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 مخص: مال

التحوؿ ىذا  و ،سمة مف سمات الكوف االجتماعي واالقتصادييعّد التحوؿ 
المعنوية، فيمس األفراد والجماعات  منيا والمادية  كميايمّس جوانب الحياة 

 ،والنمو ،يرتبط بالتحضر والتنمية ، ويمّس القيـ والعادات والثقافاتو والمجتمعات، 
 الحياة.جتماعية وطريقة وأسموب الحكـ، كما يمّس التنشئة اال ،واإلعبلـ ،والتكنولوجيا

وييدؼ البحث لدراسة ىذه التحوالت وربطيا بالمتغير النفسي )الذكاء الوجداني 
لمعرفة تأثير ىذه التحوالت عمى العبلقات،  ا؛واالجتماعي( عند الشباب المتزوج حديثً 

قدرَا مف الميارات الوجدانية واالجتماعية يواجيوف  يمتمكوف فاألشخاص الذيف ال
يـ ومع اآلخريف في ظؿ ىذه التحوالت التي ظيرت بعد مشاكؿ في التكيؼ مع أنفس

دراسة التحوالت االجتماعية واالقتصادية التي ثورة يناير، لذلؾ ركزت الدراسة عمى 
والتي أثرت عمى أشكاؿ العبلقات بيف  ،بعد ثورة يناير حدثت في اآلونة األخيرة

عمى دور الذكاء تسميط الضوء و  .اف حديثً يالشباب المقبؿ عمى الزواج والمتزوج
 صبلحيا.ا  االجتماعي والوجداني وعبلقتو باستقرار العبلقات و 
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Abstract: 

Social and economic transformation is a feature of the universe. 

The transformation affects both physical and moral aspects of life, 

affecting individuals, groups and communities, affecting values, 

customs and cultures. It is also linked to urbanization, development, 

growth, technology, media and governance, as well as socialization 

and lifestyle. The research aims to study these transformations and 

link them to the psychological variable (emotional and social 

intelligence) in newly married youth to see the impact of these 

transformations on relationships  ,  People who do not have a degree of 

emotional and social skills have problems adapting to themselves and 

others in the light of these transformations that emerged after the 

January revolution, The study therefore focused on the study of the 

social and economic transformations that occurred recently after the 

January revolution, which influenced the pattern and forms of 

relationships between future youth on marriage and newlyweds. 

Highlight the role of social and emotional intelligence and its 

relationship to stability and reform of relationships. 
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 مقدمة الدراسة:

التحوؿ ىذا  و ،سمة مف سمات الكوف االجتماعي واالقتصادييعّد التحوؿ 
و المعنوية، فيمس األفراد والجماعات منيا المادية  كمياجوانب الحياة  يمّس 

 ،بالتحضر والتنمية والنمويرتبط  ،يمّس القيـ والعادات والثقافاتو والمجتمعات، 
 جتماعية وطريقة الحياة.وأسموب الحكـ، كما يمّس التنشئة اال ،والتكنولوجيا واإلعبلـ

بصفة  في مصر بصفة عامة، وفي المجتمعات العربية  وقد شيدت الفترات األخيرة 
ولعؿ مف أبرز ىذه التغيرات ظيور  ،جتماعيةمف التحوالت في الحياة اال كثيرا خاصة

تجاىات اال في المواقؼ و اثورة معموماتية أحدثت تغيرً ظاىرة العولمة وما رافقيا مف 
التحوالت  وجعمت ا،جعمت العالـ أكثر اندماجً و  ،قيـ اإلنسانية لدى أفراد المجتمعوال

شيد المجتمع المصري واألذواؽ بيف الثقافات والحضارات. وقد  سريعة في القناعات
في القيـ  ارً يواالقتصادي أحدثت تغيبعد ثورة يناير تحوالت عمى المستوى االجتماعي 

حيث أثرت وسائؿ التواصؿ االجتماعي عمى تشكيؿ الوعي والقيـ بيف  ،والسموؾ
وجود  إليضعؼ الدور األسري، وانفتاح المجتمع عمى ثقافات مختمفة  أديالشباب، و 

وقد  ،ومنيا السمبي ،قيـ وأفكار لـ تكف موجودة مف قبؿ ثورة يناير، منيا اإليجابي
اإليجابية  ةاالجتماعياالقتصادية و التي ركزت عمى التحوالت الكثيرة  الدراسات دتورص

التحوالت اإليجابية عمى سبيؿ المثاؿ: زيادة روح انتماء المواطف، فمف . والسمبية
عف الرأي بحرية، وانكماش السمبية والخوؼ بنسبة كبيرة، وانفتاح الشباب عمى  والتعبير

زيادة معدالت الطبلؽ عمى الجانب  :فمثؿ التحوالت السمبيةالثقافات المختمفة، أما 
األسري، وعزوؼ الشباب عف الزواج، وارتفاع األسعار، وزيادة األعباء عمى المواطف، 

 أكثرة واالقتصادية التي تناولتيا وازدياد الفردية، وغيرىا مف التحوالت االجتماعي
 ،واألساسي في تنمية أي مجتمعاألىـ العنصر  الدراسات، وألف العنصر البشري ىو

ويمتاز فسوؼ نركز عمى الشباب باعتبارىـ العنصر الفّعاؿ واألىـ في المجتمع، 
والرغبة في تأكيد الذات، ويزداد اىتماميـ  ،الشباب بزيادة النزعة االستقبللية لدييـ
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اختبلؼ  دراؾإلكف مف الميـ واقامة عبلقات اجتماعية مع اآلخريف،  ،باألصدقاء
وىناؾ المتوسط، وىناؾ  ،راد في مستوياتيـ العقمية اختبلفا كبيرا، فيناؾ العبقرياألف

نما يستعيف بغيره  ؛ضعيؼ الذكاء، واإلنساف كائف اجتماعي ال يكتفي بذاتو فحسب، وا 
بطبيعتو اإلنساف  ألف خصائص الحياة اإلنسانية اجتماعية في مظاىرىا ومجاالتيا، و

 نتماءاال بحاجة إلى التّالؼ معيـ و فيو ،األفراد اآلخريفستغناء عف ال يستطيع اال
إلييـ، وىما مصدراف لتحقيؽ شعوره باالطمئناف، وعدـ الخوؼ مف المستقبؿ، وبما أف 
عبلقة الفرد بالمجتمع ىي عبلقة أخذ وعطاء وتأثير متبادؿ، وىي في جوىرىا عبلقة 

ـ معو، والفرد يؤثر ءالذي يتبل يجابية ال سمبية، فالمجتمع يؤثر فيو ويطبعو بالطابعإ
ووجيات نظر  ،في حياة المجتمع بما يضيفو إلى الحياة االجتماعية مف إنتاج أفكار

واختراعات، إف الفرد يرى البيئة االجتماعية مشبعة لحاجاتو، ويرى في الناس الخير 
والحب، ويتعاوف معيـ ويحظى بتقديرىـ، فيتقبمو اآلخريف، وينعكس ذلؾ عمى تقبمو 

إّف األفراد الذيف لذاتو، ألف ىناؾ عبلقة ايجابية بيف تقبؿ الذات وتقبؿ األخريف. 
وييمموف صحتيـ  ،يشعروف بالنبذ واإلحساس بالعزلة االجتماعية ال يستطيعوف النوـ

يستطيعوف بناء عبلقات سوية كالزواج وبناء  ويعيشوف ببل ىدؼ، وال ،الشخصية
عندما يشعر األفراد بالقبوؿ االجتماعي، كما  أسرة، وتختفي ىذه األعراض والمشاعر

أف الفرد ال يصؿ إلى ابتكاراتو وأعمالو العقمية المبدعة إال  (Piagetذكر بياجيو )
 ومف ثـ في إطار المجتمع ككؿبمقدار ما يحتؿ مف مكاف في تفاعؿ الجماعات، 

مى مجاراة وقدرة ع ،وقابمية ،فالتعامؿ مع اآلخريف يحتاج إلى مجيود .(3691، غيث)
اآلخريف والتواصؿ معيـ، أي يحتاج إلى ذكاء اجتماعي ووجداني متنوع ألجؿ مسايرة 

، فينالؾ مستويات مختمفة مف الذكاء عند البشرالجميع، ويمكف مبلحظة أف ىنالؾ 
الذكي الذي لدية القدرة عمى الفيـ بسرعة، ومتوسط الذكاء الذي يحتاج إلى جيد 

مة إليو، والضعيؼ الذكاء الذي يكوف بحاجة إلى اإلعادة وقابمية ألجؿ توصيؿ المعمو 
 والتصرؼ معو بحذر لكي ال يفيـ أنيا انتقاص أو ،معو والتأني عند التعامؿ ،والتكرار
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لو، إذف الشخص يجب أف تكوف لديو امكانية استخداـ الذكاء االجتماعي  ةىانإ
ة عمى التعامؿ مع والوجداني بدرجاتو المتفاوتة حسب الحاجة المطموبة، والقدر 

فتغيير سموؾ الشخص في التعامؿ مع  ،الظروؼ المعيقة لمذكاء بعقبلنية ودراية
قناع اآلخريف، كميا بحاجة إلى الذكاء إوالتنوع في ىذا التعامؿ، والقدرة عمى  ،اآلخريف

وىنا كاف ىدؼ الدراسة وىو التركيز عمى المتغير االجتماعي  االجتماعي والوجداني.
فنحاوؿ فيـ التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي طرأت عمى الشباب  ،اَ والنفسي مع

 المتغير النفسي الخاص بيـ وأثرىا عمى عبلقاتيـ األسرية مف خبلؿ دراسة ،المتزوج
 في الذكاء الوجداني واالجتماعي.

 األىداف والتساؤالت:

التغير يتضمف واالقتصادي الذي التحوؿ االجتماعي دراسة إلى البحث ييدؼ 
في البناء االجتماعي، أو في نظـ اجتماعية خاصة، أو في العبلقات بيف النظـ، 

بالتغيرات السياسية واالقتصادية والثقافية في  اوثيقً  اإضافة إلى كونو يرتبط ارتباطً 
إطار عبلقات تشابكية معقدة تنطوي عمى تفاعبلت بينية متبادلة ال يمكف إغفاؿ 

االىتماـ بيا مف خبلؿ الدراسة واالستقصاء والبحث العممي  عمينا تفرض ودورىا، 
فيو مزيج  ،نسافدور ىاـ في حياة اإل ماوالوجداني ليجتماعي والذكاء اال .الموضوعي

ظير أىمية وتالميارات البلزمة لمتفاعؿ معيـ، وىو مجموعة مف  ،مف فيـ اآلخريف
خمؿ في العبلقات مف ما طرأ وجود الكشؼ عف جتماعي والوجداني في الذكاء اال

وبالتالي أصبحت المشاكؿ  ،انعكست عمى الشباب أدي إلي أف جتماعية بيف األسراال
فقد فشؿ كثير مف الشباب في مراحؿ حياتو األولى في ،معقدة خاصة في الزواج

مما أدى إلى عزوؼ نسب كبيرة مف الشباب عف  ،وارتفعت نسب الطبلؽ ،الزواج
التي طرأت عمى  االجتماعية واالقتصاديةلذلؾ البد مف دراسة التحوالت  ،الزواج

ؿ الذكاء االجتماعي والوجداني باعتباره مخرجَا لحؿ يإعادة تشك وأثرىا عمىالمجتمع 
د سميماف وقد أكد عمى ذلؾ  .اف حديثً يمتزوجمشكبلت الشباب المقبؿ عمى الزواج وال
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نما  ،ميةف طريؽ تفتح الخبرة الداخأف نمو الفرد النفسي ال يتـ ع :الخضري عف يتـ وا 
النمو النفسي لمفرد يخضع  كاف لذلؾاالجتماعية، اب الخبرات الخارجية طريؽ استيع

البيئة. والتفاعؿ مع متغيرات  ،جتماعيط االجتماعية التي تحكـ النشالمقوانيف اال أصبًل 
واإلنساف ، امعً  جتماعية واال ةوانب النفسيلذلؾ بدأ االىتماـ بالج (9006،سعيد)

ولكي يستطيع أف يستطيع العيش بمعزؿ عف اآلخريف،  بطبيعتو كائف اجتماعي ال
يتواصؿ مع المجتمع يجب أف يتحمى الفرد بمجموعة مف الميارات المستمدة مف محيط 

 ايعد أمرا ميمً  جتماعيةلمميارات اال لذا فإف اكتساب الفرد ،المجتمع الذي يعيش فيو
 ، وبالتالي فإف األشخاص الذيف ال يمتمكوف القدر المناسب والبلـز مفجتماعيلنموه اال

مشاكؿ كبيرة في  االجتماعية تواجييـ ةالتنشئ جتماعية الناجمة عفالميارات اال
سيكوف ذكاؤىـ   أو بشكؿ أدؽ ،مع أنفسيـ ومع اآلخريفـ وكذلؾ في تكيفي ،تفاعميـ

 اجتماعية يرتبط ارتباطا وثيقً مع بيئتو االتوافؽ الفرد  كما أف ا،االجتماعي متدني
جتماعي مف العوامؿ اليامة في الذكاء االويعتبر  ،التي حدثت في المجتمع بالتغيرات
وعمى تكويف عبلقات  ،ألنو يرتبط بقدرة الفرد عمى التعامؿ مع اآلخريف ؛الشخصية

يمتمؾ القدرة فيذا يعني أنو  و عندما يتمتع الفرد بذكاء اجتماعي ،اجتماعية ناجحة
جتماعي مف مزيج متوازف الذكاء اال و يتكوف ،نفسو ومع اآلخريف عمى التفاعؿ مع

ومف اكتساب مجموعة مف  ،مف الشعور باحتياجات اآلخريف واىتماماتيـ الصالحة
الميارات التي تمكنو مف النجاح في التفاعؿ معيـ في كؿ زماف ومكاف. لذا فإنو لكي 

مف  ااجتماعية ناجحة مع اآلخريف فإنو البد أف يستخدـ عددعبلقات ذا يكوف الفرد 
التي في مجمميا  ،والتعاطؼ واإلدراؾ ،والمسايرة ،القدرات منيا الكفاءة االجتماعية

فيستطيع  ،نو مف مواجية التغيرات التي حدثت في محيطوتمك   ميارات اجتماعية
 (9030،محمد.)العيش بتكيؼ وانسجاـ مع نفسو ومع اآلخريف

  :يمي في عدة نقاط أىميا ماالبحث  ذلؾ تظير أىميةل
بعد ثورة  ت االجتماعية واالقتصادية التي حدثت في اآلونة األخيرةدراسة التحوال -

 أشكاؿ العبلقات بيف الشباب المقبؿ عمى الزواج التي أثرت عمى ، تمؾيناير



دراسة ميدانية عمى عينة » وأثرىا عمى إعادة تشكيل الذكاء االجتماعي والوجداني التحوالت االجتماعية واالقتصادية 
 الباحثة/ فاطمة عبد العزيز خميل رضوان                                                    «من الشباب

Forty - eighth year - Vol. 76  June 2022 22 

 .اف حديثً يوالمتزوج
وعبلقتو باستقرار العبلقات الذكاء االجتماعي والوجداني  تسميط الضوء عمى دور -

 صبلحيا.ا  و 
 ،: أف الشباب ىـ المحرؾ الفاعؿ في المجتمعاألوؿ:لسببيف التركيز عمى الشباب -

لتفات إلى فيـ ما يدور حوليـ، وما تشيده مجتمعاتيـ مف تحوالت ومف ثـ يجب اال
مف أسباب  الثانيوالسبب .عنيااجتماعية واقتصادية ال يمكف تجاىميا أو التغاضي 

( مف حجـ كبير في التركيبة ا: ما يمثمو الشباب )إحصائيً التركيز عمي الشباب
السكانية لممجتمعات العربية عامة والمجتمع المصري خاصة؛ وىو ما يمكف 
التحقؽ منو بالرجوع لئلحصائيات الرسمية لمجياز المركزي لمتعبئة العامة 

 -31)ـ التي تبيف أف الشباب في الفئة العمري9039واإلحصاء في مصر لعاـ 
 91-90مف )في الفئة العمرية  نسمة، و 0.069.000سنة( بمغ عددىـ نحو 36

سنة( فقد  96-91نسمة، أما الفئة العمرية مف ) 6.191.000 بمغ عددىـسنة( 
 .(9030حصائي الثانوي،نسمة )الكتاب اإل 0.009.000بمغت نحو 

 الت الدراسة فيما يمي:لذلؾ لخصت الباحثة تساؤ 
إلى أي مدى تؤثر العبلقات األسرية عمى مستوى الذكاء االجتماعي والوجداني عند  -

 الشباب ؟
 إلى أي مدى يؤثر التعميـ عمى مستوى الذكاء االجتماعي والوجداني عند الشباب ؟ -
وسائؿ التواصؿ االجتماعي، اإلعبلـ( عمى )الوسائؿ الفضائية إلى أي مدى تؤثر -

 مستوى الذكاء االجتماعي والوجداني عند الشباب ؟
إلى أي مدى تؤثر التحوالت االقتصادية العامة عمى مستوى الذكاء االجتماعي  -

 والوجداني عند الشباب؟
ما مقياس الذكاء الوجداني واالجتماعي لدى الشباب الذكور واإلناث؟ و  ىو ما -

 و بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية؟تعبلق
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 راسات السابقة:الد
 :: الدراسات التي تناولت الذكاء االجتماعي والوجدانيأواًل 

( التي استيدفت الكشؼ عف العبلقة بيف Kirby. 2002، Thilam)دراسة 
الذكاء الوجداني والذكاء العاـ مف جية، وبيف الذكاء الوجداني وأداء الفرد المستند 

التالي: أف الذكاء  وحددت فروض الدراسة عمى النحو لممعرفة مف جية أخرى.
الوجداني يسيـ بدرجة أكبر مف الذكاء العاـ في أداء الفرد، كذلؾ الذكاء الوجداني 

ؾ العواطؼ يزيد مف رادإوأف  ،دراؾ العواطؼ بدرجة أكبر مف الذكاء العاـإيسيـ في 
( طالب 103فة مف )الوعي المعرفي لدى الفرد. وقد أجريت الدراسة عمى عينة مؤل

 319حدى جامعات غرب الواليات المتحدة األمريكية مف بينيـ إوطالبة يدرسوف في 
عامَا. وتـ اعتماد أدوات مقياس  91 - 30طالبة تراوحت أعمارىـ بيف  319طالب و 

دارتيا، وتـ استخداـ قياس ا  دراؾ العواطؼ وفيميا، و إالذكاء الوجداني المعتمد عمى 
الذكاء العاـ، وقياس أداء الفرد المستند لممعرفة، وبينت النتائج تأكيد صحة الفرضية 

العواطؼ في  سياـ الذكاء الوجداني في ادراؾ وادارة إاألولى والثانية التي نصت عمى 
ج الدراسة سياـ الذكاء العاـ، ولـ تدعـ نتائإداء المشاركيف المستند لممعرفة أكبر مف أ

داركيا في أداء ا  سياـ فيـ العواطؼ و إالفرضية الثالثة حيث لـ يكف الزيادة في 
استيدفت ف( 9001أما دراسة الكياؿ ).المشاركيف يزيد مف الوعي المعرفي لدييـ

 ،التحقؽ مف مدى تمايز أنواع الذكاء الثبلثة )الموضوعي، االجتماعي، الشخصي(
النفسية بيف أنواع الذكاء باختبلؼ كؿ مف الجنس وكذلؾ معرفة مدى اختبلؼ البنية 

التحقؽ مف العبلقة بيف كؿ نوع مف أنواع الذكاء  -أيضا-استيدفت و  ،والتخصص
طالب  (131الثبلثة بمستويات تجييز المعمومات، وأجريت الدراسة عمى عينة مف )

صات وطالبة مف طبلب الفرقة الرابعة بكمية التربية في جامعة عيف شمس مف التخص
ومقياس مستويات  ،ثبلثةلواستخدـ الباحث مقياس الذكاء بأنواعو ا،العممية واألدبية

