبالتالي يوجب التفهم أن يدرك الفرد سوء املخاطر
األخالقية واملخاطر املتعلقة بتعاطي املخدرات وحتى أدب املرور.
وترتبط املشاركة الوجدانية بمختلف مهاراتها بالوعي األمني فمهارة تفهم املعاناة  Sufferingتحمي الفرد من إيذاء نفسه والخرين ،املشاركة
اإليجابية  Positive Cryingل تجعل الشباب ينقادون مع رفقاء السوء ،الستجابة امللحة  Responsive Cryingعندما تستخدم بذكاء تحمي من
اإلبداع املؤذي  ،والنتباه النفعالي  Emotional Attentionعملية مهمة لإلدراك والوعي السليم ،الشعور بالخرين  Feel For Otherيزيد من
مسئولية الفرد نحو حماية أفراد مجتمعه ،والعدوى "النتقال" النفعالي  Emotional Contagionعندما يستخدمها الشباب بذكاء تحميهم من
النقياد نحو ما يهدد وعيهم وأمنهم (عثمان.)2007،
ا
ثالثا :توجد عالقة ارتباطية دالة بين الدافعية والوعي النفعالي بمخاطر الرهاب واملصدرات واملرور واألخالق.
إ ن الوعي بالذات هو النتباه املستمر للفرد لحالته " النفعالية" وفي هذا الوعي التأملي يالحظ العقل ويتضمن "يتعرف" الخبرة ،ويوضح ستين
وبوك ( )Stein, Book,2003أن الوعي النفعالي هو التعرف على حقيقة ما يعنيه شعورك والقدرة على وصفه بالكلمات الدقيقة التي تعنيه ،وتطوير
وتنظيم ذلك الشعور ،ويتضح أن الوعي بالنفعالت يتضمن فهم املشاعر وتفسيرها والقدرة على التعبير عنها وتميزها.
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العالقة بني الذكاء االنفعايل والوعي األمني لدى طالب جامعة تبوك

حباب عثمان

إن من عالمات نضج الذكاء النفعالي لدى الفرد هو انفتاحه على جميع الخبرات النفعالية بطريقة سليمة ،سواء كانت سارة أو غير سارة مما
يمكنـه مـن الـتعلم منهـا ،والقـدرة علــى التمييـز بـين اإلحسـاس بالنفعـال (أفكـار جاذبــة -السـتثارة بـالتفحيط) والسـتجابة بمقتضـاه (النقيـاد وراء الفكــار-
التفحـيط) ،ومـن تمـام النضـج الوجـداني الـوعي بـالخبرة الشـعورية ؛مثـال (عــدم إيـذاء الخـرين) ،وهـو التأمـل أو التفكيـر الـواعي بـالخبرة الشـعورية مقابــل
اإلدراك الســطحي لهــا (قبــول إيــذاء ) ،وينــدرج ضــمن ذلــك عنص ـران  :الــوعي بــالتقييم (قبــول أو عــدم قبــول اإليــذاء) ،وهــو النتبــاه إلــى مقــدار النفع ــال،
ووضوحه ،وتـأثيره ،ومـدى تقبـل الـذات لـه ،والخـر هـو الـوعي بـالتنظيم ،أي مـدى محاولـة الفـرد لتحسـين مزاجـه السـلبي ،أو ضـبط اإليجـابي منـه ،أو عـدم
التدخل في خبرته الشعورية ،والوعي بالذات لـيس انتباهـا يحـدث لـه تثبيـت أو تحريـف مـع حـالت النفعـال القويـة فيبـالغ أو يحـذف مـا يـدرك ولكنـه حالـة
محايدة تظل على حيادها وتأملها حتى في حالت الكتئاب (ماير و سالوفي.)1997،
ويرتبط الوعي النفعالي بالدوافع وهي املثيرات التي تحرك العاطفة فتظهر النفعالت ،وتتحرك الدوافع تبعا للحاجات واتجاهاتها داخل الفرد
