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  شكر
الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین، نبینا محمد وعلى آلھ 

  وصحبھ أجمعین وبعد...
) واعترافا بالفضل 40یةاآلمصداقا لقولھ تعالى "ومن شكر فإنما یشكر لنفسھ" (النمل: 

ألھلھ... فقد جاء في مسند اإلمام أحمد أن النبي صل هللا علیھ وسلم قال: "من لم یشكر القلیل لم 
  یشكر الكثیر ومن لم یشكر الناس لم یشكر هللا"
 واالمتنان ألستاذي الدكتور "بو قصارة منصور"،أتقدم بخالص تعابیر الشكر والعرفان 

یت بھ من إشراف كریم وصبر جمیل، وتوجیھ مفید، ونصح سدید، راجیا من هللا ظعلى ما ح
  أن یجعل جھوده في میزان أعمالھ الصالحة.

  كما أقدم شكري وتقدیري ألعضاء لجنة المناقشة لتكرمھم بقبول مناقشة ھذه الرسالة.
 رفان لألستاذین "بو قصارة منصور و األستاذ محمود الھواري" علىوأتقدم بالشكر والع

  ترجمتھما لمقیاس الدراسة.
بمدینة التي أجریت في عینة الدراسة الثانویات بكما أشكر جمیع اإلخوان العاملین 

الوادي، والقائمین على الثانویات عبد العزیز الشریف، بوشوشة، علي عون، السعید عبد 
تعاونھم مع الباحث في تطبیق أدوات الدراسة وعلى ما قدموه من تسھیالت فلھم الحي، على 

  مني جزیل الشكر وعظیم االمتنان وجزاھم هللا عني خیر الجزاء.
كما أتوجھ بخالص الشكر إلى كل من ساھم في إتمام ھذه الدراسة وأخص بالشكر 

و، بكوش مومن یاسین، الزمالء عیسى تواتي، عمار حمامة، رشید زیاد، عبد الكریم شبر
  وأشكر أفراد عینة الدراسة على تعاونھم مع الباحث.

  وهللا الھادي إلى سواء السبیل.
 الباحث

  
   

 أ
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  ملخص:
السیكومتریة للصورة المعربة لمقیاس التقریر الذاتي  ھدفت الدراسة الحالیة إلى دراسة الخصائص

) عند طلبة المرحلة Schutte, et al; 1998بندا، الذي طوره سكوت وزمالؤه ( 33 للذكاء العاطفي ذي 
من كفاءتھا السیكومتریة  الثانویة، وقد ھدفت ھذه الدراسة إلى إعداد صورة عربیة لتلك الصورة والتحقق

لدى طلبة الثانویة ومن أجل ذلك استخدمت طرق متعددة في دراسة الصدق والثبات لھذه الصورة، كما 
) طالبة وطالب، أظھرت نتائج الدراسة معامالت 618طبقت على عینات عدة من طلبة الثانویة وقوامھا (

  بة للصورة العربیة المقترحة.ثبات واستقرار واتساق (ألفا كرونباخ) وصدق تمییزي مناس
، وبفحص المحكیةكما وفرت دالالت لصدقھا المحكي التقاربي والتباعدي باستخدام عدد من المقاییس 

البنیة العاملیة للمقیاس وتم إخضاع البیانات للتحلیل العاملي االستكشافي، وأسفرت النتائج عن وجود أربعة 
)، وقد تم تسمیة ھذه العوامل: إدراك االنفعاالت، فھم 1998) عوامل یتضمنھا مقیاس سكوت وزمالؤه (04(

االنفعاالت، تیسیر االنفعاالت، إدارة االنفعاالت وھي تقریبا ما توصلت إلیھ دراسة بیتردسوفیرنھام 
  ).SEIS)، والنتائج المتحصل علیھا دعمت البنیة العاملیة ألربعة أبعاد لھذا المقیاس (2000(

ة إلى مالئمة الصورة المعربة المختصرة لالستخدام، وتتلخص المقترحات وتشیر نتائج ھذه الدراس
التي طرحھا الباحث في إجراء المزید من الدراسات السیكومتریة لھا، وإلى إمكانیة استخدامھا في البحوث 

  المسحیة ودراسة الفروق في القیاس باختبارات الذكاء العاطفي كسمة، واختبارات الذكاء العاطفي كقدرة.
، الذكاء ستكشافيالثبات، التحلیل العاملي اال ،الخصائص السیكومتریة، الصدق الكلمات المفتاحیة:

  .العاطفي
Résumé: 
La présente étude a pour but  d'examiner les propriétés psychométriques de la 

version arabisée du Test d'évaluation personnelle de l'intelligence émotionnelle ( 
33 item), développé par Scott et ses collègues (Schutte, et al; 1998) chez des 
lycéens, l'étude visait la préparation d'une version arabisée et vérifier son efficacité 
psychométrique chez des lycéens et pour cela de multiples méthodes ont été 
utilisées pour étudier sa validité et sa fiabilité, en plus elle est appliquée sur 
plusieurs échantillons de lycéens (618 élèves),  les résultats de l'étude ont montré la 
stabilité et la cohérence des coefficients (alpha de Cronbach) et une validité 
discriminante pertinente de la version arabisée (proposée). 