وبينت النتائج ارتفاع  ،تجييز المعمومات في ضوء عاممي الجنس والتخصص الدراسي
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نسبة الذكاء االجتماعي والشخصي لدى الطبلب مف الجنسيف، كما بينت النتائج 
وال تختمؼ  ،ثبلثة مف الذكاء لدى الذكور عف اإلناثاختبلؼ البنية النفسية لؤلنواع ال
رتباطية موجبة بيف الذكاء اكذلؾ وجود عبلقة  .باختبلؼ التخصص الدراسي

االجتماعي وأصحاب التخصصات األدبية. كذلؾ وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف 
 .وأصحاب التخصصات العمميةالذكاء الموضوعي 

والكشؼ  ،عداد برنامج لمتنوير االنفعاليإ( 9001،رزؽ)وقد استيدفت دراسة 
عف مدى فاعميتو في تنمية الذكاء الوجداني لدى طمبة الجامعة بالطائؼ، وتمخصت 

مدى فاعمية برنامج التنوير الوجداني في تطوير  تساؤالت الدراسة في سؤاليف ىما: ما
ات الذكاء الوجداني لدى الطبلب ؟ ىؿ توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف درج

مف الطبلب والطالبات بعد تطبيؽ البرنامج ؟ وتألفت عينة  يبيةالمجموعة التجر 
( طالب وطالبة مف مختمؼ التخصصات في كمية التربية، وتـ 901) الدراسة: مف

دارة إ: ىي وقسـ عمى عدة محاور أساسية ،عداد مقياس الذكاء الوجداني االنفعاليإ
وتكوف  ،ت، التعاطؼ، الوعي االجتماعينفعاالالذات، الوعي الذاتي، استخداـ اال

البرنامج مف أربعة محاور: المحور الديني الذي ييدؼ لتدريب الطبلب عمى الوعي 
. والمحور الثاني ييدؼ إلى الكريـ دارة الذات في ضوء ماورد في القرآفا  الذاتي و 

دارة انفعاالتيـ وفيميا. والمحور الثالث ييدؼ إلى تحميؿ إتدريب الطبلب عمى 
خصائص الطبلب مرتفعي ومنخفضي الذكاء الوجداني. واألخير ييدؼ إلى المناقشة 

  ،والعبلقات العامة حوؿ كيفية إدارة المشاعر

حصائية لصالح المجموعة إنتائج الدراسة إلى: وجود فروؽ دالة  وصمتوت
ووجود  ،التجريبية مف الذكور واإلناث عمى مقياس الذكاء الوجداني بعد تطبيؽ البرنامج

نفعاالت بعد تطبيؽ البرنامج لصالح عمى الوعي الذاتي واستخداـ اال احصائيً إفروؽ دالة 
حصائيا في قياس المتابعة بعد شير مف تطبيؽ إاإلناث عمى الذكور. ووجود فروؽ دالة 
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وتناولت دراسة .البرنامج مما يدؿ عمى أف ميارات التعميـ الوجداني مقاومة لمنسياف
( العبلقة بيف الذكاء الوجداني Barchard.2004)، Hakstainد ىاكستيف وبارشار 

وترجع أىميتيا في الكشؼ عف العبلقة بيف  ،والقدرات المعرفية ومتغيرات الشخصية
ستقراء العقمي( الذكاء العاطفي والقدرات المعرفية التي تتمثؿ في )القدرات المفظية واال

 ،نفعاليرات الشخصية )التوافؽ االوالمقصود بالمتغي ،وعبلقتيا بمتغيرات الشخصية
واالستقبللية في المشاعر(. وتناولت الدراسة عدة تساؤالت: ىؿ  ،والذكاء االجتماعي

ىناؾ عبلقة بيف الذكاء الوجداني وبيف القدرات المعرفية ؟ىؿ ىناؾ عبلقة بيف الذكاء 
الوجداني وبعض متغيرات الشخصية ؟ ىؿ ىناؾ ارتباط بيف متغيرات الشخصية 

القدرات المعرفية ؟ىؿ ىناؾ عبلقة بيف الذكاء االجتماعي والقدرات المعرفية ؟ وشممت و 
 (UBS)( طالب وطالبة في مرحمة الدراسة الجامعية في جامعة كولومبيا 309العينة )

، اعتمد الباحثاف عمى مقياس الذكاء العاطفي ةسن (91-30تراوحت أعمارىـ بيف )
ومقياس الذكاء االجتماعي الذي أعده جيمفورد  ،MSCEIT)ي )ماير وسالوف الذي أعده
(OGSI)، وبينت  ،والتقرير الذاتي لقدرات الذكاء العاطفي الذي أعده بارشرد وىكستايف

وبيف  ،عبلقة ذات داللة بيف الذكاء الوجداني والقدرات المعرفية مف جية النتائج وجود
عبلقة ذات داللة وجود و الشخصية مف جية أخرى.  الذكاء الوجداني ومتغيرات

كذلؾ وجود عبلقة ارتباطية بيف  .إحصائية بيف الذكاء االجتماعي والقدرات المعرفية
القدرات المعرفية ومتغيرات الشخصية. كما ارتبطت مكونات الذكاء الوجداني بعبلقة 

استيدفت تحديد ف( 9001،عثماف وحسف). أما دراسة ضعيفة مع القدرات المعرفية
زالة التداخؿ بينو وبيف المفاىيـ التربوية األخرى، والتعرؼ  ،تماعيمفيـو الذكاء االج وا 

والفرقة الدراسية عمى درجات الذكاء  ،عمى أثر متغيرات النوع، والتخصص الدراسي
االجتماعي، واختيرت العينة بطريقة عشوائية طبقية، مف طبلب وطالبات الفرقتيف 

موزعة عمى األقساـ العممية واألقساـ  ،يؽاألولى والرابعة بكمية التربية بجامعة الزقاز 
( 360و) ،( مف الفرقة األولى310( طالب وطالبة منيـ )111وتكونت مف ) ،األدبية
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( مف األقساـ األدبية، وتـ 13و) ،( طالب مف األقساـ العممية311مف الرابعة، منيـ )
شجاعة ومقياس ال ،ومقياس الخجؿ مف اعدادىما ،استخدـ مقياس الذكاء االجتماعي

وجود تأثير سالب داؿ إحصائيا  عفوقد أسفرت نتائج الدراسة  ،النصر أعده مدحت أبو
لمذكاء االجتماعي عمى الخجؿ، ووجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث في 

وطبلب  ،طالبات الفرقة األولىو وجود فروؽ بيف طبلب و أبعاد الذكاء االجتماعي، 
وفي الدرجة الكمية لمذكاء  ،جميع أبعاد الذكاء االجتماعيوطالبات الفرقة الرابعة في 

ووجود  .وذلؾ لصالح طبلب وطالبات الفرقة الرابعة في جميع المجاالت ،االجتماعي
تأثير داؿ إحصائيا لمتفاعؿ الثنائي بيف النوع والفرقة الدراسية في بعديف فقط مف أبعاد 

ا بيف النوع والفرقة الدراسية عدـ وجود تأثير داؿ إحصائي ، والذكاء االجتماعي
سعيد )وتعد دراسة  .والتخصص عمى جميع األبعاد والدرجات الكمية لمذكاء االجتماعي

( مف الدراسات التي ركزت عمى تقديـ برنامج تدريبي قائـ عمى الذكاء 9030،وناجي
راد والقدرة عمى مواجية الضغوطات لدى أف ،يجابيوأثره في تنمية التفكير اإل ،الوجداني

الجامعة. وشممت تساؤالت الدراسة اآلتي: ما أثر برنامج قائـ عمى الذكاء الوجداني في 
ية او يجابي والقدرة عمى مواجية الضغوط النفسية لدى طبلب جامعة الز تنمية التفكير اإل

بميبيا ؟ واعتمدت الباحثة عمى النظريات المفسرة لمذكاء الوجداني وأنواعيا والنشأة 
، كذلؾ اعتمدت عمى النظريات المفسرة لمتفكير اإليجابي، واستخدمت التاريخية ليا

الباحثة المنيج التجريبي لئلجابة عمى فروض الدراسة، وذلؾ باستخداـ مجموعتيف 
قواـ  ،إحداىما مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة ،متكافئتيف مف طالبات المرحمة الجامعية

لمختارة عشوائيا مف طبلب السنة طالبة مف طالبات قسـ عمـ النفس ا 10كؿ منيا 
وكشفت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج في رفع مستوى  ،الثانية مف المرحمة الجامعية

مما يدؿ أف البرنامج لو تأثير كبير في تنمية التفكير اإليجابي لدى  ،التفكير اإليجابي
األشياء طالبات المجموعة التجريبية، حيث أصبحت لدى الطالبات القدرة عمى رؤية 

والشعور العاـ ،والقدرة عمى ضبط انفعاالتيف،وزاد مستوى التفاؤؿ لدييف ،بمنظور ايجابي
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وتقبؿ اختبلؼ الناس كمبدأ في الحياة، كما  ،بالرضى عف النفس وتقبؿ الذات كما ىي
تشير الدراسة إلى وجود فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة 

 نمو إلي مقياس الذكاء الوجداني قبؿ وبعد تنفيذ البرنامج، وأشارت الباحثةالتجريبية عمى 
ميارات الذكاء الوجداني ومف ىذه الميارات: ميارة الوعي حيث أصبح لدى الطالبات 

ولدييف القدرة عمى التمييز بيف  ،دراكياا  وعي بذواتيف وقدرتيف عمى معرفة مشاعرىف و 
والتعرؼ عمى نواحي القوة والضعؼ في  ،ةالمشاعر اإليجابية والمشاعر السمبي

فأصبح  ،شخصيتيف، وميارة تنظيـ الذات قد تحسنت لدى أفراد المجموعة التجريبية
داراتيا، كذلؾ يوجد تحسف في ا  والتحكـ بانفعاالتيّف و ،لدييف قدرة عمى تنظيـ ذواتيف

يدفعيف لتحقيؽ  وذلؾ،ميارة تحفيز الذات والدافعية الذاتية والقدرة عمى تأجيؿ اإلشباعات
أىدافيّف وقدرتيّف عمى حؿ المشكبلت، مما يتيح ليّف اختيار االستجابة السميمة لمموقؼ 

ميارة التعاطؼ لدى أفراد المجموعة التجريبية حيث قامت  الذي يتعرضف لو، ونمو
اآلخريف، وىذا  الباحثة بزيارة مع الطالبات إلى دار أيتاـ بميبيا لمعرفة مشاعرىف نحو

وأصبحت لدييف قدرة عمى حؿ الصراعات ،دراؾ مشاعر اآلخريفإراتيف عمى نمى قد
 والتأثير اإليجابي عمى اآلخريف. ،بيف األفراد

 :التحوالت االجتماعية واالقتصادية ناولتالدراسات التي ت -اثانيً 

الدراسات التي تخص التحوالت أف واالطبلع وجدت الباحثة  البحث بعد
ركزت عمى أثر تمؾ التحوالت عمى عدة عناصر مثؿ االجتماعية واالقتصادية 

وتأثير وسائؿ التواصؿ  ،وبناء العبلقات األسرية ،والمستوى التعميمي ،والفقر ،البطالة
التي ( 9033)عبد الحميد،وثورة يناير، كما في دراسة  ،والعولمة ،االجتماعي

القرار في األسرة استيدفت دراسة أنماط المتغيرات االجتماعية والبيئية عمى اتخاذ 
المؤثرة  االجتماعية وحدد الباحث تساؤالت الدراسة في عدة نقاط: ما العوامؿ ،المصرية

ما العوامؿ البيئية في الريؼ والحضر المؤثرة  في اتخاذ القرار في األسرة المصرية؟
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جتماعي والثقافي في عمي اتخاذ القرار في األسرة المصرية ؟ ما انعكاسات التغير اال
واألخرى  ،ما أىـ القرارات التي تخص الرجؿ اذ القرار في داخؿ االسرة المصرية ؟اتخ

وقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي الذي  التي تخص المرأة داخؿ األسرة ؟
في الدراسات البنائية  اوىو مف أكثر المناىج استخدامً  ،يصؼ الظاىرة بظروفيا اآلنية

المنيج المقارف في مقارنة التغير في اتخاذ القرار نثروبموجية، وكذلؾ استخدمت واإل
بيف المجتمع الحضري والريفي، كما استخدمت منيج المسح االجتماعي لدراسة عينة 

اـ أداة االستبياف، حيث تـ سحب عينة عمدية دستخاكبيرة مف جميور البحث، وذلؾ ب
 ،391حيث بمغ عدد عينة الحضر  ( أسرة موزعة عمى الحضر والريؼ،100مف )

ارتفاع نسبة الذيف يروف أف الزوج ىو الذي  :وتبينت النتائج في اآلتي 311والريؼ 
يتخذ القرارات األساسية والميمة في األسرة في الريؼ عف الحضر، كذلؾ زيادة النشاط 
االقتصادي لممرأة وتمكينيا مف العمؿ يزيد نسبة اتخاذىا لمقرار في الحضر عف 

يرات االجتماعية بيف الريؼ والحضر في اتخاذ القرار الريؼ، وجود فروؽ في المتغ
وبالتالي القدرة عمى المشاركة في اتخاذ القرار في  ،عند األبناء الذكور عف اإلناث

األسرة يتغير بوجود المتغيرات االجتماعية والثقافية التي تختمؼ في الحضر عف 
استيدفت اآلثار فقد ( 9033،عبد الموجود)الريؼ بشكؿ ممحوظ. أما دراسة 

االجتماعية عمى شباب الجامعات المصرية نتيجة التعامؿ مع مواقع التواصؿ 
االجتماعي، وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى العبلقات االجتماعية وسماتيا في العالـ 
الواقعي والعالـ االفتراضي وانعكاس ذلؾ عمى المجتمع، واستخدمت الباحثة عينة 

 ،القاىرة اتور واإلناث بصورة متماثمة في جامع( مقسمة بيف الذك339قواميا )
سيمت أوكشفت نتائج الدراسة أف مواقع التواصؿ االجتماعي  ،واإلسكندرية ،سيوطأو 

نسانية مبنية عمى االىتمامات واألنشطة المشتركة بيف إفي إقامة عبلقات اجتماعية 
صادية وساعد ذلؾ الشباب في الفرصة عف التعبير عف القضايا االقت ،الشباب

نيا وسيمة ىامة لممطالبة بالحقوؽ أيروف  واالجتماعية بحرية أكبر، كما والسياسية
المشروعة ورفع الظمـ، كما اتفقت نتائج العينة عمى تغير النسؽ القيمي لمشباب في 
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وأثر ذلؾ عمى دور  ،نتاح العبلقات مف خبلؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعيا  الزواج و 
( عمى اآلثار النفسية واالجتماعية 9030دراسة )خضر، كما ركزت سرة بشكؿ عاـ.األ

واتفقت نتائج الدراسة مع  ،الستخداـ الشباب المصري لمواقع التواصؿ االجتماعي
دراسة عبد الموجود في أف وسائؿ التواصؿ االجتماعي أسيمت في تغيير القيـ 

كؿ أفضؿ، وأصبح لدييـ ثقة وحرية لمتعبير عف أنفسيـ بش ،والمعتقدات عند الشباب
كما أكد الشباب أف الستخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي أثرا سمبيا في االنعزاؿ عف 

التفاعؿ االجتماعي بشكؿ عاـ. وعمى الصعيد  عؼواستيبلؾ الوقت وض ،األسرة
( أف مظاىر التغير السوسيولجي في العبلقات 3660،الغانـ)العربي أكدت دراسة 

الذي  ،لتحوؿ االقتصادي الذي شيده المجتمع القطريوفي التعميـ يرجع إلى ا ،األسرية
حيث ساعدت المشاريع االقتصادية الضخمة إلى  ،أدى بدوره إلى التحوؿ االجتماعي

وازدياد  ،حدوث تغير في البناء االجتماعي لؤلسر القطرية مف تطوير التعميـ وانتشاره
وتباعد  ،تكاليفو وحرية الزواج وارتفاع ،واالستقبلؿ بالرأي ،فرص العمؿ لمنساء

 ،وظيور ظاىرة الخدـ التي شاركت في تربية األبناء ،العبلقات االجتماعية بيف األسرة
وانتشار وسائؿ التواصؿ االجتماعي والثورة المعموماتية التي أرجعيا الباحث لوجود 

بشكؿ عاـ. وقد أشارت وقيمو المجتمع  ؽتحوالت اقتصادية واجتماعية أثرت في نس
 ،التغير االجتماعي ودوره في تغير القيـ االجتماعية إلي( 9033اؿ،دراسة )الطي
أف التغير االجتماعي عممية اجتماعية طبيعية تحدث باستمرار بسبب إلي وأشارت 

وأف ىذه التغيرات تؤثر بعضيا  ،التحوؿ االقتصادي واالجتماعي والسياسي لممجتمعات
الجتماعية في المجتمع الجزائري أف التغير في القيـ اإلي وأشارت الباحثة ،في بعض

بسبب انتشار وسائؿ التواصؿ االجتماعي والثورة المعموماتية، حيث تقؼ األسرة كاف 
وبيف الثقافة الغربية الناجمة عف ثورة  ،حائرة بيف الحفاظ عمى موروثيا الديني والقيمي

ابط ضعؼ الرو  التكنولوحيا المعموماتية ومف مظاىر التغير االجتماعي في القيـ
وارتباط الزواج بالمصالح المادية، كما تراجعت قيـ  ،وتراجع سمطة الوالديف،األسرية

وتأخر سف  ،وجني األمواؿ ،ت قيمة العمؿ الفرديدازدا و ،التسامح بيف أفراد األسرة
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واستبدلت بالقيـ العامة لمعولمة كحرية  ،وقّؿ االىتماـ بالغرس الديني في األسر ،الزواج
والقطيعة بيف األفراد. لقد  ،افات السموكيةر آلخر، كما كثرت االنحوتقبؿ ا ،الرأي

انعكست ىذه التغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية مما أدى إلى التحوؿ في 
( إلى وصؼ 9030لشبوؿ،ا)فة بيف أفراد المجتمع. واستيدفت دراسة االثق القيـ و

لظاىرة الطبلؽ وتزايدىا في األردف في التحوالت والمتغيرات االجتماعية واالقتصادية 
أسموب  اواعتمد الباحث عمى اإلقامة ميدانيا في ىذه المدينة مستخدمً  ،مدينة )الطرة(

عمار أالمبلحظة والمقابمة المعمقة مع المطمقيف والمطمقات وأسرىـ، حيث تبيف أف 
ميؿ . وتبيف مف تحا( عامً 90-90والمطمقيف مف ) ،( عاماَ 36-31المطمقات مف )

المعايير االجتماعية والثقافية التي  عمى مجموعة االواقع الميداني أف ىناؾ خروج
يستند إلييا المجتمع في عبلقاتو بسبب وجود زعزعة في أسس العبلقات العاطفية بيف 

 ،وبطالة ،وذلؾ بفعؿ التحوالت االقتصادية التي يمر بيا المجتمع مف فقر ؛المتزوجيف
 وجود كذلؾو وعدـ وجود نظاـ رعاية صحية لممريض،  ،شةوارتفاع في مستوى المعي

وجني  ،والعمؿ ،والميؿ إلى الفردية ،تغير في الثقافة االجتماعية الخاصة بالزواج
فتغيرت طريقة اختيار شريؾ الحياة بعد ىذه التحوالت التي ظيرت عمى  ،األمواؿ
 سيمت في تكويفأباإلضافة إلى انتشار وسائؿ التواصؿ االجتماعي التي  ،المجتمع
 .سيـ بشكؿ سمبي في زيادة معدالت الطبلؽأمختمؼ عف عادات المجتمع جديد وعي 

عف الدراسات التي تناولت التحوالت االقتصادية  امختصرً  اوقد أوجزت عرضً 
واالجتماعية ومؤثراتيا، ولـ أعثر عمى دراسات تخص التحوالت االجتماعية واالقتصادية 

لذلؾ تتولى الدراسة الراىنة  (وربطيا بالسمات النفسية )الذكاء الوجداني واالجتماعي
الخاصة بالذكاء الوجداني  السماتبيف الربط بيف التحوالت االجتماعية واالقتصادية و 

 .وأثر ذلؾ عمى سموؾ األفراد في عبلقاتيـ االجتماعية ،واالجتماعي
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 اإلطار النظري لمدراسة:
 : مفاىيم الدراسة: أواًل 