أو خارجه  ،والدوافع هي القوة املتوازنة التي توجه السلوك ملا تحتويه من معلومات معرفية وانفعالية ،وهي التي تقض ي على الرتابة وامللل وتشتت النتباه
 .واألفراد الذين توجد لديهم دوافع يعملون بجدة أكثر من غيرهم (فان بيرق.)Van Berg 2006 ،
إن العوامــل النفعاليــة تــؤثر علــى اختيـ ار الفــرد فيمــا إذا كــان ســيقوم بجهــد عقلــي أم ل ،كمــا أنهــا تــؤثر علــى اختيــار األهــداف ولهــا دور كبيــر فــي
الـتعلم واكتسـاب الخبـرات ،وهـذا بـدوره يـؤثر علـى مسـتوى درجـة وسـرعة اكتسـابنا للمعرفـة ،ومـن خـالل هـذا يتضـح أن الدافعيـة توجـه طاقـة الفـرد نحــو
ش يء معين وما أن يتم الوصول إلي األهداف حتى تظهر دافعية أخرى ،والتوجيه السليم للفكر مصحوبا باملشاعر الحافزة هو أساس اتخاذ موقف معين
وحل مشكلة (.)Gardner, 1983
تتمثل الدافعية في القدرة على تأجيل الندفاع والتحكم فـي النفعـالت التـي تـؤدي بـالفرد إلـي الثقـة بـالنفس وإمكانيـة تحمـل احباطـات الحيـاة
وعدم الهروب منها عبر مخاطر أمنية مختلفة (مخدرات -تفحيط وغيرها) وبالتالي كلما تم التحكم فـي الدافعيـة يختفـي الشـعور بـالتمزق والنهزاميـة تحـت
أي نوع من الضغوط ،ويتضمن التحكم في الندفاعات وإمكانية استيعاب الفرد للموقف الجتماعي وتكوين اقتناع ذاتي أن التحكم فـي النفعـالت مفيـد
بالنسبة لتكوينه الشخص ي ،وهكذا تضبط الدافعية عملية الوعى األمني.
ا
رابعا :توجد عالقة ارتباطية دالة بين تنظيم وإدارة النفعالت والوعي بمخاطر الرهاب واملصدرات واملرور واألخالق.
يمكن تفسير العالقة بين تنظيم وإدارة النفعالت والوعي األمني ،بأن عملية تنظيم وإدارة النفعالت تحمي الشباب من القرصنة النفعالية
التي تؤدي إلى املخاطر األمنية املختلفة .والقرصنة النفعالية تحدث عندما يفقد املخ السيطرة النفعالية في موقف مثير ويستمر عليه ،وهي أكثر
املهارات النفعالية أهمية وتحتاج إلى تنظيم املقاومة والندفاع ،إذ إنها األصل والجذور في كل أنواع التحكم في الذات النفعالية ،وتتضمن تقبل النفعال
والتحكم به وتنظيمه وإدارته بغض النظر عن كونه سارا أو غير سار.
ويرى جوملان ( )1996أنه قد تكون هذه اإلدارة الوجدانية صعبة للغاية ،مثال في النجذاب نحو شخصيات ل عقالنية أو مخدر أو نحوه ،و
التي تحتوى على الكثير من الحتياجات التي تمس األعماق " كالشعور بالحب أو اإلثارة أو الحترام أو الخوف من الهجر والغيرة "
ولكن من املهارات التي تساعد على إدارة النفعالت اإلنصات والحديث دون دفاعية ،و تنقية الحديث الذاتي من األفكار السالبة املزعجة،
فذات العبارة بصياغة مختلفة تهدي النفس ،كما أن السترخاء أو التنفس اتفاقية تعقد بين الفرد وذاته أو مع الخرين ملراقبة اإلغراق النفعالي
؛واستخدام هذه الليات الذكية يمنع حدوث القرصنة النفعالية .
ا
خامسا :توجد عالقة ارتباطية دالة بين الحالة املزاجية والوعي بمخاطر الرهاب واملصدرات واملرور والفساد األخالقي.