En plus elle a fourni des indications de sa validité critèriée convergente et 
divergente en utilisant un certain nombre de tests de critères, en examinant la 
structure factorielle du test et en soumettant les données à l'analyse factorielle 
exploratoire, les résultats ont montré l'existence de quatre (04) facteurs que 
contient le test de Scott et ses collègues (1998), ces facteurs sont : perception des 
émotions, la compréhension des émotions, la facilitation des émotions, la gestion 
des émotions, et c'est ce que l'étude de Peter Tsoufirnham (2000), a atteint, et les 
résultats obtenus ont consolidé la structure factorielle des quatre dimensions de ce 
test (SEIS). 

Les résultats de cette étude prouvent  la pertinence de la brève version 
arabisée  à l'utilisation. 
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 le chercheur propose de faire d'autres études psychométriques sur cette 
version, et à la possibilité de l'utiliser dans la recherche de l'enquête et l'étude des 
différences dans les tests de mesure de l'intelligence émotionnelle comme une 
caractéristique, et les tests de l'intelligence émotionnelle comme une capacité.   

key words: Psychometric characteristics, honesty, consistency, factor 
analysis assertive , emotional intelligence . 
Abstract: 
   The purpose of the present study was to investigate the psychometric properties 
of the Arabized version of the Self-Report Emotional Intelligence Scale with 33-
items, developed by Schutte and his colleagues in secondary school students. In 
order to check the psychometric efficiency of the Arabized version among students 
of secondary school, several methods were used to to study its validity and 
reliability. Multiple samples of secondary school students composed of (618) 
students (males and females) completed the Arabized version of the scale. The 
study results showed appropriate coefficient of stability and consistency (Alpha 
Cronbach) and suitable discriminatory validity for this Arabic proposed version. 
    It also provided indications of its criterion convergent and divergent validity 
using a number of criterion scales, and to examine the factorial structure of the 
scale, data was analyzed by exploratory factor analysis, and resulted in the 
presence of four (04) factors contained in Schutte and colleagues scale (1998), 
which were named: emotional awareness, understanding of emotions, emotional 
facilitation, management of emotions, and this is almost what Peterdes & Vernham 
(2000) found in their study. The findings supported the factorial structure of the 
four dimensions of this scale (SEIS). 

    The results of this study also indicate the appropriateness of the Arabized short-
form version for implementation. The researcher summed up his proposals in 
doing more psychometric studies on the Arabized version and also to be used in 
survey researches and the study of differences in the measurement using emotional 
intelligence scales ( as a trait or as a capacity). 
 
key words:Psychometric characteristics, honesty, consistency, factor 
analysis assertive , emotional intelligence . 
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  :قائمة الجداول
 رقم الصفحة  العنوان  الرقم
 27 نماذج لتصنیفات الكلمات ألبرز الباحثین.  ):01جدول رقم (

المتضمنة في كل مستوى في نموذج مایر یوضح المستویات(القدرات الفرعیة) والقدرات   ):02( جدول رقم
 45 ) مرتبة بصورة تطوریة من األدنى إلى األعلى.1997وسالوفي (

 52 .مجال الذكاء العاطفي واألبعاد الممیزة لكل مجال  ):03(رقم جدول 
 72 وصف مقیاس الذكاء العاطفي لصاحبھ سكوت وآخرون.  :)04(جدول رقم 

معامالت االرتباط بین مقیاس سكوت للذكاء العاطفي وبعض سمات الشخصیة لدى عینات   ):05جدول رقم (
 79 متمایزة من األفراد.