سيولوجي إلى أف التغير و : يشير التحميؿ السtransformationمفيـو التحوؿ  -3
أو في نظـ  االجتماعي،االجتماعي في معناه الشامؿ يتضمف التغير في البناء 

 ااجتماعية خاصة، أو في العبلقات بيف النظـ، إضافة إلى كونو يرتبط ارتباطً 
بالتغيرات السياسية واالقتصادية والثقافية. ومف ثـ فإف دراسة التحوالت  اوثيقً 

االجتماعية إنما يعني في واقع األمر البحث فيما قد يطرأ عمى الظروؼ المحيطة 
ي، والتركيز عمى التغيرات في المضموف التي تشتمؿ عمى إعادة بالتغير االجتماع

( 9031ىيكمة الظواىر االجتماعية، وليس مجرد التغيرات الشكمية.)عبد الجواد،
 غيرات التيالت و تمؾلمتحوالت االجتماعية ى اوقد وضعت منظمة اليونسكو مفيومً 

زمات االقتصادية واأل ،تحدث نتيجة تأثير العولمة، والتغّير المناخي العالمي
 ،والمالية الناتجة عف أوجو عدـ المساواة المتنامية، والفقر المدقع، واالستبعاد

والحرماف مف حقوؽ اإلنساف األساسية. وتظير ىذه التحوالت الحاجة الممحة إلى 
حموؿ ابتكارية تفضي إلى قيـ عالمية تتصؿ بالسبلـ، والكرامة اإلنسانية، والمساواة 

وعدـ التمييز. والنساء والرجاؿ الشباب الذيف ىـ أكثر  ،والبلعنؼ ،بيف الجنسيف
ىـ بالتالي الجيات الفاعمة األساسية في مجاؿ التحوالت و تأثرا بيذه التغييرات، 

عيتيف و ويرّكز برنامج إدارة التحوالت االجتماعية عمى أولويتيف موض .االجتماعية
كافحة الفقر، والحد مف عدـ بوصفو ميزة أساسية لم ىما: االندماج االجتماعي

المساواة، والتقدـ نحو مجتمعات جامعة، وأحد األىداؼ األساسية مف أىداؼ 
اعترافا بالحاجة  التنمية المستدامة؛ والتحوالت االجتماعية الناشئة عف التغير البيئي

إلى معالجة األزمات التي تتراوح بيف النقص في الموارد الطبيعية، والقصور في 
والمياه والطاقة، وخسارة التنوع البيولوجي، والضغوطات التي يفرضيا  ،الغذاء

تسريع عممية التوّسع الحضري والنمو السكاني، وتغّير المناخ والكوارث الطبيعية. 
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وبالنظر إلى أّف لمتنمية المستدامة دعائـ اجتماعية وبيئية متبلزمة، فإّف التحديات 
 )موقع منظمة اليونسكو( ثيقا.االجتماعية والبيئية مترابطة ترابطا و 

ونشير إلى مفيوـ التغير االجتماعي في الدراسة ألنو  مفيوـ التغير االجتماعي:  -9
في  امرتبط بشكؿ أساسي بمفيوـ التحوؿ الذي يحدث في المجتمع فينتج تغيرً 

أنساقو وقيمو. ويقصد بالتغير االجتماعي أنواع التطور التي تحدث تأثيرا في 
كبر وأوسع مف أجزء مف عممية  يوى ،ؤه ووظائفوبنا مف حيثالنظاـ االجتماعي 

التي يطمؽ عمييا اسـ التغير الثقافي، والتغير تمؾ  ،عمميات التطور في المجتمع
نو إبؿ  ،ىذا التغير ألغراض معينةوال يخضع  ،صفة أساسية مف صفات المجتمع

يتداخؿ بعضيا مع  نتيجة لتغييرات وعوامؿ ثقافية واقتصادية وسياسية 
 (. 3601اآلخر.)مدكور، يابعض فيويؤثر بعضيا  ،بعض

* التعريؼ اإلجرائي لمتغير االجتماعي: ىو أي تغير يحدث في النسؽ االجتماعي 
 اسواء كاف تغير  ،والسموؾ الجماعي لممجتمع ،والقيـ ،والفكر ،يؤثر عمى المعتقدات

ويكوف عادة ضد منظومة القيـ والمعتقدات  ،اأو تكنولوجي ،اأو سياسي ،ااقتصادي
بحيث يصبح  ،ويتصؼ بأنو تقؿ فيو السمطة األسرية واإلدارية ،القديمة لممجتمع

التي  ،المؤثر الحقيقي لمشباب ىو مصادره الخارجية كوسائؿ التواصؿ االجتماعي
 طواعية.  المجتمعليا بالتدريج يقرر أف يخضع 

الذكاء االجتماعي: ىي سمسمة مف السموكيات المطموبة لمتفاعؿ والتواصؿ مع  -1
. فيو يعني إظيار القدرة عمى التصرؼ بطريقة اآلخريف بشكؿ فعاؿ ومرض  

لى تجنب التصرؼ  يحبيا بالطريقة التي ال تؤدي إلى السموؾ االيجابي، وا 
وف، وبعبارة أخرى، فيو سمسمة مف التصرفات المعروضة في سياؽ اآلخر 

العبلقات الشخصية التي تعبر عف المشاعر والمواقؼ والرغبات واآلراء أو 
احتماؿ حدوث  وبموجبيا يقؿ ،التي البد أف تحتـر مف قبؿ اآلخريف الحقوؽ
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 ويتـ الحصوؿ عمييا بشكؿ رئيسي مف خبلؿ التعمـ مف ،مشاكؿ في المستقبؿ
وىي سموكيات متعممة حيث ال  ،المبلحظة والتقميد واالختبار والمعمومات المكتسبة

، ولكف يتـ دمجيا مع ة معينة مف الميارات االجتماعيةيولد الناس بمجموع
األساسي الذي يبدأ  :االجتماعي تطورىـ وتعمميـ ونموىـ. ىناؾ نوعاف مف الذكاء

يتطور بشكؿ أساسي في مرحمة  يفي مرحمة الطفولة و االكتشاؼ، والمعقد الذ
المراىقة لمنح األشخاص أدوات التواصؿ والعبلقات في مرحمة البموغ، لتغطية 
الحاجة إلى إقامة عبلقات اجتماعية إيجابية كمصدر لمرضا والرفاىية الشخصية. 

(Lent,2017). 

القدرات تيدؼ إلى تعزيز تنمية  ،الذكاء الوجداني ىو عممية تعميمية دائمة ومستمرة-3
العاطفية كعنصر أساسي لمتنمية البشرية لتأىيؿ األفراد لمحياة، ولزيادة الرفاىية 
الشخصية واالجتماعية، ويشير مفيـو الذكاء العاطفي لمغاية إلى التفاعؿ بيف 

ويتكوف  ،ظيفي يتكيؼ مع محيطيـالعاطفة واإلدراؾ، والذي يسمح لؤلفراد بأداء و 
( تحفيز 1( التعامؿ مع العواطؼ. 9مشاعر المرء.  ( معرفة3الذكاء العاطفي مف: 

( إقامة العبلقات، ويكمف مفيـو 1( التعرؼ عمى مشاعر اآلخريف. 3الذات. 
الكفاءة العاطفية في مفيـو الذكاء العاطفي كعامؿ حاسـ في شرح وظيفة الفرد في 

(. وعّرؼ كوبر الذكاء الوجداني Pablo.Usán,2017) .جميع مجاالت الحياة
-ويتضمف  ،تجاىات والقيـ والكفاءة االنفعاليةو مخرجات الوجداف الناتجة مف االبأن

ورضا ،النجاح في التعامؿ مع البيئة الجارية بما تتضمف مف ضغوط حياتية -أيضا
( وقد وصفتو الباحثة بالقدرة عمى فيـ المشاعر بفطنة Cooper.1997حياتي )
وتنمية العبلقات  ،اإلنسانية واستخداميا بشكؿ إيجابي كمصدر لمطاقة ،وذكاء

 طاقة لئلنجاز والدافعية في حياتنا.العطي يكما ،والميارات مع اآلخريف
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 :لمدراسة طار النظرياإل

عمى نظريات الذكاء االجتماعي والوجداني التي تمخصت في اعتمدت الدراسة 
ونظرية جولماف التي كانت  ،وجاردنر،وجيمفورد ،نظرية الذكاء االجتماعي لثورنديؾ

في  بشكؿ عممي وواع   اوتطبيقي ومفاىيمو الذكاء الوجداني األساس في تطوير مقاييس
وفي مجاؿ العمؿ والمؤسسات اإلدارية ،في الزواج، وعمى األسرة :جميع المجاالت

نموذج باروف في الذكاء الوجداني  و ،سالوفي كذلؾ تـ عرض لنموذج ماير و،الكبيرة
والذي ركز عمى الذكاء الوجداني كقدرة  ،الذي تـ تطويره مف نظرية دانيؿ جولماف

 ،نظريات التحوؿ االجتماعي -أيضا-وقد شمؿ ىذا الفصؿ  ،اوسمات شخصية معً 
 ةالنظري ومف أىـ نظريات التحوؿ االجتماعي التي اعتمدت عمييا ىذه الدراسة

في التغير االجتماعي التي تعتمد عمى دراسة المجتمعات حديثة النمو  ةالتكنولوجي
نتج عف ذلؾ مف تغير القيـ االجتماعية  وما ،ةالمتشابو بيف المجتمعات الصناعي

واألفكار والمشاعر، وكذلؾ تحدثنا عف النظرية االقتصادية وىي تعتمد عمى قوة تأثير 
 فكؿ تغير اقتصادي يشمؿ تحوال ،ساقوالجانب االقتصادي في تغيير المجتمع وتغير أن

عمى داخؿ المجتمع، واشتممت نظريات الذكاء الوجداني  امستقبمي ايحدث تغير  ااجتماعي
، وأما باروف في الكفايات الشخصية واالجتماعيةوضحيا جولماف عدة مفاىيـ أساسية، 

مع جاردنر وىو متفؽ  ،مستقؿ عف باقي أنواع الذكاء األخرى الذكاء الوجداني اؿ إففق
، وقد اشتممت نظرية ماير وسالوفي عمى فيـ ة بالذكاء المتعددفي نظريتو الخاص

خبرة كمما زادت  ووأكد العالماف أن ،ألنو وجداف ومزاج ،االنفعاالت والدوافع لدى الناس
كذلؾ ربطنا بيف النظريات العممية التي اتفؽ عمييا العمماء  .اإلنساف زاد ذكاؤه الوجداني

وكيؼ دمج الدكتور حباب بيف  ،الذكاء الوجداني وبيف مفيـو القرآف لمذكاء الوجدانيفي 
، كؿ ذلؾ الوجداني الخاصة بالمنيج القرآنيالنظرة اإلسبلمية لمذكاء بيف نظرة العمماء و 

طار خدمة الدراسة الحالية لتطبيؽ اإلطار النظري الذي شممتو الدراسة المعتمدة إفي 
 ،والتي تبعتيا تحديد مفاىيـ الدراسة ،لوجداني واالجتماعيريات الذكاء اعمى نظ

، والتحوالت االقتصادية واالجتماعية التي اعتمدت اييس الذكاء االجتماعي والوجدانيومق
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سبؽ أنو ينبغي عمى الفرد استثمار  عمييا الباحثة في الجانب الميداني. ونستخمص مما
عي لمذكاء االجتما تمثؿ االستثمار الحقيقي ياألن،قدراتو االنفعالية في تعاممو مع اآلخريف

سوؼ تتبنى  قتصادية واالجتماعية التي يمر بيا الفرد،ووالوجداني في ظؿ التحوالت اال
نو يدرس كيؼ يوظؼ قدرات الفرد الوجداني أل ءسالوفي في الذكا و الدراسة نموذج ماير

الوجداني المتمثمة في  ءوجدانيا في تفاصيؿ حياتو اليومية، ولشمولو عمى أبعاد الذكا
ومف ثـ توظيفيا داخؿ المواقؼ االجتماعية بالشكؿ المناسب،  ،التعرؼ عمى االنفعاالت

وكذلؾ  دارتيا،ا  ـ انفعاالتو و يف يف ىذا النموذج يساعد في تنمية قدرة الفرد عمألو 
عمى نظرية واعتمدت الدراسة توظيفيا بشكؿ إيجابي في المواقؼ االجتماعية المختمفة، 

 اوالرفض في التغيير الذي قد أصبح سائدً  ،فسر السموؾ العدوانيت تيالذكاء الوجداني ال
والذي يؤدي إلى انييارىا بسيولة. واعتمدت الباحثة عمى  ،في العبلقات الشخصية

النظرية االقتصادية في تفسير التحوالت التي طرأت عمى المجتمع في ضوء عدـ 
، فتمت صياغة مقاييس الدراسة واالستبياف في ةتقرار العبلقات الشخصية واألسرياس

 .ضوء تمؾ التغيرات وأثرىا عمى الذكاء الوجداني واالجتماعي

 :اإلطار المنيجي لمدراسة
 :منيج الدراسة -أواًل 

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي، وذلؾ لمكشؼ عف التحوالت 
تمع المصري بعد ثورة يناير جاالجتماعية واالقتصادية التي يشيدىا الشباب في الم

عادة تشكيؿ الذكاء الوجداني واالجتماعي، حيث ييتـ ىذا المنيج بوصؼ إوأثرىا عمى 
بالبحث الوصفي، حيث يقتصر دور الباحث عمى  سميلذلؾ ي،الوضع الراىف لمظاىرة

وتتضمف الدراسة  ،(9000بوحطب،أ).وتفسير العبلقة فيما بينيا،تصنيؼ المتغيرات
وحددت الباحثة الشباب المتزوج في  ،مجتمع الشباب داخؿ مدينة القاىرةالميدانية 

وتـ تحديد فئة الشباب  ،مف الذكور واإلناث ا( عامً 30-91المرحمة العمرية مف )
وذلؾ ألف االستبياف قائـ عمى تأثير التحوالت االجتماعية واالقتصادية عمى  ؛المتزوج



دراسة ميدانية عمى عينة » وأثرىا عمى إعادة تشكيل الذكاء االجتماعي والوجداني التحوالت االجتماعية واالقتصادية 
 الباحثة/ فاطمة عبد العزيز خميل رضوان                                                    «من الشباب

Forty - eighth year - Vol. 76  June 2022 009 

 اعمى العبلقات بيف الشباب المتزوج ذكورً إعادة تشكيؿ الذكاء الوجداني واالجتماعي 
، وكاف الشباب الذي تـ تطبيؽ االستمارة عميو لديو روح المبادرة والتعاوف، ومع اناثً ا  و 

ألنيـ  ؛ذلؾ القت الباحثة بعض الصعوبات مع الشباب الذكور في مؿء االستبياف
يات والعبلقات واليريدوف اإلجابة عمى األسئمة الخاصة بالماد ؛كانوا يشعروف بالممؿ

 عف الذكور. اوصبرً  اوتعاونً  ااألسرية، بينما كانت اإلناث أكثر انفتاحً 

  اشتممت الدراسة عمى عينتين عمى النحو اآلتي: :عينة الدراسة ومواصفاتيا -اثانيً 
قامت الباحث  ،وثباتيا لمتحقؽ مف صدؽ أدوات الدراسة: العينة االستطبلعية -أ

مف الشباب  10بتطبيؽ أدوات الدراسة عمى عينة استطبلعية عشوائية قواميا 
وقد تـ اختبار  10ناث واإل 90، حيث بمغ عدد الذكور اناثً ا  و  االمتزوج ذكورً 

 90استمارة االستبياف الخاصة بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية والمكونة مف 
لغاء البنود إحيث تـ ،سؤااًل  11مراجعة العينة إلى  تـ تعديؿ االستبياف بعدو ، سؤااًل 

وتـ التركيز عمى المحاور  ،المكررة، واألسئمة التي يصعب عمى المبحوثيف فيميا
تـ تطبيؽ مقياس الذكاء الوجداني  -اأيضً -األساسية لبلستبياف بعد اختباره، و

 30اني حيث كاف عدد أسئمة مقياس الذكاء الوجد ،واالجتماعي عمى المبحوثيف
وتـ التركيز  ،تتطابؽ مع أىداؼ البحث لغاء بعض األسئمة التي الإوتـ  ،سؤااًل 

وتقسيميا إلى أربعة محاور  ،عمى المحاور األساسية لمذكاء االجتماعي والوجداني
 10في كبل االختباريف، حيث تـ تقميص األسئمة في الذكاء الوجداني لتصبح 

 .سؤااًل  10إلى  سؤااًل  33وفي الذكاء االجتماعي مف  ،سؤااًل 
مف الشباب المتزوج مف مدينة القاىرة  103 شممت العينة الكمية :العينة الميدانية -ب

( توزيع أفراد ىذه 3ويبيف الجدوؿ رقـ ) ا( عامً 30-91مف المرحمة العمرية )
 العينة حسب الجنس مف الذكور واإلناث:
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 :ير الجنس(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغ3جدوؿ رقـ )

 النسبة المئوية التكرار النوع
 %3139 310 ذكر
 %19.0 303 أنثى

 %30030 103 اإلجمالي

 مقاييس في الدراسة الميدانية وىي: ةمقاييس االختبار: استخدمت الباحثة ثالث -اثالثً 

مقياس التحوالت االقتصادية واالجتماعية: قامت الباحثة بمراجعة التراث النظري  -أ
بحاث ومقاالت عممية أالتحوالت االجتماعية واالقتصادية مف دراسات و حوؿ 

وكتب واستشارات لمشرفي البحث األفاضؿ، وفي ضوء تمؾ المراجعات تـ تكويف 
 90عداد الباحثة المكوف مف إمقياس التحوالت االجتماعية واالقتصادية مف 

مى األساتذة وقد تـ عرضو ع ،تمت مراجعتو في العينة االستطبلعيةو  ،سؤااًل 
وتعديؿ االستبانة بشكؿ  متيا لجمع البياناتءختبار مدى مبلاالمشرفيف مف أجؿ 

، وىي مجموعة سؤااًل  11أولي حسب رأي المشرفيف ليصؿ العدد األساسي إلى 
مف األسئمة التي تخص الحياة الزوجية لممبتدئيف في الزواج مف الناحية الوجدانية 

قتصادية واالجتماعية التي يشيدونيا بعد ثورة واالجتماعية في ظؿ التحوالت اال
 ، قد شمؿ االختبار عدة محاور أساسية وىي:9033يناير 

حيث يشمؿ أسئمة خاصة بتأثير األسرة في مفيوـ الحرية  :الجانب األسري -
والخصوصية بيف الزوجيف دوف  ،واالستقبلؿ المادي بعد الزواج ،واتخاذ القرار
 تدخؿ األىؿ.