تتفق هذه النتيجة مع دراسة الحربي ( )1998عن الخصائص املزاجية ملرتكبي حوادث املرور التي أسفرت عن وجود فروق دللية إحصائية في
الخصائص املتمثلة في درجة الندفاعية ،وتشتت النتباه ،وحدة ردة الفعل ،بين األفراد الذين وقعت لهم حوادث مرورية ،والذين لم تقع لهم على
اإلطالق ،لصالح األفراد الذين وقعت لهم حوادث مرورية ،وبينت عن عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية في الخصائص املزاجية ،بين األفراد الذين
وقعت لهم حوادث مرورية متكررة والذين لم تقع لهم حوادث متكررة ،ما عدا عامل الطبع ،لصالح األفراد مرتكبي الحوادث املرورية املتكررة.
تستند الباحثة في تفسير الحالة املزاجية وأثرها على الوعي األمني ،على شرح بارون وباركر وجميس( )Bar-on,Parker,James,2000أنه
بتأثير النفعال املعتدل يزداد الخيال خصوبة ،وينشط التفكير فتتدفق املعاني واألفكار في سرعة وسالسة ،كما تنشط الحركة ويزداد امليل إلى مواصلة
العمل ،بينما يشوه النفعال العنيف التفكير املنظم والقدرة على حل املشكالت والتذكر والتعلم ،وهذا ما يفسر العالقة بين الحالة املزاجية والوعي
باملخاطر األمنية ،فتنعكس الحالة املزاجية على رؤية الفرد وتقييمه لذاته وللموقف من حوله ،وأن األفراد ذوي املزاج اإليجابي يعتقدون بأنهم أكثر
صحة من الخرين ،وأن وضعهم القتصادي جيد ول يحتاجون إلى من يقودهم لتناول مخدر حتى يتخلصون من توتر وإحباط كما ل يبحثون عن اإلثارة
من خالل عملية تفحيط  .وتعترض ا لحالة املزاجية عمليات التفكير ،وتدخل العاطفة في التفكير ل يجعل تقييمنا للموقف سيئا أو حسنا ،بل يعتمد
األمر على كثير من املتغيرات في ذات املوقف.
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العالقة بني الذكاء االنفعايل والوعي األمني لدى طالب جامعة تبوك

حباب عثمان

إن استخدام مهارات الذكاء النفعالي في التفتح على جميع الخبرات الوجدانية ،السارة وغير السارة ،يزيد مدارك الفرد وتعلمه ،والستجابة
بمقتض ى ما يجب أن يكون عليه املوقف .ويميز هاورد وشير ( )Harrod, Scheer,2005بين نوعين من الخبرة الشعورية تحدثان بشكل متزامن ،األولى
هي الخبرة املباشرة للمزاج ،وهي الشعور السار أو غير السار الذي يشعر به الفرد ،وكلما زادت قدرات الفرد في هذه الخبرة كان أكثر وعيا وإدراكا ملا
يحدث حوله من مخاطر ومهددات أمنية ،بينما الثانية هي خبرة انعكاسية ،تنشأ كاستجابة لإلحساس املباشر للخبرة األولى وتشمل جانبا معرفيا يقوم
على مراقبة املزاج ،أو ما أسمياه بالوعي املزاجي ،ويحتاج الوعي املزاجي ملحاولت لتنظيمه ،أو تغيير أثره في املستقبل وهذه خبرة مهمة تدخل في عملية وعي
الفرد األمني.
ومن مكونات الحالة املزاجية األمل ،ومن منظور الذكاء النفعالي امتالك األمل معناه أن اإلنسان لن يستسلم للقلق القاهر أو التجاه
الهازم للذات أو الكتئاب في مواجهة التحديات الصعبة وبالتالي فإن األفراد الذين لديهم األمل هم األكثر صحة وجدانية واألكثر حفاظا على مزاجهم،
وبالتالي تفكيرهم وتحقيق أهدافهم الناجحة في الحياة أقل عرضة للتعرض ملخاطر اإلرهاب واملخدرات واملرور واألخالق.