یوضح المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات عینات متقابلة من األفراد في مقیاس   ):06جدول رقم (
 81 .1998الذكاء العاطفي سكوت وآخرون 

 105 عدد أفراد العینة حسب كل ثانویة.  ):07( جدول رقم
 105 توزیع أفراد عینات الدراسة.  ):08جدول رقم (
 108 .یوضح توزیع عبارات العوامل الخمسة للشخصیة  ):09جدول رقم (
 110 .معامالت ثبات االستقرار واالتساق الداخلي لعوامل الصورة األصلیة للقائمة  ):10جدول رقم (
 111 معامالت االرتباط بالدرجة الكلیة لالنبساطیة. حساب  ):11جدول رقم (
 111 المقیاس الفرعي لالنبساطیة.  ):12جدول رقم (

) في الدراسة BAI) و(BDIیوضح معامالت االرتباط بین مقیاس االكتئاب والقلق (  ):13( جدول رقم
 113 .األصلیة

 DASS42.( 113یوضح معامل ألفا كرونباخ للمقیاس (  ):14جدول رقم (
 114 یوضح معامل االتساق الداخلي معامل ألفا كرونباخ.  ):15جدول رقم (

و  -بطریقة التجزئة النصفیة ( سیرمان  BASS42یوضح حساب معامل الشباخ لمقیاس  ):16جدول رقم (
 114 براون, وجثمان).

 114 .43للعینة ن:یوضح حساب معامل الثبات بطریقة فاصلة بین التطبیقین (أسبوعین)   ):17جدول رقم (
 116 سرد أبعاد مقیاس الذكاء العاطفي.  ):18جدول رقم (
 117 یوضح التحلیل العاملي لمقیاس الذكاء العاطفي.  ):19جدول رقم (
 119 صدق االتساق الداخلي (المحتوى) بالنسبة لبعد كل بند في المقیاس الكلي.  ):20جدول رقم (
 120 المجموعة اإلحصائیة. یوضح  ):21جدول رقم (
 120 .یوضح قیمة  ت لمجموعتین مستقلتین  ):22جدول رقم (

معامل ثبات ألفا كرونباخ لمقیاس الذكاء العاطفي (سكوت وآخرون) على العینة الجزائریة   ):23جدول رقم (
 123 ).43من الجنسین (ن=

 124 ).34أیام (ن= 10 معامل ثبات إعادة التطبیق بعد  ):24جدول رقم (
 125 یوضح الفروق بین متوسطات المجموعة العلیا والمجموعة الدنیا.  ):25جدول رقم (
 125 یوضح قیمة ت لمجموعتین مستقلتین.  ):26جدول رقم (
 127 یوضح االرتباط بین نتائج مقیاس سكوت وآخرون ومقیاس الذكاء العاطفي ألحمد العلوان.  ):27جدول رقم (

 127 یوضح عدد االرتباط بین نتائج مقیاس سكوت والمقیاس الفرعي لالنبساطیة.  ):28رقم (جدول 
 DASS42. 128یوضح االرتباط بین مقیاسین سكوت والمقیاس الفرعي لالكتئاب لمقیاس   ):29جدول رقم (
 129 یوضح اإلحصائیات الوصفیة للبنود.  ):30جدول رقم (
 130 یمثل العوامل المتحصلة.   ):31جدول رقم (
 131 العوامل المستخلصة قبل التدویر وبعد التدویر.  ):32جدول رقم (
  
  

 ھـ
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  قائمة األشكال:
  الصفحةرقم   العنوان  الرقم
 46 .)60، ص2006قدرات الذكاء العاطفي وفقا لمایر وسالوفي (رزق هللا،   ):01شكل رقم (
 55 .أون" -أبعاد أنموذج "بار   ):02شكل رقم (
 62 یوضح مسار االستجابة االنفعالیة داخل المخ.  ):03شكل رقم (
 63 ).36:  2007یوضح األساس العصبي للمخ العاطفي والمخ المنطقي (سـالي،   ):04شكل رقم (

  قدرات الذكاء العاطفي مرتبة بصورة تطوریة من األدنى إلى األعلى.  ):05شكل رقم (
 P.Salovey  &J.D.Mayer 1997.( 90نقال عن ( ،34المصدر: بشیر معمریة، ص

 scree plot.( 134یوضح العوامل المستخلصة بمحك كاتل (  ):06شكل رقم (
  
  

   

 و
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  مقدمة:

شھد علم النفس مع بدایة القرن العشرین نظرة غیر متوازنة إلى النفس البشریة حیث 

واستمرت تلك النظرة حتى الربع  ،الخالیة من العواطف واالنفعاالت ركز فیھا على الحیاة

في  وتبدوا أكثرثم بدأت تلك النظرة تتغیر انطالقا من إنسانیتنا  ،األخیر من القرن العشرین

ھناك و ،الھتمام باالنفعاالت (العواطف)وا وال یعني ذلك إھمال التفكیر ,االتنانفععواطفنا وا

وبالتالي زاد  ,نھا یؤثر في اآلخرفكل م ,ین التفكیر واالنفعاالت والعواطفب دیالكتیكیة ما

  ).119: 2002االھتمام بأھمیة الجانب العاطفي في حیاة الفرد (الخولي, 

لذي یحدث في مختلف لیا في الحیاة, وھو المسؤول األول عن التطور اإن لإلنسان قیمة ع

لذلك  ,ھو إال نتیجة لثمرة طاقات بشریة وما تشھده من تطور مادي وفكري ما ,میادین الحیاة