 ،وتكافؤ الفرص في العمؿ ،قتصادية شممت أسئمة تخص البطالةاال الحالة -
والمقارنات بيف  ،وثقافة االستيبلؾ ،والضغوط المادية وتأثيرىا عمى المتزوجيف

 األىؿ. 
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ودوره  ،نترنت عمى الزوجيفتأثير وسائؿ التواصؿ االجتماعي وشممت تأثير اإل -
وكذلؾ ىؿ أثرت عمى  ،حواالنفتا ،في ضعؼ الروابط األسرية والسوشياؿ ميديا

قباؿ إسيمت في أكذلؾ ىؿ  وتراجع القيـ في األسرة؟ و الحوار بيف الزوجيف
 كؿ أفضؿ؟شالشباب عمى الزواج وسرعة التعارؼ ب

تأثير الناحية التعميمية يشمؿ أسئمة تخص شريؾ الحياة ومستوى تعميمو ىؿ يؤثر  - 
وىؿ نوع التعميـ يؤثر في شكؿ العبلقة العاطفية بيف الزوجيف؟ وىؿ  ،في االختيار

الخبلفات بيف الزوجيف سببيا عدـ تكافؤ الفرص التعميمية؟ وتأثير الفجوة بيف 
 األجياؿ في التعميـ ىؿ لو أثر في اختيار شريؾ الحياة؟

وف عداد الدكتور إبراىيـ باسؿ أبو عشمة، ويتكإمقياس الذكاء الوجداني مف  -ب
لتػدرج خماسػي  افقرة(، وتتـ االستجابة عمى كؿ منيا وفقػً  10المقياس مف )

 1 اأحيانً و درجات،  3 اغالبً و درجات،  1 ادائمً  البدائؿ عمى طريقة لكرت، و ىي:
درجة فقػط، باسػتثناء الفقػرات السػمبية  3 امطمقً و ، 9نادرا درجتيف و  ،درجات

فحػوص أف يحػدد مػدى انطبػاؽ كػؿ فقػرة تصػحح بعكػس ىػذا االتجػاه، وعمػى الم
أمػاـ الفقػرة تحػت العمػود الػذي يتفػؽ مػع رأيو،  (x) عميػو، وذلػؾ بوضػع عبلمػة

 ويشمؿ أربعة محاور أساسية وىي:
التعرؼ عمى االنفعاالت: ويشمؿ تسع فقرات يتعرؼ فييا الباحث عف مشاعره مف  -

يستطيع أف يميز بيف انفعاالتو السمبية والكفاءة، وىؿ  ،حيث نقاط القوة والضعؼ
 واإليجابية؟

فيـ االنفعاالت: ويشمؿ عشرة أسئمة تتضمف قدرة المبحوثيف عمى اإلحساس  -
بية، موالقدرة عمى فيـ تعبيرات الوجو. وتقبؿ المشاعر الس بمشاعر اآلخريف،

 .ومشاعرىـ واحتراـ ميوؿ اآلخريف
تتضمف قدرة المبحوثيف عمى مواجية إدارة االنفعاالت: ويشمؿ عشر فقرات  -

شديد، والقدرة عمى نسياف المشاعر السمبية،  طمشاعرىـ، والتعامؿ تحت ضغ
 والتحكـ في الغضب.
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توظيؼ االنفعاالت: ويشمؿ تسع فقرات تتضمف نجاح الفرد وسط الجماعة،  -
 مراعاة ظروؼ الناس والتعاطؼ مع مشاكميـ. والثقة بالنسبة لآلخريف،و

الذكاء االجتماعي: مف اعداد الدكتور إبراىيـ باسؿ أبو عشمة، ويتكوف مقياس  -ج
لتػدرج خماسػي البدائؿ  افقرة(، وتتـ االستجابة عمى كؿ منيا وفقػً  10المقياس مف )

 ،درجات 1 اأحيانً و درجات،  3 اغالبً و درجات،  1 ادائمً  عمى طريقة لكرت، و ىي:
قػط، باسػتثناء الفقػرات السػمبية تصػحح درجة واحػدة ف 3 امطمقً و ، 9نادرا درجتيف و 

بعكػس ىػذا االتجػاه، وعمػى المفحػوص أف يحػدد مػدى انطبػاؽ كػؿ فقػرة عميػو، 
أمػاـ الفقػرة تحػت العمػود الػذي يتفػؽ مػع رأيو، ويشمؿ  ((xوذلػؾ بوضػع عبلمػة

 أربعة محاور أساسية وىي:
ع فقرات خاصة بالقدرة عمى القدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف: ويشمؿ تس -

والتمتع بعبلقات  ،التعامؿ مع الكبار وتحمؿ اآلخريف، وتكويف صداقات جديدة
القدرة عمى التحدث مع كؿ أنماط الشخصيات المختمفة  و جيدة مع اآلخريف،
 وكافة األعمار.

فقرات خاصة بالتعامؿ مع األصدقاء في  يالتواصؿ االجتماعي: ويشمؿ ثمان -
واالستمتاع مع  ومشاركتيـ افراحيـ وأحزانيـ، المواقؼ االجتماعية المختمفة،

 والتعاطؼ مع مشاعرىـ الحزينة أو الساّرة. ،األصدقاء
االستجابة لآلخريف: ويشمؿ تسع فقرات خاصة بالتعاوف وتقديـ المساعدة  -

ى حساب اآلخريف؟ وىؿ يتضايؽ قؼ دوما لمصمحتي عمأوىؿ  لآلخريف،
 .اآلخريف مني في المواقؼ االجتماعية المخمتفة

ويشمؿ عشر فقرات خاصة بالقدرة عمى  :التأثر والتأثير في المواقؼ االجتماعية -
والخبرة في المواقؼ االجتماعية المختمفة، وكذلؾ الشعور  حؿ المشكبلت،
 واإلقناع. والقدرة عمى التأثير ماـ الناس،أبالقمؽ والخوؼ 

ويتضمف البحث متغيرات مستقمة وىي )التحوالت االقتصادية واالجتماعية(، 
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الذكاء االجتماعي(، ومتغيرات التحكـ  -ومتغيرات تابعة وىي )الذكاء الوجداني
 نوع السكف(. –نوع اإلقامة  -الوظائؼ-المستوى التعميمي -العمر -الجنس) :وتشمؿ
( 9قد تـ تفريغ أدوات الدراسة عف طريؽ استخداـ اختبار)كا :: أدوات القياس اإلحصائيةارابعً 

وقياس رتبيا حسب رأي كؿ  ،لقياس التحوالت االقتصادية واالجتماعية بيف الذكور واإلناث
منيما في درجة التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي يرونيا. وتـ استخداـ برنامج الحـز 

وعمؿ اختبار )ت( لمفروؽ بيف المجموعات  ،ميمياوتح ،( لمعالجة البيناتspssاإلحصائية )
الظروؼ االقتصادية تؤدي المستقمة، وتـ استخداـ تحميؿ بيرسوف ليوضح إلى أي مدى 

في معدؿ ذكائيـ الوجداني روؼ النفسية لدى الشباب والبنات لتغيير في الظ واالجتماعية
التحميبلت مف الناحية نتائج ىذه  واالجتماعي، وسوؼ نشرح بالتفصيؿ في الفصؿ التالي

 وأثرىا عمى العبلقات بيف الشباب. ،السوسيولجية

 نتائج الدراسة الميدانية:

أواَل: مقياس التحوالت االقتصادية واالجتماعية لدى الشباب وذلؾ مف خبلؿ توزيع 
ة والحال ،والحالة التعميمية ،ووسائؿ التواصؿ االجتماعي ،التحوالت األسرية

  (:9الدراسة وذلؾ باستخداـ حساب)كا االقتصادية لدى عينة
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(. داللة الفروؽ بيف الذكور واإلناث في 9جدوؿ ) :العالقات األسرية :أواًل 
ورتبيا لدى كؿ مجموعة منيما )الترتيب مف  ،التحوالت األسرية السبعة عشر

 األدنى إلى األعمى(.
العبلقات 
 األسرية

 إناث ذكور
داللة  9كا

الرت ٪ ؾ (9)كا
الرت ٪ ؾ بة

 بة
3 330 60 33 153 06.1 39 099، 190، 
9 300 0936 0 330 9630 0 93130 003، 
33 391 6339 31 313 0031 33 13901 031، 
39 13 3331 9 91 1930 1 909، 916، 
30 60 0339 0 319 0631 6 33093 369، 
30 309 0031 6 333 0931 30 010، 913، 
91 19 3030 1 00 3139 9 636، 369، 
99 391 6339 39 399 6330 39 009، 100، 
11 10 9639 1 11 1330 1 306، 390، 
13 93 3939 3 93 3330 3 993، 191، 
33 399 6936 30 399 6033 30 009، 160، 
39 13 9939 9 33 9330 9 300، 109، 
30 333 0133 30 390 0336 0 13000 030، 
36 330 6030 39 390 6139 31 33903 306، 
13 393 6133 31 319 6339 33 133، 110، 
19 393 6133 33 313 6033 31 011، 910، 
11 33 1331 3 16 1331 3 961، 116، 

داركات الذكور واإلناث إ( أنو توجد فروؽ دالة في 9تدؿ نتائج الجدوؿ رقـ )
البند لحدوث تحوالت اقتصادية واجتماعية فيما يتعمؽ بالعبلقات األسرية في كؿ مف 

ي دوما في القرارات التي تخصيا( حيث ي)األسرة تأخذ برأ أف ( الذي ينص عمى33)
يتفوؽ الذكور عمى اإلناث بفارؽ داؿ في اتخاذ القرار داخؿ األسرة، وكذلؾ في البند 

حيث يتفوؽ  (عبلقتي بأىؿ زوجي/زوجتي جيدة ومستقرة) أف ( الذي ينص عمى30)
 ،الذكور عمى اإلناث بفارؽ داؿ في التعامؿ مع أىؿ الزوجة بشكؿ مستقر وأفضؿ

ؽ دالة بيف الذكور واإلناث في العبلقات و وجد أي فر  توباستثناء ىذيف البنديف ال
وقد أقّر أكبر عدد ممكف مف  دراكيـ لمتحوالت االقتصادية واالجتماعية.إاألسرية في 

 فيما يخص العبلقات األسرية الت االقتصادية واالجتماعيةالذكور واإلناث بالتحو 
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)عندما يحدث خبلؼ بيننا نحاوؿ  أنو ( الذي ينص عمى33في البند)ا فاألعمى ترتيبً 
)لدّي مبادرة في  أنو ( الذي ينص عمى99وفي البند ) (حؿ المشكمة بدوف تدخؿ األىؿ

لدييـ ميارة حؿ المشكبلت  قبؿ أف تكبر( فالذكور واإلناث احؿ المشاكؿ بيننا سريعً 
وىي ميارة  ،دارؾ تمؾ المشكبلت قبؿ أف تكبرإ و ،الزوجية بينيما دوف تدخؿ األىؿ

 عالية فيما يخص الذكاء الوجداني المرتفع لدييـ.

 حالة(. داللة الفروؽ بيف الذكور واإلناث في ال1جدوؿ ) :: الحالة االقتصاديةاثانيً 
االقتصادية الثبلث عشرة ورتبيا لدى كؿ مجموعة منيما )الترتيب مف األدنى 

 إلى األعمى(.
 الحالة

 االقتصادية
 إناث ذكور

 9كا
داللة 
 الرتبة إناث ؾ الرتبة ٪ ؾ (9)كا

1 99 3030 3 10 96.9 9 303091 003، 
3 393 6133 31 391 69.1 31 919، 393، 
6 00 9030 9 00 3130 1 313131 000، 
30 390 6931 39 391 6931 39 93109 060، 
36 309 0031 6 306 9130 0 03913 003، 
90 11 3030 1 19 1339 3 93091 091، 
90 60 0133 0 319 0039 0 313، 300، 
90 10 9133 3 30 9133 3 003، 113، 
11 13 1639 9 13 9630 1 93630 010، 
19 309 0031 30 311 0030 6 090، 103، 
31 09 1331 1 69 1933 9 910، 936، 
33 331 0031 33 333 0339 33 33339 300، 
30 63 0030 0 313 0033 30 93019 091، 

 



 2222 يونيو –السبعون السادس و  العدد            واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 76  June  2022 022 

داركات الذكور واإلناث إ( أنو توجد فروؽ دالة في 1تدؿ نتائج الجدوؿ رقـ )
كؿ مف البند  لحدوث تحوالت اقتصادية واجتماعية فيما يتعمؽ بالحالة االقتصادية في

حيث يتفوؽ  ،في فرص العمؿ بيف الشباب ا( الذي ينص عمى أف ىناؾ تكافؤ 1)
ومتكافئة  ،لوجود فرص عمؿ مناسبة ؛الذكور عمى اإلناث بفارؽ داؿ في رؤيتيـ

متاحة ومناسبة  ا( الذي ينص عمى أف ىناؾ فرص6وكذلؾ في البند رقـ ) ،بينيـ
وكذلؾ في  ،بفارؽ داؿ في الحالة االقتصاديةلمعمؿ فيتفوؽ أيضا الذكور عمى اإلناث 

( الذي ينص عمى أف الوظيفة تساعد عمى سد االحتياجات المادية 36البند رقـ )
ناث أف الوظيفة ناث عمى الذكور فترى اإلحيث كانت النتيجة لصالح اإل ،داخؿ األسرة

 ويرجع ذلؾ التي تحصؿ عمييا تسد مف احتياجاتيا المادية أكثر مف الذكور،
احتياجات البيت بشكؿ تاـ بعكس  لممسؤولية التي تقع عمى الشباب فيما يخص سدّ 

كوف وفرة الماديات الخاصة بوظيفتيّف أفضؿ مف تف،مطالبيف بذلؾالاإلناث غير 
وجد ت ستثناء ىذه البنود الاوب. الذكور الذيف يتحمموف مسؤلية األسرة بشكؿ كامؿ مادياَ 

دراكيـ لمتحوالت إث في الحالة االقتصادية في ؽ دالة بيف الذكور واإلناو أي فر 
وقد أقّر أكبر عدد ممكف مف الذكور واإلناث بالتحوالت  االقتصادية واالجتماعية.
في  31رقـ  افاألعمى ترتيبً  ،فيما يخص الحالة االقتصادية االقتصادية واالجتماعية

فقد  ،داخؿ األسرةالذي ينص عمى أف البطالة تؤدي إلى انحراؼ القيـ  3السؤاؿ رقـ 
في المرتبة  وأقر الذكور واإلناث ىذا التحوؿ في الحالة االقتصادية بشكؿ ممحوظ، يمي

الذي ينص عمى أف ضغوط الحياة المادية سبب في زيادة العنؼ  30 السؤاؿ رقـ 39
 فقد أقر الذكور واإلناث معّا ىذا التحوؿ في الحالة االقتصادية. ،بيف األزواج
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(. داللة الفروؽ بيف الذكور واإلناث في التحوالت 4جدوؿ ) :الحالة التعميميةثالثَا: 
الثبلث عشرة ورتبيا لدى كؿ مجموعة منيما )الترتيب مف األدنى إلى  التعميمية
 األعمى(.

 

 الحالة التعميمية
  إناث  ذكور

داللة  9كا
 الرتبة % ؾ الرتبة % ؾ (9)كا

39 19 9030 3 11 3631 3 93631 010، 
13 10 9031 9 33 9330 9 003، 990، 
30 303 0030 1 391 0133 1 011، 936، 
91 330 6030 6 310 0033 3 9.301 000، 
10 300 0133 1 333 0939 1 090، 100، 
16 303 0030 3 331 0139 9 916، 913، 
31 331 0031 0 339 0133 0 906، 901، 
0 339 0939 9 336 0033 0 099، 390، 
93 330 6030 0 313 0031 6 930، 169، 
31 399 6130 30 311 6039 30 33001 931، 
39 393 6133 33 391 6931 33 991، 393، 
0 399 6936 39 399 6033 39 009، 160، 
19 390 6031 31 300 6633 31 903، 160، 

داركات الذكور واإلناث إ( أنو توجد فروؽ دالة في 3تدؿ نتائج الجدوؿ رقـ )
 39واجتماعية فيما يتعمؽ بالحالة التعميمية في كؿ مف البند اقتصادية لحدوث تحوالت 

الذي ينص عمى أف مف أسباب الخبلفات التي تحدث بينيما ىو عدـ تكافؤ الفرص 
اإلناث في ىذا البند الذي يروف فيو أف عدـ تكافؤ  ميفقد تفوؽ الذكور ع ،التعميمية
ي التعميـ بيف الزوجيف يؤدي لمشاكؿ بينيما وعدـ استقرار في العبلقة، كذلؾ الفرص ف
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حداث طبقية في اختيار شريؾ إسيـ في أالذي ينص عمى أف التعميـ  91في البند 
اإلناث في ىذا البند الذي يروف فيو أف زيادة الفرص  ميفقد تفوؽ الذكور ع ،الحياة

ويرجع ذلؾ أف اإلناث قد تفوقف عمى ،لحياةالتعميمية يؤدي لفجوة بيف الزوجيف في ا
والتطوير مف أنفسيف  ،وأنيّف أكثر مبادرة في استكماؿ تعميميفّ  ،الذكور في التعميـ

وتحمؿ األعباء المادية قبؿ  ،بعكس الذكور الذيف ينشغموف بعد التخرج بالعمؿ اعمميً 
 ،فرصيّف العممية وتحسيف ،مف الفتيات ينشغمف بالتعميـ امما جعؿ كثير  ،وبعد الزواج

ف كّف غير مؤىبلت  اعمى الذكور عمميً  اتأنيّف متفوق اوبالتالي يشعرف دومً  حتى وا 
فيشعر الذكور بتمؾ الطبقية وعدـ التكافؤ في ظؿ تسارع  لسوؽ العمؿ كالذكور،

التعميـ وتحسيف فرصيف في واإلناث في االنغماس  ،الذكور في بيئة العمؿ المادية
نيا سبب في أل ،اإلناث عفدثت الفجوة التي يشعر بيا الذكور العممية، ومف ىنا ح

ث طبقية في اختيار شريؾ الحياة. وقد أقّر احدا  و ،خمؿ الحياة الزوجية وعدـ استقرارىا
فيما يخص  أكبر عدد ممكف مف الذكور واإلناث بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية

حيث اتفؽ الذكور واإلناث  ،19اؿ في السؤ  31رقـ  االحالة التعميمية فاألعمى ترتيبً 
السؤاؿ  39يميو في المرتبة  ،عمى أف الوعي العاطفي أساس التوافؽ بيف المتزوجيف

الذي اتفؽ فيو الذكور واإلناث عمى أف التحديات االجتماعية والمينية التي  0رقـ 
 .سيمت في تخوؼ الشباب مف اإلقباؿ عمى الزواجأيشيدىا المجتمع 
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(. داللة الفروؽ بيف الذكور واإلناث في 1جدوؿ )رابعَا: وسائل التواصل االجتماعي: 
ورتبيا لدى كؿ مجموعة منيما )الترتيب مف  العشرة وسائؿ التواصؿ االجتماعي

 األدنى إلى األعمى(.