إن األمل هو املؤثر األساس ي في إثارة دافعية الشباب ،ويتوقع أن الشباب املتفائلين الذين لديهم دوما أمل أكثر وعيا باملخاطر األمنية من
غيرهم الذين يفقدون األمل .ويعزى ذلك إلي أن األمل والتفاؤل مكون من مكونات الذكاء النفعالي يقود إلى السعادة والنجاح في الحياة ،و أن املتشائم
يعزي اإلخفاق والرفض في حياته ألسباب ذاتية أو خارجية غير حقيقي ة تبعا لحالته النفعالية السلبية التشاؤمية ،وهذه التفسيرات يمكن أن تولد
الالمبالة أو الهزيمة ،مما يجعله صيدا سهال للقرصنة النفعالية والوقوع في املخاطر األمنية املختلفة .
الحالة املزاجية اإليجابية تعمل على ترشيد التفكير ،فاملزاج اإليجابي ينشط اإلبداع اإليجابي ويحل املشكالت واملزاج الحزين يساعد على
التفكير الستدللي وفحص البدائل املتاحة  ،كما أن املشاعر اإليجابية تساعد الفرد على تصنيف وتنظيم املعلومات ،وبالتالي يتعزز الوعي األمني للفرد.

 .9التوفيات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تصميم برامج تدريبية لتنمية الذكاء النفعالي للقيادات التعليمية ،حتى يكونوا بيئة تعليم جيدة.
تصميم برامج تدريبية لتنمية الذكاء النفعالي ألعضاء هيئة التدريس لتمثيل نماذج تعلم لطالبهم.
تصميم مناهج تعليمية منفردة ومدمجة تبنى على تنمية الذكاء النفعالي للطالب.
تفعيل األنشطة الالصفية فمن خاللها يمارس ويطبق الطالب قدراتهم النفعالية بكفاءة.
تصميم برامج تدريبية للطالب لتنمية ذكائهم النفعالي.
تصميم برامج متخصصة في قدرات الذكاء النفعالي وزيادة الوعي األمني للشباب تحت العناوين التالية:
أ .برنامج تنمية اليسر النفعالي لزيادة الوعي باملخاطر األمنية (اإلرهاب -املخدرات -املرور -الفساد األخالقي).
ب .برنامج تنمية املشاركة الوجدانية لزيادة الوعي باملخاطر األمنية (اإلرهاب -املخدرات -املرور -الفساد األخالقي).
ج .برنامج تنمية الدافعية والوعى النفعالي لزيادة الوعي باملخاطر األمنية (اإلرهاب -املخدرات -املرور -الفساد األخالقي).
د .برنامج تنمية تنظيم وإدارة النفعالت لزيادة الوعي باملخاطر األمنية (اإلرهاب -املخدرات -املرور -الفساد األخالقي).
هــ .برنامج تنمية الحالة املزاجية لزيادة الوعي باملخاطر األمنية (اإلرهاب -املخدرات -املرور -الفساد األخالقي
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الدقرآن الكريم والسنة النبوية.
البقمي ،تركي بن عيد )2012( ،دور الوعي األمني في الوقاية من الجريمة اإلرهابية .رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،كلية الدراسات العليا،
قسم العلوم الشرطية.
بوسنة ،شريفة مصطفى )2005(،تأثير العامل البشري على استفحال ظاهرة حوادث املرور  :دراسة ميدانية عن عينة لضحايا حوادث املرور باملؤسسة
الستشفائية املختصة  :الشاطئ األزرق .رسالة ماجستير ،كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية ،قسم علم الجتماع ،جامعة الجزائر.
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Abstract:

The objective of the study was to identify the relationship between emotional intelligence and
awareness of the security risks of the students of Tabuk University. Use the descriptive method, and to collect
the information. Prepare the emotional intelligence scale and the security risk awareness questionnaire, and
apply it to a random sample of students from Tabuk University. , And the following results: There is a positive
relationship between the emotional intelligence and awareness of security risks for students of the University
of Tabuk, there is a positive relationship of statistical significance between emotional intelligence and
awareness of the dangers of terrorism, and drugs, and traffic, and moral corruption.
There is also a relationship between the dimensions of emotional intelligence (Facilitating emotions for
thinking, Empathy, Motivation and emotional awareness, Managing Emotion, The mood), and the dimensions
of security awareness (terrorism, drugs, traffic, moral corruption).
Keywords: emotional intelligence, security awareness, terrorism, drugs, traffic, moral corruption.
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