فعاال في  في كیفیة جعلھ وتركیزھموكان اھتمام الناس  ,درس السلوك اإلنساني دراسة مفصلة

معرفي كاف لنجاح الفرد في وھل الذكاء ال ؟العوامل التي تساعد على النجاحھي  , وماالحیاة

كما یتطلب من الفرد أن یكون متزنا منضبطا متح إذ ,ربما ال یكون كافیا تماما لنجاحھو ؟الحیاة

بانفعاالتھ وعواطفھ من خالل قدراتھا وتوجیھھا مراعیا في الوقت نفسھ عواطف وانفعاالت 

  اآلخرین لیكلل نواتج سلوكھ بالنجاح.

یتضمن الذكاء العاطفي فھم العواطف واالنفعاالت الذاتیة وإدارتھا وتوجیھھا توجیھا 

ألمر الذي یؤدي بھ صحیحا وكذلك فھم عواطف وانفعاالت اآلخرین بحیث یحسن التصرف ا

  ).172:2012إلى القبول االجتماعي والنجاح في الحیاة (قحطان,

تفترض بنیة الذكاء العاطفي وجود فروق دافعیة أو مدركة على مدى میل الناس للمعالجة 

واإلفادة من المعلومات المشبعة بالعواطف, ھذا وتوجد الجذور البعیدة للذكاء العاطفي في بنیة 

 ) والذي اھتم بالقدرة على فھم وإدارة الناس والتعامل1920عي لثورندایك(الذكاء االجتما

 من خالل GARDNER وتوجد كذلك جذوره األقرب لدى جاردنر’بحكمة في العالقات البشریة 

) INTERPERSONALواالجتماعي   INTRAPERSONALالبینیشخصي(الذكاء بین الشخصیین
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ن یھتمان بالقدرة على فھم االنفعاالت والحاالت العقلیة لدى الفرد ذاتھ ولدى الناس اللذی

)Malatesta-Magai, etal, 1997:306.(  

ظھر مصطلح الذكاء العاطفي في فترات عدیدة في اإلطار النظري قبل عرض سالوفي 

 بدأ ھذا) للتعریف األساسي والنموذج البنائي, كما salovey and mayer,1990ومایر (

بیعا من ) في كتابھ األكثر Goleman,1995المجال بصورة جوھریة من خالل عمل جولمان (

  ) Malatesta-Magai,1991:306(ثة الرئیسیة للذكاء العاطفي وھي:خالل النماذج الثال

  .كسمةنموذج الذكاء العاطفي  - النماذج المختلطة  -النماذج المبنیة على القدرة 

(salovey,&Mayer;1990:18)  

یقترح نموذج القدرة أن الذكاء العاطفي یتضمن قدرات إدراك واستخدام وفھم وإدارة 

للكفایات العاطفیة  Golmanاالنفعاالت، أما النماذج المختلطة فتنقسم إلى: نموذج "جولمان" 

emotional competencs  :الذي أوجز أربعة بناءات للذكاء العاطفي ھي  

" للذكاء Bar-onأون - إدراك وإدارة الذات, إدراك المجتمع وإدارة العالقة، ونموذج "بار

 ,emotion quotientاالجتماعي العاطفي, الذي استخدم في قیاس مقیاس نسبة العاطفة 

ن بالتدریب والبرامج والعالج وافترض أن الذكاء العاطفي ینمو مع الوقت, ویمكن أن یتحسّ 

)Mayer&salovey,1990:185.(  

یعتبر الذكاء العاطفي من العوامل المساھمة في توافق الفرد مع بیئتھ حیث یمنحھ القدرة 

على فھم نفسھ وفھم اآلخرین وال یقتصر نجاح الفرد في حیاتھ على الذكاء المعرفي فقط بل 

تمتع بمجموعة من السمات والمھارات الذاتیة التي تمكنھ من االستجابة الأصبح یتوقف على 

المالئمة لمشاعره ومشاعر اآلخرین والتوظیف الفعال للمعلومات العاطفیة أو االنفعالیة, 

  .salovey,&Mayer;1990)) عن (435:2011،(أحمد

ثل في تنظیم ومھارات الذكاء العاطفي إحدى مكونات الذكاء العاطفي للمتعلم الذي یتم 

عواطفھ وانفعاالتھ ومدى تأثیرھا في قدرتھ على التفكیر والتخطیط وصوال إلى الھدف المنشود 

  ).2000،) عن (جولمان335:2011أحمد،والمساعدة في تحقیق اإلنجازات (
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 نموذجا للذكاء العاطفي للتصدي salovey,&Mayer;1990)واقترح سالوفي ومایر(