داركات الذكور واإلناث إ( أنو ال توجد فروؽ دالة في 1دؿ نتائج الجدوؿ رقـ )ت
لحدوث تحوالت اقتصادية واجتماعية فيما يتعمؽ بوسائؿ التواصؿ االجتماعي، وقد أقّر أكبر 

الذكور واإلناث بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية فيما يخص وسائؿ التواصؿ  عدد مف
أف  عمي الذي اتفؽ فيو الذكور واإلناث 93في السؤاؿ  30األعمى مرتبة رقـ و ،االجتماعي

ويميو في  سيمت في انفتاح العبلقات بيف الشباب والفتيات،أوسائؿ التواصؿ االجتماعي 
أف وسائؿ التواصؿ عمي الذي اتفؽ فيو الذكور واإلناث  31ـ المرتبة التاسعة السؤاؿ رق

الذي  99االجتماعي أدت لضعؼ الروابط األسرية. ويميو في المرتبة الثامنة السؤاؿ رقـ 
سيمت في تراجع القيـ بيف أأف وسائؿ التواصؿ االجتماعي عمي اتفؽ فيو الذكور واإلناث 

والبنات عمى أف أكبر تحوالت حدثت في  فقد اتفؽ أكبر عدد مف الشباب ،أفراد األسرة
سيمت في أكما  ،وضعؼ الترابط األسري ،وسائؿ التواصؿ االجتماعي ىو ضعؼ القيـ

 والتعرؼ عمى ثقافات جديدة ومختمفة بشكؿ إيجابي. ،االنفتاح في العبلقات
ثانيَا: الفروؽ بيف الذكور واإلناث في متغيرات الدراسة باستخداـ اختبار)ت( لمفروؽ 
بيف المجموعات المستقمة. حيث قامت الباحثة باستخداـ حساب المتوسطات 

وسائؿ التواصؿ 
 االجتماعي

  إناث  ذكور
 (9داللة )كا 9كا

 الرتبة % ؾ الرتبة % ؾ
9 16 1030 3 13 9630 3 003، 110، 
10 13 33.1 9 03 3131 9 063، 390، 
10 60 9639 1 301 9333 1 303601 066، 
96 69 0130 3 399 0130 3 003، 133، 
1 66 0939 1 310 0030 1 639، 900، 
10 330 60.0 9 319 00.6 9 069، 311، 
33 391 6339 0 310 6933 0 100، 100، 
99 393 6133 0 399 63.0 0 091، 106، 
31 399 6936 6 391 6931 6 031، 119، 
93 396 6639 30 303 30030 30 33190 319، 
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لمعرفة الفروؽ بيف الذكور واإلناث في متغيرات الدراسة األساسية ويعتبر 
في األبحاث  اىا استخدامً اىـ االختبارات اإلحصائية وأكثر  اختبار)ت( أحد

والدراسات التي تكشؼ عف الفروؽ اإلحصائية بيف عينتيف مستقمتيف كما ىو 
 (:9موضح في الجدوؿ رقـ )

(. قيمة "ت" وداللتيا لمفروؽ بيف الذكور واإلناث في مختمؼ متغيرات الدراسة 9جدوؿ )
 .(103)ف = 

 الذكور المتغير
 (310)ف = 

 اإلناث
 (303)ف = 

 داللة "ت" قيمة "ت"

 ع ـ ع ـ

التحوالت 
االقتصادية 
 واالجتماعية

 0.030 0.369 1.9 19.6 1.0 19.6 العبلقات األسرية
 0.113 0.161 1.9 99.0 1.9 99.1 التحوؿ التعميمي
وسائؿ التواصؿ 
 االجتماعي

30.0 9.0 30.3 9.1 0.099 0.601 

 0.099 9.100 9.6 90.9 1.3 99.3 التحوؿ االقتصادي

 الذكاء الوجداني

 0.091 0.111 9.1 30.3 9.0 30.3 تعرؼ االنفعاالت
 0.199 0.913 0.6 99.9 0.9 99.6 فيـ االنفعاالت
 0.396 3.106 1.0 6.0 1.0 6.6 إدارة االنفعاالت
 0.191 0.910 9.9 36.1 0.1 36.0 توظيؼ االنفعاالت

 الذكاء االجتماعي

 0.169 0.119 1.6 90.3 9.9 36.0 التعامؿ مع اآلخريف
 0.301 3.993 1.0 36.0 9.9 30.0 التواصؿ االجتماعي
 0.009 0.100 1.3 33.3 1.1 33.9 االستجابة لآلخريف
التأثير المتبادؿ في 
 المواقؼ االجتماعية

90.3 1.6 93.3 1.3 3.016 0.963 

( أف ىناؾ فروقَا دالة عند اإلناث في التحوالت 9يوضح الجدوؿ رقـ)
حيث  االقتصادية واالجتماعية، حيث ترى اإلناث أف ىناؾ تحوالت سمبية اقتصاديا،

شعر الذكور بتحسف ممحوظ أفضؿ مف اإلناث في توفر فرص العمؿ المتكافئة 
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يروف أف التحوالت االقتصادية واالجتماعية أثرت  بلئيبعكس اإلناث ال ،والمناسبة
حثة أف السبب في ذلؾ أف الذكور لدييـ بشكؿ سمبي بعد ثورة يناير، وترى البا فعميي

ر فيتمسكوف بفرص العمؿ، بفيـ يشعروف بضغوط أك ،مسؤوليات كبيرة عند الزواج
اإلناث المواتي ينظرف  ما لديحيث لدييـ مف المرونة والتأقمـ في بيئة العمؿ أكثر م

عي أما في مستوى الذكاء الوجداني واالجتمالمعمؿ بطريقة غير ممزمة مثؿ الذكور. 
اإلناث بدرجة بسيطة  ميلكف تفوؽ الذكور ع ،فبل يوجد فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث

فالشباب لدييـ قدرة أعمى في ضبط  ،في الذكاء الوجداني في إدارة االنفعاالت
انفعاالتيـ في المواقؼ الحياتية عف اإلناث، بينما ارتفعت النسبة لدى اإلناث في 

التي أكدت  (Rhodes،2010تمؾ النتائج مع دراسة )وقد اتفقت  ،توظيؼ االنفعاالت
وفيـ إشارات  ،أف اإلناث لدييف قدرة عمى توظيؼ انفعاالتيّف أفضؿ مف الذكور

ظيار الحب والتعاطؼ أكثر مف الذكور، كما اتفقت نتائج الدراسة  ،الوجو  -أيضا-وا 
ذكاء أف اإلناث لدييف مستوى عاؿ مف الفي ( 9001مع دراسة )جينفير وبوسكوب،

ظيار التعاطؼ والحب في العبلقة أكثر مف  ،الوجداني في توظيؼ انفعاالتيفّ  وا 
الذكور، وترى الباحثة أف ىذا االختبلؼ بيف الذكور واإلناث يرجع إلى البيئة 
 ،االجتماعية، حيث لدى المرأة الشجاعة أكثر مف الرجاؿ في االنتباه إلى المشاعر

والحفاظ عمى العبلقة بشكؿ عاـ.  ،المسؤولية وتحمؿ،بينما يميؿ الذكور إلى الدعـ
توجد  الحيث  ،كذلؾ الفروؽ بيف الذكور واإلناث في الذكاء االجتماعي بسيطة جدا

والتواصؿ  ،أف اإلناث تفوقف في ميارة التعامؿ مع اآلخريففي فروؽ دالة إال 
دراسة وقد اتقت نتائج الدراسة مع  ،والتأثير في المواقؼ االجتماعية ،االجتماعي
( التي أكدت ارتفاع نسبة الذكاء االجتماعي بيف الجنسيف، وأكدت 9001)الكياؿ،

( أف اإلناث لدييف قدرة عمى التواصؿ 9003دراسة )براكيت وماير،
 والذكور لدييـ ضعؼ في إقامة روابط صداقة مستدامة.  ة،والمواجي،االجتماعي

توجد فروقَا ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث  إذف تؤكد نتائج اختبار)ت( أنو ال
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وفي الذكاء االجتماعي والوجداني إال فقط في  ،في التحوالت االقتصادية واالجتماعية
اإلناث عمى الذكور بفارؽ سمبي في التحوالت االقتصادية  تالحالة االقتصادية تفوق

 .ير دالةطفيفة غ ؽَ واالجتماعية، والفروؽ بيف باقي المتغيرات فرو 
: العبلقات بيف التحوالت االقتصادية واالجتماعية وكؿ مف الذكاء الوجداني اثالثً 

معامبلت االرتباط الخطي المستقيـ )بيرسوف( بيف مختمؼ واالجتماعي، وذلؾ باستخداـ 
ييدؼ تحميؿ بيرسوف لمكشؼ عف تساؤؿ ىؿ  متغيرات الدراسة لدى أفراد العينة.

ماعية مرتبطة بالمتغير النفسي )الذكاء الوجداني الظروؼ االقتصادية واالجت
واالجتماعي(؟ ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ تحميؿ بيرسوف بيف مختمؼ متغيرات 

 وعينة اإلناث كما يمي: عينة الذكور، و الدراسة لدى العينة الكمية،
(. معامبلت االرتباط الخطي المستقيـ )بيرسوف( بيف مختمؼ متغيرات 0جدوؿ ) -أ

 (103)ف = راسة لدى أفراد العينة الكمية الد

وبيف مكونات الذكاء  ،بيف العبلقات األسرية اسمبي ا( أف ىناؾ ارتباط0يوضح الجدوؿ )
التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي شيدىا المجتمع مكوف ف، ني واالجتماعيالوجدا

الوجداني  لمتغيرا
 واالجتماعي

العبلقات 
 األسرية

التحوؿ 
 التعميمي

وسائؿ التواصؿ 
 االجتماعي

 التحوؿ االقتصادي

 -0.90 **0.336 -0.009 **-0.996 تعرؼ االنفعاالت
 -0.001 *0.333 0.019 **-0.311 فيـ االنفعاالت
 -0.000 **0.939 0.019 **-0.313 إدارة االنفعاالت
 -0.011 0.090 -0.039 **-0.913 توظيؼ االنفعاالت
 -0.033 0.016 -0.010 **-0.993 التعامؿ مع اآلخريف
 -0.019 0.001 -0.016 **-0.900 التواصؿ االجتماعي
 -0.003 -0.003 -0.039 **-0.991 االستجابة لآلخريف
 -0.061 0.011 *-0.319 **-0.300 التأثير المتبادؿ
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 افي العبلقات أثر  اوتوتر  ،مف مكوناتيا العبلقات األسرية التي تشيد أزمات بيف أفرادىا
وىذا بدوره أّدى الرتباط سمبي بمكونات الذكاء الوجداني  ،عمى قوة األسرة وترابطيا

واالجتماعي، فكمما كانت العبلقات األسرية سمبية كاف ذلؾ مؤثرا في المتغيرات النفسية 
بالذكاء االجتماعي في  ايرتبط ارتباطَا سمبيً فبشكؿ سمبي. أما في التحوؿ التعميمي 

يف األفراد فكمما كاف التحوؿ التعميمي لؤلسوأ أثر ذلؾ سمبيَا في الذكاء التأثير المتبادؿ ب
في التأثير المتبادؿ بيف األفراد، أما عف ارتباط وسائؿ التواصؿ  ، واالجتماعي

في كؿ مف الذكاء الوجداني  اإيجابي ااالجتماعي بالمتغيرات النفسية فيي مرتبطة ارتباط
وىذا يدؿ عمى أف قوة تأثير وسائؿ التواصؿ  ،االتواالجتماعي باستثناء توظيؼ االنفع

االجتماعي تؤدي إلى زيادة ارتباطيا إيجابيا بمكونات الذكاء الوجداني واالجتماعي لدى 
اليرتبط التحوؿ االقتصادي بمكونات الذكاء الوجداني واالجتماعي عمى  الشباب، و

 الممثمة في ةجتماعيأف المتغيرات االقتصادية واالسبؽ  اإلطبلؽ. إذف نستخمص مما
في المتغيرات النفسية المتمثمة في  اتؤثر سمبيً والتحوؿ التعميمي  ،العبلقات األسرية

بالمتغيرات  ايجابيً إوسائؿ التواصؿ االجتماعي بينما ترتبط  ،الذكاء الوجداني واالجتماعي
أف  يةماعفقد أكد الشباب والبنات في جدوؿ مقياس التحوالت االقتصادية واالجت ،النفسية

وتغير نمط ،وسائؿ التواصؿ االجتماعي سبب في انفتاح العبلقات عمى المجتمع
 .بينيـ وزيادة فرص التعارؼ ،العبلقات بينيـ لؤلفضؿ
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(. معامبلت االرتباط الخطي المستقيـ )بيرسوف( بيف مختمؼ متغيرات 0جدوؿ ) -ب
 (310الدراسة لدى الذكور )ف = 

 

المتغير الوجداني 
 التحوؿ التعميمي العبلقات األسرية واالجتماعي

وسائؿ التواصؿ 
 التحوؿ االقتصادي االجتماعي

 -0.016 *0.300 -0.096 **-0.930 تعرؼ االنفعاالت
 -0.009 0.011 -0.000 -0.030 فيـ االنفعاالت
 -0.319 *0.900 0.036 -0.333 إدارة االنفعاالت
 -0.331 0.090 -0.339 **-0.919 توظيؼ االنفعاالت
التعامؿ مع 
 اآلخريف

0.993-** 0.090- 0.033 0.039- 

التواصؿ 
 االجتماعي

0.993-* 0.031- 0.009- 0.009- 

 -0.390 -0.091 -0.031 **-0.909 االستجابة لآلخريف
 -0.363 -0.066 -0.313 **-0.909 التأثير المتبادؿ

 
بمكونات الذكاء  داال اسمبي اارتباط( أف العبلقات األسرية مرتبطة 0يوضح الجدوؿ )

فكمما كانت أوضاع األسرة متوترة وسمبية كمما كاف  ،الوجداني واالجتماعي لدى الذكور
فنجد الخبلفات  ،بشكؿ سمبي عمى مكونات الذكاء الوجداني واالجتماعي اذلؾ مؤثرً 

اصؿ وفي التو ،فتتأثر العبلقات بيف األزواج في فيـ االنفعاالت ،تزداد إثر ذلؾ
وذلؾ بسبب المشاكؿ األسرية التي  ،وفي االستجابة لممواقؼ المختمفة ،االجتماعي بينيـ

مف مكونات التحوالت االقتصادية واالجتماعية. أما في التحوؿ التعميمي  اتعتبر مكون
وفي وسائؿ  يوجد ارتباط بمكونات الذكاء الوجداني واالجتماعي لدييـ، لدى الذكور فبل
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عي لدى عينة الذكور يرتبط المتغير االجتماعي المتمثؿ في وسائؿ التواصؿ االجتما
دراة إ التواصؿ االجتماعي ارتباطَا سمبيَا بالذكاء الوجداني في التعرؼ عمى االنفعاالت و

فميس لدييـ  ،فيـ عكس اإلناث في استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي ،االنفعاالت
والتي سوؼ  ،جتماعية المختمفة بعكس اإلناثدراة النفعاالتيـ عمى وسائؿ التواصؿ االإ

نوضحيا بالتفصيؿ في الجدوؿ التالي، وأما المتغير االجتماعي المتمثؿ في التحوؿ 
 يوجد أي ارتباط داؿ بمكونات الذكاء الوجداني واالجتماعي. بلفاالقتصادي 

(. معامبلت االرتباط الخطي المستقيـ )بيرسوف( بيف مختمؼ متغيرات 6جدوؿ ) -ج
 .(303)ف = الدراسة لدى اإلناث 

 
( أف المتغير االجتماعي المتمثؿ في العبلقات األسرية يرتبط ارتباطَا 39يوضح الجدوؿ)

سمبيَا دااَل مع مكونات الذكاء الوجداني واالجتماعي لدى اإلناث ماعدا في التأثير 
والتي تؤكد أف ،وىي تماثؿ نتيجة الذكور في العينة ،المختمفةالمتبادؿ بيف المواقؼ 

المتغير الوجداني 
 واالجتماعي

بلقات الع
 األسرية

تحوؿ ال 
 التعميمي

ئؿ التواصؿ اوس
 االجتماعي

 الحالة 
 ةاالقتصادي

 -0.003 0.391 -0.313 **-0.930 تعرؼ االنفعاالت
 0.009 **0.909 0.093 **-0.999 فيـ االنفعاالت
 0.009 **0.930 0.039 *0.306 إدارة االنفعاالت
 -0.000 0.061 0.030 **-0.903 توظيؼ االنفعاالت
 -0.011 0.093 -0.009 **-0.906 التعامؿ مع اآلخريف
 -0.013 0.006 -0.300 **-0.360 التواصؿ االجتماعي
 -0.010 0.010 -0.010 *-0.301 االستجابة لآلخريف
 -0.093 *0.361 -0.393 -0.333 التأثير المتبادؿ
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فكمما  ،العبلقات األسرية السوية ليا دور أساسي في المتغيرات النفسية لدى افراد العينة
أثر ذلؾ عمى مكونات الذكاء الوجداني واالجتماعي إال أنو  اكاف تأثير األسرة إيجابي

واقؼ المختمفة برغـ التوتر الذي يصيبيف في عند اإلناث لدييف ميارة التأثير في الم
لكف  ،فمدييف ميارة التأثير والمقاومة في المواقؼ بشكؿ إيجابي عف الذكور ،العبلقات

يظؿ التأثير السمبي داخؿ العبلقات األسرية لو دور في انخفاض معدؿ الذكاء الوجداني 
وؿ التعميمي غير مرتبط واالجتماعي لدييّف، كذلؾ المتغير االجتماعي المتمثؿ في التح

أما  ،نفسيا نتائج عينة الذكور وىي،بمكونات الذكاء الوجداني واالجتماعي داال اارتباط
جابيَا بالذكاء الوجداني في فيـ إييرتبط ارتباطَا ففي وسائؿ التواصؿ االجتماعي 

واطفيف فاإلناث لدييف قدرة أعمى في فيـ انفعاالتيّف وع ،دراة االنفعاالتإ و ،االنفعاالت
دارتيما   ،عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي بعكس النتائج الخاصة بعينة الذكوروا 

واستخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي  ،فاإلناث يتفوقف عمى الذكور في إدارة انفعاالتيفّ 
سبؽ أف العبلقات األسرية ليا تأثير سمبي عمى  بشكؿ أكثر إيجابية. ونستخمص مما

أما وسائؿ التواصؿ االجتماعي  ،واالجتماعي لدى اإلناثمقياس الذكاء الوجداني 
 فمدييف ارتباط إيجابي أكثر. 
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 لنتائج العامة لمبحث:ا
دراؾ الشباب لمتحوالت االقتصادية واالجتماعية فيما يخص العبلقات األسرية كاف إ -3

 ،اإلناث في اتخاذ القرارات ميلصالح الذكور عف اإلناث، حيث يتفوؽ الذكور ع
التي تعتمد عمى  ويرجع ذلؾ لطبيعة المجتمع ،واألخذ برأييـ أكثر مف اإلناث

واألكثر حكمة في التعامؿ مع األمور  ،الذكور، وتراىـ األجدر في اتخاذ القرارات
التي تخص العبلقات األسرية، وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )عبد 

ت االجتماعية عمى اتخاذ القرار ( التي استيدفت دراسة أنماط المتغيرا9033الحميد،
وأكدت النتائج ارتفاع نسبة العينة التي ترى أف الرجؿ ىو  ،في األسرة المصرية

لصالح الذكور  -أيضاَ -وكاف التفوؽ  األجدر في اتخاذ القرارات التي تخص األسرة.
فيما يخص قدرتيـ عمى التعامؿ بشكؿ أفضؿ مع أىؿ الزوجة، وقد اتفقت ننائج 

( التي استيدفت الكشؼ عف الذكاء الوجداني بيف 9039ع دراسة )سالـ،الدراسة م
الذكور واإلناث، حيث ارتفعت نسبة الذكاء الوجداني عند الذكور لكونيـ يتمتعوف 
بمساحة مف المرونة والتحرؾ في المجتمع بشكؿ أوسع، فمذلؾ كاف تعامؿ الذكور 

 ؿ الزوج.مع أىؿ الزوجة أفضؿ في النسب مف تعامؿ اإلناث مع أى

لدى الشباب الذكور واإلناث درجة عالية في رتبة العبلقات األسرية في حؿ  -9
وىي مف  ،المشكبلت دوف تدخؿ األىؿ، والمبادرة السريعة لتدارؾ المشكبلت

الميارات األساسية ألصحاب الذكاء الوجداني المرتفع، وقد اتفقت نتائج البحث مع 
لعبلقة بيف الذكاء الوجداني والتفاعؿ دراسة نيزيؾ وبراكيت التي استيدفت ا

االجتماعي، وىي القدرة عمى إدارة العواطؼ وضبط النفس في المواقؼ الصعبة، 
وقد استنتجت الدراسة أف األفراد الذيف لدييـ ذكاء وجداني مرتفع لدييـ القدرة عمى 

 استمرارية العبلقات بينيـ بشكؿ أفضؿ، وكذلؾ القدرة عمى حؿ ضبط انفعاالتيـ و
ذف يرى الشباب أف التحوالت إدراة المشاكؿ بأقؿ األضرار. إ الصراعات و
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االقتصادية واالجتماعية فيما يخص العبلقات األسرية ليا تأثير إيجابي في ارتفاع 
رة وضبط االنفعاالت ادإوالقدرة عمى التكيؼ مع  ،ميارة الذكاء الوجداني لدييـ

 .داخؿ األسرة

قتصادية واالجتماعية فيما يخص الحالة االقتصادية دراؾ الشباب لمتحوالت االإ -1
حيث يروف أف ىناؾ  ،وجد فروؽ دالة بيف الذكور واإلناث لصالح الذكورت ،لدييـ

وكذلؾ مناسبة ليـ بعكس اإلناث، ويرجع ذلؾ لمرونة  ،فرص عمؿ متكافئة
الشباب في بيئة العمؿ أكثر مف اإلناث المواتي يبحثف عف عمؿ يناسب مواصفات 

الذكور بفارؽ داؿ في رؤيتيـ أف  ميلدييف في أوقات مناسبة، وقد تفوقت اإلناث ع
 الذيف سد االحتياجات المادية لدييـ عمى عكس الذكور الوظيفة تعمؿ عمى

يعمموف أكثر مف عمؿ لسد االحتياجات المادية، وقد اختمفت نتائج الدراسة مع 
يرات االجتماعية ( التي وصفت التحوالت والمتغ9030،دراسة )الشبوؿ

وارتفاع مستوى  ،واالقتصادية لظاىرة الطبلؽ بيف الشباب لوجود ضغوطات مادية
عمى عكس نتائج  ،المعيشة وذلؾ بفعؿ التحوالت االقتصادية التي طرأت عمييـ

وفي ،دراستنا التي يرى فييا الذكور أف الحالة االقتصادية لدييـ إلى األفضؿ
 ة والمناسبة.ئالمتكاف صالحيـ مف خبلؿ توفر فرص العمؿ

اتفؽ الشباب الذكور واإلناث في رتبة التحوالت االقتصادية واالجتماعية فيما  -3
يخص الحالة االقتصادية أف البطالة سبب في انحراؼ القيـ داخؿ األسرة، وأف 

وذلؾ ألف الرجؿ عندما  ،ضغوط الحياة المادية سبب في زيادة العنؼ بيف األزواج
يع سد احتياجات األسرة تزداد الفجوة بينو وبيف زوجتو ألنو يستط يشعر أنو ال
 ،وكذلؾ الزوجة تشعر بأنو غير قادر عمى تحمؿ مسؤوليتيا ،يشعر بالعجز

( التي 9033فيحدث الخمؿ بينيما، وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة )اليماني،
لخبرة في والتي مف ضمنيا االنفتاح عمى ا ،ركزت عمى العوامؿ الخمسة لمشخصية
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وضغوط العمؿ تؤدي  ،حيث أكدت النتائج أف األعباء المادية المتزايدة ،بيئة العمؿ
اتفقت نتائج الدراسة مع  اإلى االنفعاؿ والتوتر دوف التفكير في العواقب، وأيضً 

 ،( التي أكدت أف انتشار البطالة يؤدي إلى تغير في القيـ9033دراسة )الطياؿ،
 والقطيعة بيف األفراد. ،وكثرة االنحرافات السموكية ،وضعؼ في الروابط األسرية

دراكات الذكور واإلناث لمتحوالت االقتصادية واالجتماعية إتوجد فروؽ دالة في  -1
فيما يخص الحالة التعميمية لصالح الذكور عمى اإلناث في رؤيتيـ أف ىناؾ عدـ 

وأف انعداـ التكافؤ يؤدي إلى المشاكؿ وعدـ االستقرار في  ،تكافؤ لمفرص التعميمية
 ،سيـ في إحداث طبقية في اختيار شريؾ الحياةأالعبلقة بينيما، وأف التعميـ قد 

وليس عمى  ،البد مف شروط تعميمية معينة لخطبتيافعندما يتقدـ الرجؿ لممراة 
نتائج دراسة وقدرتو عمى تحمؿ المسؤولية، وقد أكدت  ،أساس قدرتو المادية

( التي سمطت الضوء عمى وجود فرص متكافئة في التعميـ والعمؿ 3660)الغانـ،
وذلؾ بفضؿ التحوالت  ،بيف الذكور واإلناث يؤدي الستقرار في العبلقات

كور ذاالقتصادية واالجتماعية التي شيدىا المجتمع القطري، فتطوير التعميـ بف ال
ؿ متكافئ يؤدي إلى تحوؿ إيجابي وزيادة فرص العمؿ لدييـ بشك ،واإلناث

 ،أف ىناؾ انعداـ لمتكافؤ في التعميـ مفذكره الذكور  بعكس ما اقتصاديا وأسريا
 عّسرت الزواج عمييـ. ووجود طبقية عند اختيار شريؾ الحياة

اتفؽ الشباب الذكور واإلناث في رتبة التحوالت االقتصادية واالجتماعية فيما  -9
ف الوعي العاطفي يعد أساس التوافؽ بيف المتزوجيف، أبيخص الحالة التعميمية 

في سيمت أويميو في الرتبة أف التحديات المينية واالجتماعية والطبقية المينية 
تخويؼ الشباب مف اإلقباؿ عمى الزواج، فالوعي العاطفي يعّد أىـ مف الدرجة 

 ألف الوعي العاطفي ىو أساس استقرار ؛العممية التي يصؿ إلييا الشباب
فقد يكوف ىناؾ شباب لدييـ درجات عممية  ،وليست الدرجات العممية ،العبلقات
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ويحدث عدـ  ،يستطيعوف التعامؿ مع شريؾ الحياة بشكؿ سوي ال مرتفعة و
وقد يكوف ىناؾ شباب لدييـ وعي عاطفي مرتفع مع تعميـ  ،استقرار في العبلقات

نتائج الدراسة مع دراسة متوسط ويكونوف أكثر استقرارَا في الزواج. وقد اتفقت 
الذكاء الوجداني يرفع الوعي العاطفي أف ( التي أكدت 9003)الثاقب،سميماف،

مع واتفقت في النتائج  وليست الدرجات العممية، ،والقدرة عمى حؿ المشكبلت
( التي ربطت الذكاء الوجداني بالميارات االجتماعية والتي 9030دراسة )كوستف،

 بيف الشركاء.مف أىميا الوعي العاطفي 

دراؾ الشباب لمتحوالت إالتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في  -0
االقتصادية واالجتماعية فيما يخص وسائؿ التواصؿ االجتماعي، وقد اتفؽ الذكور 
واإلناث في رتبة التحوالت االقتصادية واالجتماعية األعمى وىي انفتاح الشباب 

مف خبلؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي، لكف أثر ذلؾ  عمى المجتمعات األخرى
وضعؼ  ،وفي ضعؼ الروابط بيف األسرة ،بشكؿ سمبي في العبلقات األسرية

وضعفت سمطة الوالديف داخؿ  ،باء واألبناءحيث اختمفت القيـ بيف اآل ،القيـ
األسرة، واعتمد الشباب عمى مبادئيـ وقيميـ التي يتأثروف بيا مف خبلؿ تفاعميـ 

ى وسائؿ التواصؿ االجتماعي واإلعبلـ، وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة عم
( التي استيدفت اآلثار االجتماعية لمشباب نتيجة التعامؿ 9033)عبد الموجود،

وكشفت نتائج الدراسة أف مواقع التواصؿ  ،مع وسائؿ التواصؿ االجتماعي
نية عمى االىتمامات سيمت في إقامة عبلقات اجتماعية إنسانية مبأاالجتماعي 

واألنشطة المشتركة بيف الشباب، وساعد ذلؾ الشباب في الفرصة عف التعبير عف 
نيا وسيمة أيروف  كماالقضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية بحرية أكبر، 

ىامة لممطالبة بالحقوؽ المشروعة ورفع الظمـ، كما اتفقت نتائج العينة عمى تغير 
العبلقات مف خبلؿ وسائؿ التواصؿ  جنتاإ و ،ب في الزواجالنسؽ القيمي لمشبا

 وأثر ذلؾ عمى دور األسرة بشكؿ عاـ، كما اتفقت نتائج الدراسة مع ،االجتماعي
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( التي استيدفت اآلثار النفسية واالجتماعية الستخداـ 9030دراسة خضر )
واصؿ وأكدت النتائج أف وسائؿ الت ،الشباب المصري لمواقع التواصؿ االجتماعي

وأصبح لدييـ ثقة  ،االجتماعي أسيمت في تغيير القيـ والمعتقدات عند الشباب
وحرية لمتعبير عف أنفسيـ بشكؿ أفضؿ، كما أكد الشباب أف الستخداـ شبكات 

وضعؼ ،واستيبلؾ الوقت ،التواصؿ االجتماعي أثرا سمبيا في االنعزاؿ عف األسرة
 التفاعؿ االجتماعي بشكؿ عاـ.

دالة بيف الذكور واإلناث في التحوالت االقتصادية واالجتماعية في  ؽَ ىناؾ فرو  -0
بند الحالة االقتصادية حيث ترى اإلناث التحوؿ الذي حدث بعد ثورة يناير 
اقتصاديا ىو تحوؿ سمبي مف حيث انعداـ توفر فرص عمؿ متكافئة ومناسبة 

كبيرة عند  لدييف، وترى الباحثة أف السبب في ذلؾ أف الذكور لدييـ مسؤوليات
فيـ يشعروف بضغوط أكبر فيتمسكوف بفرص العمؿ، حيث لدييـ مف  ،الزواج

المرونة والتأقمـ في بيئة العمؿ أكثر مف اإلناث المواتي ينظرف لمعمؿ بطريقة غير 
أما في مستوى الذكاء الوجداني واالجتماعي فبل يوجد فروؽ ممزمة مثؿ الذكور. 
اإلناث بدرجة بسيطة في الذكاء  ميؽ الذكور علكف تفو  ث،دالة بيف الذكور واإلنا

فالشباب لدييـ قدرة أعمى في ضبط انفعاالتيـ في  ،الوجداني في إدارة االنفعاالت
المواقؼ الحياتية عف اإلناث، بينما ارتفعت النسبة لدى اإلناث في توظيؼ 

التي أكدت أف  (Rhodes،2010وقد اتفقت تمؾ النتائج مع دراسة ) ،االنفعاالت
وفيـ إشارات  ،إلناث لدييف قدرة عمى توظيؼ انفعاالتيّف أفضؿ مف الذكورا

ظيار الحب والتعاطؼ أكثر مف الذكور، كما اتفقت نتائج الدراسة أيضا  ،الوجو وا 
أف اإلناث لدييف مستوى عاؿ مف في ( 9001مع دراسة )جينفير وبوسكوب،

ظيار التعاطؼ و  الحب في العبلقة أكثر الذكاء الوجداني في توظيؼ انفعاالتيّف وا 
مف الذكور، وترى الباحثة أف ىذا االختبلؼ بيف الذكور واإلناث يرجع إلى البيئة 
 ،االجتماعية، حيث لدى المرأة الشجاعة أكثر مف الرجاؿ في االنتباه إلى المشاعر

والحفاظ عمى العبلقة بشكؿ عاـ.  ،بينما يميؿ الذكور إلى الدعـ وتحمؿ المسؤولية
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توجد  بلفؽ بيف الذكور واإلناث في الذكاء االجتماعي بسيطة جدا كذلؾ الفرو 
فروؽ دالة إال أف اإلناث تفوقف في ميارة التعامؿ مع اآلخريف والتواصؿ 

ت نتائج الدراسة مع دراسة فقوقد ات ،االجتماعي والتأثير في المواقؼ االجتماعية
بيف الجنسيف، وأكدت ( التي أكدت ارتفاع نسبة الذكاء االجتماعي 9001)الكياؿ،

( أف اإلناث لدييف قدرة عمى التواصؿ االجتماعي 9003دراسة )براكيت وماير،
 والذكور لدييـ ضعؼ في إقامة روابط صداقة مستدامة.  ،ةوالمواجي

إذف تؤكد نتائج اختبار)ت( أنو التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور 
اعية وفي الذكاء االجتماعي والوجداني واإلناث في التحوالت االقتصادية واالجتم

إال فقط في الحالة االقتصادية تفوؽ اإلناث عمى الذكور بفارؽ سمبي في التحوالت 
 .االقتصادية واالجتماعية، والفروؽ بيف باقي المتغيرات فروؽ طفيفة غير دالة

 (ىناؾ ارتباط سمبي في المتغير االجتماعي )التحوالت االقتصادية واالجتماعية -6
المتغير النفسي )مكونات الذكاء الوجداني  في بند العبلقات األسرية وبيف

فكمما كانت العبلقات األسرية ضعيفة كمما قّؿ مقياس الذكاء  (واالجتماعي
الوجداني واالجتماعي عند الشباب، فالعبلقات األسرية كمما كانت سمبية كاف ذلؾ 

قدرة ب إلناث متفوقة عمى الذكورا لكف ،مؤثرَا في المتغيرات النفسية بشكؿ سمبي
وىي التأثير في المواقؼ االجتماعية  ،وميارة مف ميارات الذكاء االجتماعي

فيف يقاومف ذلؾ  فف كاف ىناؾ ضعؼ في العبلقات األسرية لدييا  حتى و ،المختمفة
بميارتيف االجتماعية المرتفعة عف الذكور في التأثير في المواقؼ بشكؿ إيجابي، 

 Marlowدراسة مارلو  ، والدراسة مع دراسة ىاكستيف وبارشارد واتفقت نتائج
البناء الييكمي لمذكاء االجتماعي وتطبيقاتو  التي استيدفت Herbertوىيربرت 

تحديد خمسة -)كفاءات، ميارات، سموكيات( وتمخصت النتائج في اآلتي: 
ميارات و  الميارة االجتماعية،و مجاالت لمذكاء االجتماعي: االىتماـ االجتماعي، 

 .القمؽ االجتماعي ، والعاطفةو التعاطؼ، 
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بناء مستقؿ ومتعدد  كذلؾ تـ دعـ الفرضية القائمة بأف الذكاء االجتماعي ىو
ىتماـ االجتماعي اإليجابي والعاطفي كانا األبعاد. كما أكدت الدراسة أف اال

  المساىميف األساسييف في النضج االجتماعي.
ثيرىا عمى الفعالية أالذكاء االجتماعي بالشخصية وتوأكدت النتائج أف عبلقة 

االجتماعية كانت مف ضئيمة إلى معتدلة. كما أكدت أف الذكاء االجتماعي 
وعبلقتو بانخفاض مؤشرات الكفاءة االجتماعية لو دور أساسي ومسؤوؿ عف 

 .ارتفاع الضغوطات بيف األشخاص
التواصؿ االجتماعي ارتباطَا سمبيا يرتبط المتغير االجتماعي المتمثؿ في وسائؿ  -30

فيـ ، تيادراا  في التعرؼ عمى االنفعاالت و  عمى المتغير النفسي عند الذكور داال
دراة إعكس اإلناث في استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي فميس لدييـ 

أما في وسائؿ التواصؿ  ،النفعاالتيـ عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعية المختمفة
أما  ،دراةا  بط ارتباطَا ايجابيَا بالذكاء الوجداني في فيـ االنفعاالت و يرتفاالجتماعي 

دارة انفعاالتيّف وعواطفيّف عمى وسائؿ فاإلناث  مدييف قدرة أعمى في فيـ وا 
يرتبط المتغير  التواصؿ االجتماعي بعكس النتائج الخاصة بعينة الذكور، وال

 والتعميمية عمى المتغير النفسي فياالجتماعي المتمثؿ في الحالة االقتصادية 
فراد العينة، وقد اختمفت نتائج الدراسة مع أالذكاء الوجداني واالجتماعي لدى 

دراسة رزؽ التي أكدت أف المرحمة التعميمة الجامعية عند الشباب يزاد فييا ارتباط 
 ميارات التواصؿ االجتماعي مع المتغيرات النفسية المتمثمة في الذكاء الوجداني
واالجتماعي، واختمفت أيضا نتائج الدراسة مع دراسة ثيمياـ وكيربي التي أكدت أف 

 .العواطؼ وزيادة الوعي المعرفي لدييـ إدارةلو دور أساسي في  الذكاء الوجداني
 

 
 المصادر والمراجع
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طار نموذج البناء العقمي إالذكاء االجتماعي في  ،(9000عبد الرازؽ ) ،الجنيدؿ -3
 .ماـ محمد بف سعود.السعوديةجامعة اإل .كمية العمـو االجتماعية،أطروحة ماجيستير،لجمفورد

 .عمّاف .دار الشروؽ.(. نظريات التعمـ9001عماد ) الزغموؿ، - 9
مجمة جامعة دمشؽ،  (.المتغيرات االجتماعية والثقافية لظاىرة الطبلؽ،9030أيمف.) الشبوؿ، -1
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 الممخص:

فيمم الناصر صالح الدين كأحد أىم األفالم في تاريخ  يتناول ىذا البحث
 ،الممثل المصري البارع بدور صالح الدين مظير ذلك وقد قام أحمد، السينما العربية

أما آسيا داغر وىي السيدة المنتجة المعروفة فقد أنفقت بسخاء عمى الفيمم وأخرجو 
 .المخرج الموىوب يوسف شاىين

 .جندي مصري في خمفية الفيمم كعناصر معاونة 420222يضاف الى ذلك شارك 

متخصصين في مجال السينما العربية العديد من النقاد ال لقد صنف
 .اليامة في القرن العشرين أىم األفالم بموضوعية فيمم الناصر صالح الدين كأحد
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Abstract: 

This paper underscores Salah Eddin , the victorious movy film 

as one of the most historical 

Works in the history of the Arabian Cinema. Ahmed Mazhar , 

an exceptional Egyptian actor , played the role of Salah Eddin, Asia 

Dagher , awell – Known female producer , generously produced the 

film and joseph Shahen  

Talentedly directed it. Additionally , Twenty Thousand 

Egyptian soldiers played a vital and 

Memorable background extra role. Many well - Known critics 

in the field of the Arabian films 

Objectively classified Salah Eddin the victorious as one of the 

most important 100 films in The twentietn century. 
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فيمًما تاريخًياا عان السامطان صاالح الادين األياوبي  ؛يتناول ىذا البحث بالدراسة
 . وف والمالبسات التي صاحبت تمثيمو، ويسعى إلى تحميل الظر (3) م(5;33-:335)

نعتمد في المقام األول عمى عدد من المواقع اإللكترونية، خاصة قاعدة بيانات 
جانب من شارك في تمثيل أو إخراج الفيمم  األفالم العربية، وكذلك شيادات متعددة من

المشار إليو؛ لذلك لن يكون توثيقنا بالصورة التقميدياة المعتاادة، بال نتعامال ماع حاوارات 
تم إجراؤىا مع أولئك الفنانين، كما نتجو إلى نقاد ماا ورد فاي الفايمم مان أخطااء تاريخياة 

  .دون أن نقمل من حجم المجيود المضني المبذول فيو
م، أي فاي أخرياات القارن 7;:3بداية السينما العالمية فاي ديسامبر عاام كانت 

عنادما قاماا بتصاميم  ،التاسع عشر الميالدي، من خالل جياود األخاوين لاوميير بفرنساا
( أفاااالم قصااايرة وي شاااك فاااي 32أول آلاااة عااارض ساااينمائي، ومااان خاللياااا تااام عااارض )

ل إمكانيااة مشاااىدة الماليااين محوريااة تمااك الحادثااة الفنيااة فااي تاااريخ اإلنسااانية، ماان خااال
 لمعمل الفني، وايحتفاظ بو في الذاكرة السينمائية العالمية. 

أمااا بالنسااابة لمصااار، فكانااات بداياااة الساااينما فيياااا مااان وجياااة نظااار الااابعض فاااي 
م، ويقاال أن ذلاك حادث بعاد أياام قالئال 8;:3مقيى زوالي باإلسكندرية في يناير عام 

 من ميالدىا عالمًيا في باريس. 
يونياااو  42ذلاااك، ىنااااك مااان يقااارر أن بداياااة الساااينما المصااارية كانااات فاااي  ماااع

م ماااع تصاااوير أول فااايمم تساااجيمي صاااامت تنااااول زياااارة الخاااديوي عبااااس حمماااي 29;3
م(، إلى معيد المرسي أبو العباس باإلسكندرية، ىكذا، فمادينا 36;3-4;:3) (4)الثاني

 ،األول أو الثاااانيم، وسااواء صاااأ الااارأي 29;3 ،م8;:3رأيااين ينحصاااران باااين عاااامي 
( عاًما، فاال نازاع فاي رياادة مصار فاي مجاال الفان 33فالفارق بينيما يسير ي يتجاوز )

 السابع كما يطمق عمى السينما في العالمين العربي واإلسالمي. 
، دون «الناصاااار صااااالح الاااادين»واقاااع األماااار، لاااايس فااااي مقاااادورنا دراساااة فاااايمم 

 التعرض لمظروف السياسية التي صاحبتو. 
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م من خالل تنظيم الضباط األحرار الذي أسسو 74;3يوليو  45ت ثورة قام
في الكمية  Military Historyجمال عبد الناصر، وكان يدرس مادة التاريخ الحربي 

م( 5;33-:335وقد استيوت شخصية صالح الدين األيوبي ) ،الحربية بالقاىرة
 ،يات والستينياترئيس مصر، وتشبو بو من خالل حركة المد القومي في الخمسين

 ومقاومة ايستعمار األوروبي لمعالم العربي خاصة اإلنجميزي والفرنسي. 