لتزاید الحاجة في علم النفس لوضع إطار تنظیمي لدراسة الفروق الفردیة في القدرات المتعلقة 

بالعاطفة على الرغم من أن النتائج ال تزال أولیة, وفد تبین أن للذكاء تأثیرا واضحا في حیاتنا 

الجتماعیة, وتحقیق النجاح في المجال اعلى نتائج ھامة مثل تشكیل العالقات الشخصیة و

بھا س موثوق اختبارات الذكاء العاطفي على أس المھني, واألھمیة في ذلك تكمن في قدرة قیاس

salovey&Golman,2005:208).(  

أھمیتھ في تحقیق التواصل والتوافق مع اآلخرین  خالل وتتضح أھمیة الذكاء العاطفي من

ي الحیاة یتطلب من خالل فھم مشاعرھم والتعاطف معھم, فقد أشار جولمان إلى أن النجاح ف

  ).04:2008یعزى إلى الذكاء العاطفي (خلیفة،  ٪80من الذكاء العام, و 20٪

) إلى أن مھام الذكاء العاطفي Mayer et al ,2000وقد أشارت دراسة مایر وآخرون (

 ) وأن الذكاء العاطفي یرتبط بالذكاء العامMEISمترابطة داخلیا على مقیاس الذكاء العاطفي(

ل من متوسط لكنھ یتمیز عنھ بشكل الفت یمثل ذكاء مختلفا وحدیثا وفریدا ولكن بدرجة أق

  ).27:2009(سعد،

) إلى أن االستجابات االنفعالیة مكملة DAMASIOوأشارت أیضا دراسة داماسیو(

  .(salovey et al,2000)التخاذ القرار المنطقي أو السلیم 

د یتمایزون في القدرة على إن الحجر األساس في أبحاث سالوفي ومایر ھي أن األفرا

إدراك وفھم عواطفھم, والقدرة على استخدام ھذه المعلومات االنفعالیة في توجیھ تفكیر الفرد 

 salovey etوفعلھ, وأن مستوى الفرد في الذكاء العاطفي یساھم في سعادتھ الفكریة (

al,2000:190.(  

, مكونات النظام 1990وتتكامل في نموذج القدرة للذكاء العاطفي لسالوفي ومایر 

المعرفي والنظام العاطفي, فالنظام المعرفي یعمل على االستقراء واالستدالل المجرد للعواطف 

الذاتیة وعواطف اآلخرین، بینما یدعم النظام العاطفي القدرة المعرفیة من خالل تسھیل عملیات 

  ).12:201،الفھم واإلدراك والتذكر (شابیرو
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 في ما بعد إلى إلقاء المزید من salovey,&Mayer;1993)كما عمد سالوفي ومایر (

من خالل تقسیم الذكاء العاطفي وفق نموذج القدرات إلى  الضوء على ھذا التعریف و"تصفیتھ"

مكونات متمایزة ولكنھا مترابطة اإلدراك, واستخدام وفھم االنفعاالت أو العواطف  ةأربع

 schutteدت انعكاسا مباشرا في مقیاس سكوت جوإدارتھا, وتمثل ھذه األبعاد األربع والتي و

) موضع الدراسة، كما یظھر تمیز النموذج المقترح عن غیره من النماذج 1998وآخرون (

  ).(ematronal understandingأون - كنموذج جولمان وبار

 فئات من الذكاء العاطفي یتكون من ثالث) أن Salovey and Mayer,1990لقد زعم (

ة ھي: تقدیر والتعبیر عن االنفعال, وتنظیم االنفعال, وتیسیر أو استخدام القدرات التكیفی

االنفعاالت في حل المشكالت, وتتكون الفئة األولى من مكونات تقدیر والتعبیر عن االنفعاالت 

في الذات "لفضیة وغیر لفضیة" وتتكون الفئة الثانیة من تنظیم االنفعاالت في الذات واآلخرین, 

الثالثة التخطیط المرن والتفكیر اإلبداعي, وتوجیھ االنتباه والدافعیة وجھة وتتضمن الفئة 

عن جدیدة, إن جوھر ھذا النموذج محاط بالوظائف المعرفیة واالجتماعیة المرتبطة بالتعبیر 

  .(schutte,et al ;1998:168)تنظیم واستخدام االنفعاالت 

 ھدرة لمایر وسالوفي انطالقا من أنّ نموذج الق اعتمدووقد أشار سكوت وزمالؤه إلى أنھم ا

استطاع أن یجمع بین معظم المكونات أو (األبعاد) التي تطرحھا األخرى للذكاء العاطفي, 

ویحقق شیئا من المواءمة والتكامل بینھا, وبالتالي فھو یعد النموذج األكثر شموال وتماسكا بین 

ھم الذي یشدد على مراحل نمو الذكاء النماذج المطروحة للذكاء العاطفي, كما أنھ النموذج األ

الدور الھائل للعواطف واالنفعاالت في النمو  على العاطفي وإمكانات ھذا النمو, إضافة لتأكیده

  ).schutte et al ,1998:189العقلي (

وبناء  قیاس الذكاء  العاطفي لدى المراھقین، 1998وآخرون  schutteولقد حاول سكوت 

ن مقیاسا ثابتا لدى اوجدوا أن الذكاء العاطفي كب ثباتھ وصدقھ، فاسمقیاس في ھذا اإلطار, وح

رتبط  إیجابیا مع المھارة وعند مرتفعة لدى اإلناث عن الذكور، ی المراھقین, وكانت درجتھ

تماعي, تمییز  التعبیرات االنفعالیة, وكمیة الدعم االجتماعي, وامتداد الرضا عن الدعم االج

ت ھذه العالقات حتى بعد الضبط على بنائین یتداخالن جزئیا مع وسلوك إدارة المزاج, احتو
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الذكاء العاطفي, یمكن تسمیتھا تقدیر الذات والقلق السمة، لقد قدمت ھذه الدراسة دلیال على أن 

  .مقیاس الذكاء العاطفي المجاب بطریقة التقریر الذاتي مقیاس ممیز ومفید

)ciarrochi,&otters,2001:1105.(  

أحد المقاییس الھامة التي تصدت للذكاء  اھتمامنا في ھذه الدراسة على وسوف یتركز

الذي  )(emotional intelligence measure seim العاطفي وھو مقیاس سكوت وآخرون

التعریف بالخصائص  أسند على النموذج النظري الذي قدمھ سالوفي ومایر للذكاء العاطفي, مع

تائج الدراسة التي أجریت للصورة المعربة المقترحة السیكومتریة بصورتھ األجنبیة وعرض ن

لھ, والتي أتاحت استخراج دالالت ھامة لصدق ھذا المقیاس بتشكیلة واسعة من أنواع الصدق  

  والثبات.

علم ومن ھنا استمدت ھذه الدراسة أھمیتھا كمحاولة أولى في الجامعة الجزائریة حسب 

 1998كومتریة والبنیة العاملیة لمقیاس سكوت وآخرون الباحث الستخراج الخصائص السی

  فیما بعد ألغراض البحث والتشخیص واإلرشاد وغیرھا. الستخدامھ

متھ لطبیعة بیانات ءمنھج الوصفي التحلیلي لمالالفي ھذه الدراسة على تم االعتماد 

بغیة الدراسة, الذي یعمل على وصف الظاھرة, وتصنیف المعلومات وتنظیمھا وتفسیرھا 

  الوصول إلى استنتاجات عامة، تساعد على فھم الواقع وتطویره وذلك باستخدام أدوات مناسبة.

وعلیھ فھذه الدراسة اعتمدت باألساس التحلیل اإلحصائي على اعتبار أن خصائص 

ألرقام وھو ما یسمى بالخصائص أدوات القیاس في أي علم من العلوم إنما تعتمد لغة ا

  .1998الذكاء العاطفي سكوت وآخرون كومتریة لمقیاس السی

ھذه الدراسة ھو إعداد أو  توفیر صورة معربة لمقیاس سكوت الھدف األساس من 

) للذكاء العاطفي یتمتع بخصائص سیكومتریة مقبولة تبرر (schutte ;et al 1990وآخرون 

وغیره, للبحث األكادیمي وأغراض التشخیص واإلرشاد والتوجیھ التربوي والمھني  استخدامھ

باعتباره مقیاس یوفر الجھد والوقت في تطبیقھ مقارنة بمقاییس الذكاء العاطفي األخرى كقائمة 

  مثال. أون-بار
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ومن أجل دراسة الموضوع تم تقسیم الدراسة إلى جانبین: جانب نظري وآخر تطبیقي, 

فیھ طرح أشتمل الجانب النظري على أربعة فصول, الفصل األول ھو فصل تقدیم الدراسة تم 

 ید دواعي اختبار الموضوع وأھدافھتحدكذلك اإلشكالیة, وصیاغة التساؤالت والفرضیات, و

بتحدید حدود الدراسة والمصطلحات اإلجرائیة لموضوع الدراسة, وفي الفصل الثاني  كما قمنا

ومن ثم تطرقنا إلى التسلسل التاریخي لمفھوم  ،عرجنا أوال على بدایات العواطف واالنفعاالت