وي أدل عمى تأثر جمال عبد الناصر بصالح الدين األيوبي، من قيامو بزيارة 
م، وقد رأت فيو :7;3قبره بدمشق عقب إعالن الوحدة بين مصر وسوريا عام 

 ن فارس عصر الحروب الصميبية. الجماىير العربية الحاشدة صورة حديثة م

م، ;6;3-65;3) (5)ومما يذكر، وقوفو مع الرئيس السوري شكري القوتمي
م( أمام قبر ذلك السمطان وقراءتيما الفاتحة ىناك وتعيدىما برعاية :7;77-3;3

  .الوليدة تحقيًقا لطموحات الشعبين المصري والسوري حينذاك (6)مشروع الوحدة

أخفاااق لعااادة أساااباب لااايس ىناااا مجاااال التفصااايل فيياااا، ولكااان إي أن مشاااروع الوحااادة 
 نوجزىا عمى النحو التالي: 

: تعامل جمال عبد الناصار مان خاالل نائباو فاي ساوريا عباد الحكايم عاامر ماع أولا 
السااوريين عمااى أنياام تااابعين وليسااوا شااركاء حقيقيااين فااي الحكاام عمااى نحااو 

 جعميم ينفرون من الوحدة. 
حياث قامات ىنااك المممكاة  ،ري يربط باين مصار وساورياعدم وجود طريق ب: ثانياا

األردنية الياشمية كدولة حاجزة بينيما وكان ذلاك مان أكبار معوقاات الوحادة 
  .عمى مستوى التواصل الجغرافي

م، التي لام يررحاب بياا فاي ساوريا 83;3: صدور قوانين يوليو ايشتراكية عام ثالثاا
 ر السوريين. وأوجدت غضًبا لدى قطاعات واسعة من التجا
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: تااا مر الغااارب عماااى مشاااروع الوحااادة وساااعيو الحثياااث لمقضااااء عميياااا خدماااة رابعااااا
 إلسرائيل. 

قادة فاي ساوريا ساعت إلاى القضااء عماى الوحادة ن: وجود عدة أسر تجارية متخامساا
 تحقيًقا لمصالحيا. 

 : ايندفاع العاطفي وعدم دراسة مشروع الوحدة دراسة عممية دقيقة. سادساا

-:7;3كماااو إلاااى فشااال الوحااادة التااااي لااام تااادم ساااوى عاااامين فقااااط ) أدى ذلاااك
لاذلك  ،م(، وي ريب في أن ذلاك أصااب طموحاات جماال عباد الناصار فاي مقتال82;3

سعى إلى تمجيد صورتو في العالم العربي، وكان يدرك جيًدا أىمية ساالح اإلعاالم فاي 
ل العربية من المحيط صورة الكتاب، واألغنية، والفيمم السينمائي الذي يطوف كافة الدو 

 إلى الخميج ويدعم مشروعو القومي الوحدوي. 

ىكذا، سعى إلى أن يكون ىناك فايمم عان صاالح الادين األياوبي، بماذاق ناصاري، 
م، وكااان ماان 85;3يرقاادم ماان خااالل دعايااة سياسااية واضااحة لااو، وبالفعاال ظياار الفاايمم عااام 

ر السادات باأمر متابعاة ذلاك جمال عبد الناصر شخصًيا، وقد عيد لمحمد أنو خالل توجيو 
 العمل الفني الضخم الذي سخرت الدولة المصرية إمكاناتيا الكاممة لو. 

، ماان أجاال (7)فااي العاارض التااالي، نقاادم معمومااات أساسااية عاان الفاايمم المااذكور
 إدراك أىم المالحظات النقدية عميو. 

 الفيمم قصة وحوار يوسف السباعي وباإلضافة إليو، ىناك جيد لكل من: 
 )سيناريو وحوار(   عبد الرحمن الشرقاوي 

 )سيناريو(    يوسف شاىين 
 )سيناريو(    محمد عبد الجواد 

 )سيناريو(    عز الدين ذو الفقار 
 )سيناريو(    نجيب محفوظ 
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 أخرجو يوسف شاىين وسااعده سامير نصاري ومحماد عباد الجاواد  ،بالنسبة لإلخراج
  .حظ لمحواروفكري رمزي، كما عمل محمد عمارة كمال

 سيدة اإلنتاج الرفيع» فقد قامت بو آسيا داغر التي حممت لقب :أما اإلنتاج .» 

 فهم كالتالي:  ،أما بالنسبة لممثمين وأدوارهم 
 )صالح الدين األيوبي(   أحمد مظير 

 (8) )عيسى العوام(  صالح ذو الفقار 
 )لويزا(    نادية لطفي 
  (9) )ريتشارد قمب األسد(  حمدي غيث 
 )فيميب أغسطس(   عمر الحريري 
 )زوجة ريتشارد(    ليمى طاىر 

 (:) )عيسى اليكاري(  حسين رياض 
 )فرجينيا(    ليمى فوزي 

 (;) )كونراد دي مونتفرت(  محمود المميجي 
 )الدوق آرثر(   زكي طميمات 
 )والي عكا(    توفيق الدقن 
 (32) )العادل أخو صالح الدين األيوبي(  محمد حمدي 
 )أحد قادة صالح الدين األيوبي(   محمد سمطان 

 )قائد صميبي(   محمد عبد الجواد
 )أرناط( (33) )رينو دي شانيون(  أحمد لوكسر 
 (34) )القاضي الفاضل(  إبراىيم عمارة 
 )القائد الصارم(   صالح نظمي 

 )الرجل الدمشقي(    بدر نوفل 
 )راعية الكنيسة(   إحسان شريف 
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 )أسير صميبي(    عبد العظيم كامل
 )ممثل البابا(    نجيب عبده 

 )مساعد أرناط(   كنعان وصفي 
 )الراقصة الصميبية(    ناىد صبري 
 )الرجل العجوز(    زكي إبراىيم 

 المقدس الصميبية(  ت)ممك مممكة بي  فتوح نشاضي 
 فقام بيا فوزي عطا اهلل : أما الفوتوغرافيا.  

 التصوير:  
 لتصوير( )مدير ا   وديد سري 

 )مصور(  كميميو ستشفممي 
 )مصور(  مسعود حسن 
 )مصور(   روبير سعد 

 وفيما يتصل بالمالبس فعهد بأمرها لكل من:  

 )مصمم المالبس(   ولي الدين سامأ 

 )مصمم أيًضا ليا(   شادي عبد السالم 

 تفيده عبد الرحمن وجبرائيل كراز 

 )تصفيف الشعر(    يونس قاسم 
 د شارك فيهأما اإلنتاج فق:  

 )المنتج األساسي(    آسيا داغر 

 )مديًرا لإلنتاج(  مصطفى عبد المطيف 
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 )مساعد لإلنتاج(   إبراىيم مصطفى 
 بالنسبة لمديكور هناك عدد من المختصين هم:  

 )ميندس لممناظر(   روبرت شار فنبرج 

 )لمديكورات الخاصة(   أنطون بولتيرويس 

 )ميندس لممناظر(   حبيب خوري 

 )لإلكسسوارات(   جبرائيل كراز 

 )مساعد لإلكسسوار(   عجمي عبد الرحمن 

 )لإلكسسوار(   شادي عبد السالم 

 )لإلكسسوار(  ولي الدين سامأ 

 )مساعد إكسسوار(    سعيد عطا 

 )مساعد ديكور(   محمود القرني 

 )مساعد لمديكور(   عثمان حسن 
 أما المونتاج فقد اختص به:  

 )نيجاتيف(    أنجا وميال 

 )مونتير(   رشيدة عبد السالم 

ذا ما اتجينا إلى تنسيق المجاميع والخيول فقد اختص بيا )محمد الجابري(   .وا 

أمااااا الجانااااب الموساااايقي، فقااااد قااااام بالموساااايقى التصااااويرية )أنجمااااو فرانيسااااكو( 
Angelo Francesco  .وىو موسيقار إيطالي بارز 

 ( )أحمد سعد الدين  الموسيقى الشرقية 
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 بالتعاون مع أوركسترا القاىرة السيمفوني والكورال بقيادة )كارلو سافينا(.

سااااتوديو مصاااار وتماااات ايبقاااى أن نااااذكر أن تسااااجيل الفاااايمم وتحميضااااو تاااام فااااي 
  .طباعتو في بريطانيا

إن نظرة متأنية لكافة األسماء الساابقة مان األدبااء والفناانين والاذين شااركوا فاي 
 وىي كالتالي:  ،تكشف لنا عن عدة دييت ،ىذه الممحمة الفنية البارزة

كانااات ىنااااك خطاااة محكماااة مااان أجااال تكاااوين فرياااق عمااال عماااى كفااااءة كبيااارة وخبااارة : أولا 
عريضااة فااي كافااة الجوانااب التااي احتاجيااا الفاايمم بحيااث لاام يرتاارك أي جانااب لممصااادفة، 

نغفال وي  ،وأتصور أن دقة يوسف شاىين الفنياة كاان لياا دورىاا الحاسام فاي ىاذا الشاأن
   .سخاء آسيا داغر وكذلك الدولة المصرية في اإلنفاق عمى الفيمم بسخاء

يطالياااا، وأرمينياااا ،: تنوعاات جنسااايات ذلاااك الفرياااق، فماادينا أفاااراد مااان مصاارثانيااااا  ،ولبناااان، وا 
   .وجميعيم عمموا ضمن عائمة فنية واحدة متناغمة عمى نحو انعكس إيجابًيا عمى الفيمم

 صيات النسائية ممن عممن في الفيمم وىن: : ىناك عدد من الشخثالثاا
 آسيا داغر.  -
  .رشيدة عبد السالم -
  .أنجال وميال -
 تفيدة عبد الرحمن. -
  .ناىد صبري -
 .نادية لطفي -
 .ليمى فوزي -
  .ليمى طاىر -

ولام يكان  ،وي ريب في أن ذلك يؤكد لنا أن ىناك تنوًعا جنسًيا دعام ذلاك الفايمم
 ًيا صرًفا. األمر إبداًعا ذكور 
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( جنادي 42222فإذا أضفنا إلى ذلك كمو، قياام الجايش المصاري بتخصايص )
أدركناااا بالفعاال أنناااا أمااام ممحماااة فنيااة كبااارى عباارت عااان  ،لمعماال فااي الفااايمم ككومبااارس

 توجيات الدولة المصرية حينذاك. 

واقع األمر نحتاج إلى تساميط الضاوء عماى ثاالث شخصايات باارزة عممات فاي الفايمم 
خراًجا ،، تمثيالً المذكور نتاًجا، وىم ،وا     .ويوسف شاىين، وآسيا داغر ،أحمد مظير :وا 

أما أحمد مظير، فيو فنان مصري من أصول شركسية، ولد في حي العباسية 
م الشاااعبية ;3;3م، قبااال عاااامين مااان اناااديع ثاااورة 39;3أكتاااوبر عاااام  :بالقااااىرة فاااي 

عده ابًنا من أبنائيا، فاي تقاديري نالخالدة ضد ايحتالل البريطاني الغاشم لمصر، لذلك 
 أن من عوامل تفوق أحمد مظير في تأدية دوره الرئيسي في الفيمم يعود إلى التالي: 

موىبتااو الشخصااية كفااارس وكفنااان مباادع، ناىيااك عاان خبرتااو خاصااة ماان خااالل  -
  .األفالم التاريخية التي مثميا مع عدد من المخرجين اآلخرين

وقد حارب ىاو  ،م األصمية، إذ وقعت أحداثو في فمسطينمعايشتو لجغرافية الفيم -
  .م:6;3نفسو عمى أرضيا في حرب عام 

براعة يوسف شاىين كمخرج تمكن من إخراج أفضال ماا لادى أحماد مظيار مان  -
  .لحظات إبداعية خاصة، عمى نحو ظير جمًيا في الفيمم

ا أثرىاا الكبيار فاي روح الفريق الواحاد المتنااغم التاي ساادت أثنااء الفايمم وكاان ليا -
 نجاحو الباىر. 

 ،م4224ماايو  :بعد رحمة عطاء فني بارزة، توفي أحمد مظير ياوم األربعااء 
( عاًماااا، ومااان المفارقاااات أن مدفناااو وقاااع فاااي منطقاااة بااااب الاااوزير 6:عااان عمااار بمااا  )

بااالقرب ماان قمعااة صااالح الاادين فااوق جباال المقطاام، وىكااذا، مثاال شخصاايتو حًيااا، ودفاان 
 و الحربية !! بالقرب من عمارت
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أعااوام  9، بعاد 48;3ينااير  47أماا يوساف شااىين، فقاد ولاد باإلساكندرية فاي 
لااذلك نعاده أحااد أبنائياا، وىااو مسايحي كاااثوليكي ألب لبناااني  ،م;3;3مان انااديع ثاورة 

كاثوليكي من مدينة زحمة بسيل البقاع بمبنان، وأم يونانية األصل. ىاجرت عائمتيا إلى 
 ا من الصراعات الطائفية ىناك. م فرارً ;3مصر في القرن 

باإلسااكندرية،  Victoria Collegeدرس يوسااف شاااىين فااي كميااة فكتوريااا 
وفيما بعد، سافر إلى الوييات المتحدة األمريكية حيث أمضى عامين فاي معياد باساا 

وقااد أفادتااو تمااك المرحمااة فااي إدراك  Pasadena play Houseدينااا المساارحي 
ثام عااد  ،القائمة عمى اإلنتاج الضخم إلبياار المشااىدينخصائص السينما األمريكية 

أدراجو إلى مصر، ولديو طاقة كبيرة لمعمل السينمائي من خالل اإلخراج الذي عشقو 
 وأخمص لو تماًما. 

فاااي حاااوار تااام باااين ذلاااك المخااارج الفاااذ والناقاااد الفناااي نبيااال فااارج، وصااادر فاااي كتااااب 
رجااااان القاااااىرة السااااينمائي عااااام حااااوارات سااااينمائية، عمااااى ىااااامش فعاليااااات مي :بعنااااوان
م، أشاااار إلاااى أناااو كاااان متحمًساااا لمغاياااة لممشاااروع الناصاااري عنااادما أخااارج فااايمم 4238

ولاااذلك أخرجاااو بجرعاااة زائااادة مااان اينتصاااار والفخااار الاااوطني  ،الناصااار صاااالح الااادين
، تغيارت رؤيتاو تماًماا إلاى معارضاة م89;3عندما حادثت كارثاة يونياو  والقومي، ولكن

 . (35)ساتو التي أوصمت مصر إلى تمك اليزيمة الفادحةعبد الناصر وسيا

( فيمًمااا طااوياًل منيااا مااا أعتباار ماان أفضاال مااا قاادمت السااينما 49أخاارج يوسااف شاااىين )
   .( أفالم قصيرة وحصل عمى العديد من الجوائز المحمية والعالمية7المصرية، و)

لبااارز عاان رحاال ذلااك الفنااان ا –وبعااض التمثياال  –بعااد تاااريخ فنااي حافاال باااإلخراج 
 ( أعوام من رحيل أحمد مظير. 8م، بعد ):422يوليو عام  49دنيانا في 

أماا آساايا داغاار؛ فقااد ولادت فااي قريااة تنااورين بمبناان حيااث الطبيعااة الساااحرة الخالبااة 
م، وقااد عمماات بالتمثياال ماان قباال 23;3أبرياال عااام  :3التااي تعمقاات فااي وجاادانيا فااي 
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م، ثم ساافرت 44;3عام « ت ظالل األرزتح»سعييا إلى عالم اإلنتاج من خالل فيمم 
م ;3;3ث كانت ىنااك نيضاة فنياة عقاب ثاورة يم ح45;3إلى مصر في العام التالي 

ضااد ايحااتالل البريطاااني الغاشاام ألرض الكنانااة، وصاااحبتيا فااي رحمتيااا أختيااا ماااري 
 وابنتيا ماري كويني، وقد أدركت بفراستيا الفنية أن مستقبميا الفني سيكون فييا. 

بقائياااا فاااي مصااار بأربعاااة أعاااوام، أدركااات بعقميتياااا التجارياااة والفنياااة إمكانياااة  عقاااب
، ولاذلك أسسات الةدخوليا عالم اإلنتاج السينمائي، وي ريب في أنياا كانات صااحبة رسا

( لإلنتاج الفني وايسم نفسو، ي يخماو مان ديلاة تاريخياة مصارية Lotusشركة لوتس )
وكأنياا أرادت القاول أن األفااالم  ،اباد الفراعناةإذ أن زىارة الماوتس نقشات عماى جاادران مع

 فصدق حدسيا !!  ،التي ستنتجيا سيكتب ليا الخمود، وىو ما تم فعالً 

عمى نحو يؤكد  ،ورد قمبي ،وا إسالماه :أنتجت العديد من األفالم الراقية نذكر منيا
 ريادتيا ورقي فنيا وتميزىا حيث لم يكن ىدفيا األول الربأ، بل عشق الفن!! 

بعد رحمة فنية حافمة رحمت تمك الفنانة والمنتجة المبنانية التي تمصارت آسايا داغار 
  .عاًما 7:م عن عمر بم  8:;3يناير  34في يوم 

، الثالثاااة أعاااالم الساااابقين، الممثااال واقاااع األمااار، نحتااااج ىناااا إلاااى عقاااد مقارناااة باااين
الناصر »ذلك الفيمم والمخرج، والمنتجة؛ ألن مثل تمك المقارنة من شأنيا تعميق فيمنا ل

وي ياااازال يجااااذب لااااو ماليااااين  ،الااااذي يتجاااادد حضااااوره مااااع كاااال عاااارض« صااااالح الاااادين
عماى  ،( عاًماا !!79م أي بعاد )85;3المشاىدين عمى الرغم من إنتاجو وعرضو عاام 

 نحو يؤكد لنا أن العمل اإلبداعي يتحدى الزمن عندما يتم إعداده بإخالص وعشق!! 

  :حظات التالية من خالل تمك المقارنة وىي كالتاليفي مقدورنا التوصل إلى المال

م، وولاااد أحماااد 29;3: تقاااارب مااارحمتيم العمرياااة، فقاااد ولااادت آسااايا داغااار عاااام أولا 
أي أنياام ماان  ،م48;3م، أمااا يوسااف شاااىين فولااد عااام 39;3مظياار عااام 

وكاااان ذلاااك مااان عوامااال تقااااربيم  ،م42األولاااين مااان القااارن موالياااد العقااادين 
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 ن إغفال روح العصر ذاتو الذي عاشوا فيو. الفكري والفني دو 
: األعالم الثالثة من نطااق جغرافاي واحاد ىاو باالد الشاام ومصار، عماى نحاو ثانياا

، وىاااي الرابطاااة الجغرافياااة Syro-Egypt« الشامصااار»أكاااد محورياااة فكااارة 
والتاريخيااة بااين اإلقميمااين المتجاااورين عبااار عصااور التاااريخ قااديًما ووسااايًطا 

إلى مصر في إحاداث  –عموًما  –ل ىنا أىمية مقدم الشوام وحديثًا، وي نغف
 نيضة فنية غير مسبوقة منذ القرن التاسع عشر. 

: ثالثاتيم قااموا بأعماااليم الفنياة مان مصار حيااث كانات قماب المشاروع العربااي ثالثااا
وألفاااات نظاااار القااااارئ ىنااااا إلااااى أن  ،القااااومي الوحاااادوي خااااالل تمااااك المرحمااااة

ىااي المصاادر الثاااني لالقتصاااد المصااري صااناعة السااينما فااي مصاار كاناات 
بعااد القطاان، خاصااة مااع الاادور الاااوطني الخالااد الااذي قااام بااو طمعاات حااارب 

 .م( رائد تمصير ذلك ايقتصاد63;3)ت

: من المالحظ أن اثناين مان الثالثاة أعاالم كاناا يادينان بالمسايحية الكاثوليكياة رابعاا
سايحية مارونياة وآسيا داغار. واألخيارة وصافت بأنياا م ،يوسف شاىين :ىما

، فقااد دان مساايحيي لبنااان، أمااا أحمااد مظيااروىااو المااذىب الااذي ساااد لاادى 
باإلسالم عمى نحو أكد لنا أىمية فكرة المواطنة مع تعدد األديان، فالدين هلل 
والوطن لمجميع من خالل خصوصية مصر التاريخية الفريدة. حيث تمصر 

تحاربيااااا اآلن  كاااال ماااان يقاااادم إلييااااا ويصاااابأ جاااازًءا ماااان شااااعبيا، وىااااي فكاااارة
ييااادد مجتمعاتناااا العربياااة حالًياااا التياااارات السااامفية المتشاااددة وىاااي أخطااار ماااا 

سارائيل  وتجعميا تعود قروًنا من التخمف إلى الاوراء فاي وقات يتقادم الغارب وا 
  .قفزات نحو المستقبل

، عان ذكرياتيماا بشاأن (36)ونادياة لطفاي ،من خالل ما ذكره كل من يوساف شااىين
 الدين، يمكن استخالص اإلشارات التالية:  فيمم الناصر صالح
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 .( جنييًاااا مصااارًيا57222ًرا قااادره )رصااادت مؤسساااة دعااام الساااينما لمفااايمم مبمًغاااا كبيااا -
كناااا لقيماااة الجنيااااو ( جنييًااااا مصااارًيا ماااع إدرا87222وسااااىمت آسااايا داغااار بمبمااا  )

 ،( مميار جنييًاا32وىناك من يقرر أن ذلك المبم  يساوي حالًيا ). المصري حينذاك
مما أكد لنا ضاخامة الميزانياة التاي رصادت لاو وكانات مان أىام عوامال نجاحاو، مان 

 خالل كونو فيمًما تاريخًيا. 