في مناحي لى أھمیة ھذا المصطلح عالذكاء العاطفي وبعدھا إلى تعاریف المفھوم معرجین 

للمصطلح, وتطرقنا إلى األساس البیولوجي  ةرجنا على أھم النماذج النظریالحیاة, ومن ثم ع

أما الفصل الثالث ، ووأخیرا إلى أسالیب قیاسھ؟ لھذا المفھوم، وما ھي العوامل المساعدة لھ

كیفیة  ، ثممقیاس الدراسةمن التعریف ب مقیاس الدراسة ابتداءجوانب المھمة كى ھ إلتطرقنا فی

  من خاللھا المقیاس. يتطویر المقیاس في صورتھ األصلیة والخلفیة النظریة التي بن

لدراسة بینما أشتمل الجانب التطبیقي على اوأخیرا الدراسات السابقة للمقیاس موضع 

حتوى الفصل على منھج الدراسة الذي یتمثل ءات المنھجیة, وقد ارافصلین: الفصل الرابع لإلج

الدراسة وتحدید في المنھج الوصفي التحلیلي المناسب لطبیعة الدراسة أو الموضوع, ومجتمع 

, ومقیاس الذكاء العاطفي DASS42عینة الدراسة, وكذا عرض األدوات المستعملة من مقیاس 

المستعملة في تحلیل  الدراسة واألدوات اإلحصائیة ألحمد العلواني ینتھي الفصل بإجراءات

  النتائج.

لمناقشة, إذ تم وصف اعرض نتائج الدراسة بالتحلیل وفیھ تم  قدأما الفصل األخیر ف

الذي أختتم بالمناقشة العامة واالستنتاج، وقد ختمنا الدراسة وإحصائي  لنتائج األدوات, 

مختلف المراجع المعتمدة من كتب ورسائل نا عرضوبتوصیات واقتراحات مستخلفة منھا, 

  جامعیة, وفي األخیر أدرجنا عرضا لمالحق الدراسة.

    

  

  

  



- 15  - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصــل األول

  م الدراســـةـتقدی
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  الموضوع: اختیاردواعي  - 1

كونھا من الدراسات  فيالراھنة السبب الرئیسي في اختیارنا لموضوع الدراسة برز ی

التحلیلي من مدى صالحیة أداة مھمة من  اإلحصائياإلمبریقیة المیدانیة التي تھدف إلى التحقق 

أدوات القیاس ذات الثقة العالمیة لقیاس مفھوم على درجة كبیرة من األھمیة وھو الذكاء 

  :آلتيالتي تبرز في االموضوع نظرا ألھمیة ھذه الدراسة  اختیارالعاطفي, وقد تم 

نبع من أھمیة الذكاء العاطفي بحد ذاتھ لوصفھ مجاال حدیثا اختیارنا لھذا الموضوع یإن 

فإن مفھوم الذكاء العاطفي  اإلشارةوبالغ األھمیة من مجاالت البحث في علم النفس, كما سبقت 

 ةبدءا من العقد األخیر من القرن الماضي لیتحول خالل فترة قصیر تھأخذ یتبلور ویحتل مكان

و مازالوا یعملون  ذب العدید من الباحثین الذین عملوا,من الزمن إلى مجال علمي جدید وج

 على طرح العدید من االفتراضات والنماذج النظریة والتفسیرات لھذا المفھوم.

مقاییس الذكاء العاطفي بوصفھا ل القیمة العالیةالدراسة الحالیة أیضا من اختیار نبع ی

ومختلفة عن مقاییس الذكاء التقلیدیة ومقاییس الشخصیة الشائعة على أدوات قیاس "متمایزة" 

ومع أن ھذه المقاییس استھدفت أساسا إخضاع الذكاء العاطفي للدراسة الكمیة ، حد سواء

المحضة فقد ارتكزت في عملیة بنائھا وتصمیمھا على نماذج نظریة محددة وأسھمت في الوقت 

طبیعة الذكاء العاطفي ومكوناتھ وھذا ما أسھم في دعم  نفسھ في تسلیط المزید من الضوء على

 تلك النماذج من جھة, وفي تعزیز مكانة تلك المقاییس من جھة ثانیة. 