التاي امتمكات إرادة قوياة، واقتنعات باالفيمم لاذلك ي نغفل ىنا الحديث عن آسيا داغر 
حياث  ،«بالتجرباة اإلنتاجياة المريارة»أنفقت عميو بسخاء، وقاد وصافت تجربتياا معاو 

من ىيئة دعم السينما، وقامات بارىن عماارة تمتمكياا، ويقاال أناو تام الحجاز استدانت 
 ،عمى أثااث بيتياا وكاذلك شاركتيا عماى نحاو أدى إلاى تورطياا فاي أزماة مالياة كبيارة

وحرصاات عمااى تقااديم كاال مااا  ،وىااو أماار يؤكااد لنااا كيااف أنيااا كاناات صاااحبة رسااالة
ربيااة ماان أوسااع األبااواب تممااك ماان أجاال تحقيقيااا، وبالتااالي دخماات تاااريخ السااينما الع

  .كما أسمفت اإلشارة من قبل« سيدة اإلنتاج الرفيع»واستحقت لقب 

م، وىو العام التالي مباشرة إلعالن ;7;3كان من المفترض بدء تصوير الفيمم عام  -
الوحااادة باااين مصااار وساااوريا، وتقااارر أن يعياااد بإخراجاااو لعاااز الااادين ذو الفقاااار؛ وىاااو 

  .قةمخرج خبير أخرج عدة أفالم ساب

أن عاز الادين ذو الفقاار توفااه اهلل  ،قررت الفنانة نادية لطفي في أحد حواراتياا الصاحفية
ألمار يسااير إذ  ،إي أن ىاذا الارأي جانبااو الصاواب ،فاتم إساناد العماال إلاى يوساف شاااىين

م، وىو عاام عارض الفايمم، واألرجاأ أن مرضاو قاد 85;3رحل ذلك المخرج البارز عام 
فيمم، واختمط األمر عمى الفنانة المذكورة التي كانت تتحادث حاديث منعو القيام بإخراج ال

الااذكريات، فتزاحماات عمييااا بعااض األمااور التااي ماان الممكاان تصااحيحيا ماان خااالل النقااد 
 التاريخي الموضوعي. 

م، حياث كاان قاد مار عاام كامال دون أن تقاوم 82;3ثارت أزمة خاصة باالفيمم عاام  -
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من مشااىده!! ومان المفتارض أن فيمًماا بياذه  المنتجة آسيا داغر بتصوير أي مشيد
كانت مؤسساة الرئاساة تنتظار ظياوره كاي ياؤدي دوره  ،الخصوصية الفنية والسياسية

 المنشود. 

سعت مؤسسة دعم السينما إلى مقاضاة آسيا داغر من خالل وجود الشرط الجزائاي 
تيًرا فااي العقااد المباارم معيااا، وتاادخل األديااب نجيااب محفااوظ الااذي عماال حينااذاك سااكر 

لممؤسساة لمناع مقاضاااتيا، ومنحياا ميمااة جديادة وىااو ماا تام فعاااًل عماى نحااو أكاد لنااا 
 حكمتو وقدرتو عمى حل تمك األزمة المبكرة.

تااردد الفنااان أحمااد مظياار فااي قبااول تمثياال دور صااالح الاادين، وعاان الفنانااة المشااار  -
 –إدراكاو  إلييا أوضحت أن تعميل ذلك شاعوره باأن الادور أكبار مناو، إي أن األرجاأ

قمااب األسااد، أكباار ماان حجاام دور صااالح الاادين، أن حجاام دور ريتشااارد  –كمااا قياال 
  .وبالفعل تم تعديل السيناريو عمى نحو شجعو عمى ايشتراك في الفيمم

( كماااا ردد الااابعض، خاصاااة أن العاااام 7( أعاااوام ولااايس )6اساااتغرق تصاااوير الفااايمم ) -
ماع آسايا داغار، وكاان العمال شااًقا األول لم يتم تصوير شايء فياو بعاد توقياع العقاد 

خاصااااة أن تصااااويره تاااام فااااي صااااحراء العباسااااية، وقااااد خاااارج بالصااااورة المتقنااااة التااااي 
نشاااىدىا الياااوم وتتعجاااب كياااف تاام إنتااااج فااايمم فاااي السااتينيات يمثااال تماااك اإلمكاناااات 

 الضخمة التي يحتاجيا بالفعل الفيمم التاريخي الناجأ. 

ريتشاارد قمااب األساد، ولكاان نظاًرا ينيماكااو  كاان مان المقاارر قياام رشاادي أباظاة باادور -
بإنتاج أحد أفالمو، لذلك اعتاذر عان ايشاتراك فاي الفايمم، وتام المجاوء لحمادي غياث 
وكان قد درس فن التمثيال فاي فرنساا، فاأعطي الفايمم قيماة باارزة حتاى أن ىنااك مان 

ن كان ذلك الرأي مختمف في أمره.   يقرر تفوقو عمى أحمد مظير في التمثيل وا 

أدرك يوسااف شاااىين، أىميااة تاادريب الممثمااين فااي ىااذا الفاايمم التاااريخي الضااخم، وقااد  -
أقرت الفنانة نادية لطفي أنيا قرأت بعمق العديد من المؤلفات التاريخية عن صاالح 
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الدين األيوبي، وقد أعانيا عماى ذلاك شاادي عباد الساالم، مينادس الاديكور المثقاف، 
عماى ركاوب الخيال وممارساة لعباة الشايش  ( أشاير فاي التادريب8كما أنيا أمضت )

وأقاارت بااأن ذلااك المخاارج البااارز، جعاال فريااق العماال أشاابو بعائمااة واحاادة  ،)المبااارزة(
 متناغمة عمى نحو انعكس إيجابًيا عمى العمل من خالل روح الفريق. 

ألىمية القراءة عن الفايمم الاذي ياتم تمثيماو، يدل ذلك عمى إدراك ممثمي ذلك العصر 
اعااة الممثاال صاااحب الثقافااة الواسااعة فااي تقمااص الاادور الااذي يمثمااو، وماان نظااًرا لبر 

الممكن ايفتراض أنيا قرأت عدًدا من المؤلفات العربياة التاي كانات قاد صادرت قبال 
، وعباد المانعم (38)، ومحماد فرياد أباو حدياد(37)مثل ما ألفاو عماي بيماي ،م85;3عام 
لفو كل مان ساتانمي لاين باول ، واإلنجميزية في صورة ما أ(:3)، وعمي بيومي(39)ماجد

Stanley Lane-Poole (3;) والساااير ساااتيفن رنسااايمان ،Sir Steven 
Runciman (42) وبالفرنساااااااية ىنااااااااك ماااااااا ألفاااااااو رينياااااااو جروسااااااايو ،Réne 
Grousset(43) . 

يمثل ذلك القول شيادة ميمة لمجيل الجديد من الممثمين الشبان الذين عماييم القاراءة 
 ية. العميقة دعًما لموىبتيم الفن

عقاااب تصاااوير مشااااىد قميماااة مااان الفااايمم، أظيااار مااادير الرقاباااة محماااد عماااي ناصاااف  -
إلاااى حااادوث أزماااة كبيااارة كاااادت  ،اعتراضاااو عماااى السااايناريو ورفضاااو، وقاااد أدى ذلاااك

تعصاااف باااالفيمم وىاااو فاااي بداياتاااو األولاااى، وقاااد اعتقاااد ذلاااك المااادير أن السااايناريو ي 
ياا الفايمم، كماا أن ىنااك إغفااًي األىداف الوحدوية التاي يساعى إلييصل إلى مستوى 

لمجانب السياسي واإلنساني لدى صالح الدين، وذكر أن القصة ضعيفة، بل طالب 
 Robertبإحضاااار خبيااار أجنباااي ليعياااد كتاباااة السااايناريو مثااال روبااارت أنااادروز 

Andrews  وا إسالاماه»الذي كان قد كتب من قبل فيمم.» 

ساايا داغاار، ويوسااف شاااىين يتعااامالن وجاادنا آ ،أمااام ىااذا التعناات ماان جانااب الرقابااة
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كمااا  ،معيااا بحكمااة ودىاااء، فأكاادا عمااى أنيمااا ساايقومان بااإجراء التعااديالت المطموبااة
ي أمار بتصاوير الفايمم وتام ذسعيا إلى تدخل وزارة الثقافة في صورة ثروت عكاشة ال
وتسااااجيل تصااااوراتو، كمااااا أن  ،تكميااااف األديااااب يوسااااف جااااوىر بمطالعااااة الساااايناريو

ينما، اتجياات إلااى أن يااتم تشااكيل لجنااة عميااا تقااوم بقااراءة ساايناريو مؤسسااة دعاام الساا
 الفيمم، وقد تكونت من كل من: 

محماااد رجاااائي، حسااان حمماااي، أحماااد بااادرخان، يوساااف الساااباعي، نجياااب محفاااوظ، 
  ، يحيى درويش، محمد عمي ناصف.يوسف جوىر

تااوت عمااى عنااد مطالعااة ىااذه األسااماء البااارزة لكبااار األدباااء، والفنااانين؛ نجااد أنيااا اح
مااان كتاااب السااايناريو مثااال نجياااب محفاااوظ وصااااحب القصاااة األصااامية وىاااو يوساااف 

وكااااذلك ماااان مثاااال الرقابااااة وىااااو محمااااد عمااااي ناصااااف، وي ريااااب فااااي أن  ،السااااباعي
 اجتماعيم أثرى الفيمم بصورة أو بأخرى وأنيى النزاع. 

ًياا ىكذا، أمكن التوصل إلى حل عممي من أجل إنقاذ الفيمم، كما ي نغفل دوًرا محور 
م( الذي ي يكتاب تااريخ الثقافاة فاي 4234قام بو الوزير المستنير ثروت عكاشة )ت

 م، بدون تناول دوره المحوري في النيوض بيا. 74;3مصر في ظل ثورة 

تبقى زاوية ميمة فيما يتصل بالجانب الفني لمفيمم، إذ أن الفنان أحمد مظير، الاذي 
ياتااو فااي تمثياال ذلااك الاادور الااذي قااام باادور صااالح الاادين األيااوبي، تحاادث عاان ذكر 

اشاااتير باااو فااااي تااااريخ السااااينما العربياااة، فااااأظير ضااايقو لعاااااممين، األول ألناااو جاااااء 
كدعاية واضحة لجمال عبد الناصر حياث تام تصاوير صاالح الادين عماى أناو بطال 

يوسف شاىين « وديكتاتورية»قومي عروبي، والعامل الثاني تمثل في دقة وانضباط 
غيياار المشاايد ماارات عدياادة عمااى نحااو أرىقااو، وي نغفاال ىنااا الااذي كااان يطمااب منااو ت

ذلك المخرج البارز، أكدوا تمك الزاوية فاي عمماو كمخارج مالحظة أن من تعامل مع 
 يسعى إلى اإلتقان من أجل خروج العمل عمى أفضل صورة. 
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تم ايتفاق عماى تصاوير الفايمم ساكوب ألاوان، وكانات أحادث تقنياة حيناذاك فاي عاالم  -
، وكاااال ذلااااك يؤكااااد لنااااا الطمااااوح الكبياااار آلساااايا داغاااار لموصااااول بااااالفيمم إلااااى السااااينما

المساااتوى العاااالمي، وىاااذا ماااا حااادث فعااااًل، حياااث شااااركت باااو فاااي مساااابقة األوساااكار 
العالمية، مما دل عمى أننا أماام منتجاة طموحاة ترياد الخاروج مان دائارة المحمياة إلاى 

 العالمية. 

يولياو  6التي جارت وقائعياا فاي  (44)يني نغفل ىنا مالحظة أن تصوير معركة حط -
م، قاااد كمفااات إنتااااج الفااايمم نفقاااات باىظاااة مااان خاااالل أعاااداد المماااول والااادروع 33:9

 والسيوف والمالبس وغيرىا. 

( دقيقة، وليست :39كانت مدة عرضو ) ،م85;3فبراير عام  47عرض الفيمم في  -
 ( ساعات كما تصور البعض. 5)

تتمثال فاي األخطااء التاريخياة التاي وقاع  ،ى الفايمممع ذلك، فإن الم خذ الرئيسية عما
فيياا كتااب السايناريو، ماع تقاديرنا التاام لمكاانتيم األدبياة، وكاان األجادر بالقاائمين عمااى 
الفاايمم عرضاااو عماااى أحاااد كباااار المااؤرخين المتخصصاااين فاااي تااااريخ الحاااروب الصاااميبية 

م( ;422ر )توتاريخ صالح الدين األيوبي عمى نحو خاص مثل العالمة سعيد عاشو 
 أستاذ العصور الوسطى ب داب القاىرة. 

 أما تمك األخطاء، فتتمثل في التالي: 

تاام تناااول موضااوع الفاايمم ماان خااالل البعااد القااومي العروبااي، وفااي ىااذا قوليااة أوًي: 
واضاااحة خدماااة لااارئيس مصااار الراحااال جماااال عباااد الناصااار، وىكاااذا ورد تعبيااار 

 سمطان العرب ي سمطان المسممين. 

ظير في الفيمم، عيسى العوام، وىو الفادائي البحاري عماى أناو مسايحي عماى  ثانًيا:
الاارغم ماان إقاارار المصااادر بأنااو ماان مسااممي الساااحل، وماان الواضااأ تماًمااا أن 
الياادف ماان ذلااك، اإلشااارة إلااى تعاااون المساايحيين الشاارقيين مااع المسااممين فااي 
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ماااااة مواجياااااة الغااااازو الصاااااميبي، وفشااااال الحركاااااة الصاااااميبية فاااااي اساااااتقطابيم خد
 ألطماعيم ويستثنى في ذلك مواراتو لبنان. 

، وىاو ماا خاالف الواقاع التااريخي حياث «والاي عكاا الخاائن»ثالثًا: أشار الفيمم إلاى 
م( 4;33-;:33نعماام أن حاااكم عكااا خااالل أحااداث الحممااة الصااميبية الثالثااة )

م، ىااو 3;33إلااى  ;:33وخاصااة أثناااء حصااارىا المرياار أثناااء المرحمااة ماان 
م(، وىااو المجاىااد البااارز الااذي عماال وزيااًرا 3423)ت (45)قراقااوشبياااء الاادين 

لصااالح الاادين األيااوبي، وىكااذا تأكااد لنااا أن رؤيااة القااائمين عمااى الفاايمم لاام تكاان 
 صائبة في تمك الناحية. 

في الفايمم ي أسااس تااريخي لياا، ونفاس األمار « فرجينيا»رابًعا: ىناك من قرر أن 
، أو فرساااااان المستشااااافى الاااااذين عرفاااااوا قائااااادة ايساااااتباليين« لاااااويزا»يقاااااال عااااان 
 .Hospitalliers، وبالفرنسية Hospitallersباإلنجميزية 

خامًسااا: ورد فااي أحااد مشاااىد الفاايمم، قيااام صااالح الاادين األيااوبي بالااذىاب شخصااًيا 
إلااااى ريتشااااارد قمااااب األسااااد لعالجااااو!!، وىااااو أماااار أبعااااد مااااا يكااااون عاااان الواقااااع 

جو، كما أن ذلك السمطان، عندما مارض التاريخي، إذ لم يمتق ايثنان وجًيا لو 
عااااادوه اإلنجميااااازي المااااادود فاااااي يافاااااا، أرسااااال إلياااااو طبيباااااو الخااااااص موساااااى بااااان 

م( لعالجاااو، فاااي لفتاااو إنساااانية فريااادة ي 3426)ت Maimonides (46)ميماااون
نظيااار لياااا فاااي تااااريخ العالقاااات باااين الشااارق والغااارب فاااي العصاااور الوساااطى، 

 خاصة عصر الحروب الصميبية. 

( عاًماااا ماان عااارض فاايمم الناصااار صااالح الااادينن 64ر ىنااا، أناااو بعااد )جاادير بالاااذك
عااام  Kingdom of Heavenظياار فاايمم مممكااة السااماء  ،ليوسااف شاااىين كمخاارج

من إخراج ريدلي سكوت، وقد كتب السيناريو ولياام موناىاان، ومثال فياو دور  .م4227
وارزازات  مساااعود، وقاااد تااام تصاااويره فاااي صاااحراء نالبطولاااة أورينااادو وايفااااغرين وغساااا
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بااالمغرب، ومااع ذلااك يظاال فاايمم الناصاار صااالح الاادين لااو بريقااو المتجاادد بعااد عشاارات 
 األعوام من عرضو مما أكد تفرده!! 

ي ريااب فااي أن ذلااك يؤكااد لنااا كيااف ي ياازال تاااريخ صااالح الاادين األيااوبي يااداعب 
 خيال الفنانين والمخرجين من أجل تناول تاريخو حتى عمى المستوى العالمي. 

 البحث إلى عدة نتائج تجمل عمى النحو التالي:  خمص
م( فااي عااالم السااينما 5;33-:335: ظياار ايىتمااام بصااالح الاادين األيااوبي )أولا 

العربيااة منااذ سااتينيات القاارن الماضااي ماان خااالل فاايمم الناصاار صااالح الاادين 
وبالتاالي تأكاد لناا تنااول تاريخاو لام يكان فقاط مان  ،م85;3الذي ظيار عاام 
األدبااي كقصااص وروايااات وأعمااال مساارحية، وكااذلك الكتابااة خااالل التااأليف 

بااال أيًضاااا مااان جاناااب الساااينما التاااي يشااااىدىا مئاااات  ،التاريخياااة األكاديمياااة
 الماليين خاصة عندما يكون الفيمم مترجًما إلى اإلنجميزية كمغة عالمية. 

: تأكد لنا أن ذلك الفارس البارز من عصار الحاروب الصاميبية، صاار بالفعال ثانياا
م، وي تازال ىنااك 5;33تنبض بالحياة، إذ رحل عن دنيانا عام  (47)أسطورة

 أعمال إبداعية عديدة تتناولو. 

: كشف البحث من شخصية نساائية لبنانياة تمصارت ىاي آسايا داغار امتمكات ثالثاا
عزيمة الرجال، واستطاعت أن تقادم لمساينما العربياة عادًدا مان أرقاى األفاالم 

مكساااب الماااادي الااارخيص،ن بااال كانااات صااااحبة اليادفاااة، ولااام تبحاااث عااان ال
وىااي تؤكااد لنااا أن مصاارنا دوًمااا حبمااى بالمخمصااين وىااو تتشااابو فااي  ،رسااالة
ماااع األميااارة فاطماااة بنااات الخاااديوي إساااماعيل التاااي  –ماااع الفاااارق  –دورىاااا 

أقاماات جامعااة القاااىرة بماليااا الخاااص وباعاات مشااغويتيا الذىبيااة ماان أجاال 
 ذلك اليدف القومي الكبير. 

: عمينااا عناااد تقيااايم الفاايمم الماااذكور. عميناااا أي نساامط األضاااواء عماااى الممثماااين ارابعاااا
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( ألف من جنود الجايش 42البارزين فقط، بل عمى الكومبارس الذين بمغوا )
المصااري، وىااؤيء كااان لياام دورىاام البااارز ماان خااالل المجموعااات الضااخمة 

ود التي شكمت جيش صالح الدين وكذلك جيش الصاميبيين، وأىمياتيم كحشا
 بشرية وكذلك براعة من أداءىم من أجل ظيور الفيمم عمى أفضل صورة. 

 ذلك عرض ألىم النتائج التي توصل إلييا البحث. 
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