بالرغم من ضرورة تصمیم المقاییس النفسیة المالئمة للبیئة العربیة بصفة عامة والجزائر 

ألجنبیة كونھا رافدا مھما ا ستغناء عن عملیة تعریب المقاییسبصفة خاصة إال أنھ ال یمكن اال

فعملیة تطویر ومدى صالحیة وسائل القیاس النفسیة  ،لحركة القیاس والتقویم النفسي والتربوي

والتربویة عن مصدرھا األجنبي مازال یعتبر خطوة مھمة تخدم الباحثین والمختصین وطلبة 

ر والتقدم في ھذه الدراسات العلیا الستخدامھا في بحوثھم وھذا یمكنھم من مواكبة التطو

للتعامل مع معاییر عالمیة یمكن االستفادة منھا لمقارنة  االمجاالت كما توفر ھذه المقاییس فرص

  نتائج الدراسات والبحوث معھا.
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 ومن ھنا جاءت فكرة الدراسة الحالیة المتمثلة في تطویر مقیاس سكوت للذكاء العاطفي

 مقیاس یوفر الجھد والوقت في تطبیقھ, والتأكد من باعتباره Schutte)1998( وآخرون

) على الستكشافيخصائصھ السیكومتریة (الصدق والثبات) والبنیة العاملیة (التحلیل العاملي ا

  البیئة الجزائریة.

 أھداف الدراسة: - 2

إن تصمیم وبناء اختبارات نفسیة وتربویة متخصصة موثوقة یحتاج إلى جھد علمي فائق 

نینھا  بتعریب االختبارات األجنبیة وتق االستعاضة عنھ مؤقتاوبذالك یمكن 

)standarditation( .لتلبیة الحاجة الملحة الناتجة عن النقص في االختبارات في ھذا المجال  

 ولعل ما یصب في مصلحة الدراسة الحالیة ویعزز قیمتھا أنھا تتناول مقیاس سكوت

 الذي یرتكز على نموذج مایر وسالوفي والذي یعد من أھم النماذج  النظریة وآخرون

  المطروحة للذكاء العاطفي.

في الدراسة الحالیة على إعداد صورة جزائریة للمقیاس مدار البحث من  االھتمامیتركز 

خالل توفیر مستلزمات صالحھ في البیئة الجزائریة واستخراج دالالت صدقھ وثباتھ على 

 جزائریة. عینات

 سیكومتریة بخصائص یتمتع العاطفي للذكاء )schutte( سكوت لمقیاس معربة صورة توفیر

  مقبولة تبرز استخدامھ ألغراض التشخیص واإلرشاد والتوجیھ التربوي والمھني وغیره. 

 حدود الدراسة: - 3

  .بمدینة الوادي تحدد البحث بعینة من طلبة المرحلة الثانویة الحدود البشریة:

  .2013/2014تحدد البحث زمنیا بالموسم الدراسي  الحدود الزمانیة:

یرتبط البحث بمكان تطبیق مقیاس البحث الحالي بأربع ثانویات من مدینة  الحدود المكانیة:

ثانویة  -3 .ثانویة عبد العزیز الشریف -2 .ثانویة بوشوشة -1 الوادي وھي على التوالي:

  .عونثانویة علي  - 4 .السعید عبد الحي
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  :اإلشكالیة -4

 إلىظھر في نھایة القرن السابق وبدایة القرن الحالي اتجاه قوي لدى علماء النفس یدعو 

على  ) والذي یعني التركیزpositive psychology( بالجوانب االیجابیة لعلم النفس االھتمام

الجوانب اإلیجابیة في اإلنسان واالھتمام بتنمیتھا، بدال من التركیز على الجوانب المرضیة 

  فقط.

كما شھدت الفترة األخیرة اھتماما ملحوظا بدراسات الذكاء العاطفي، وذلك على اعتبار 

حیث في المقاالت األكادیمیة  إلیھا اإلشارةأنھ یمثل بعدا أساسیا في تكوین الشخصیة، وظھرت 

).                                                                    05: 2011اجتذب ھذا المفھوم أھمیتھ كعامل للتنبؤ بالنجاح (سامیة، 

" Austin ولعل السبب وراء ھذا االھتمام المتزاید بھذا المفھوم، یرجع حسب "أوستن

   إلى سببین؛

اختالف األفراد في المھارات العاطفیة القابلة للقیاس والتي  منھما یكمن في  فكرة األول

تعد من األفكار الھامة في حد ذاتھا، فھي تعد إذنا بفتح منطقة جدیدة تماما في مجال الفروق 

  الفردیة لم یتم تغطیتھا بعد من خالل المقاییس المعھودة للذكاء والشخصیة.

النظریة عن ارتباط الذكاء العاطفي بمدى كبیر  وثانیھما أھمیة النتائج المتوقعة من الناحیة

من المتغیرات ذات األھمیة والعالقات الشخصیة، بینما مھارات داخل الشخص كجزء من 

الذكاء العاطفي یتوقع أن یرتبط بالمواطنة الصالحة والعالقات الشخصیة، بینما مھارات داخل 

أن ترتبط بارتفاع  مستوى الرضا  الشخص كجزء من الذكاء العاطفي مثل تنظیم المزاج یتوقع

).                                                                  02: 2006وانخفاض مستوى الضغوط والقلق وعدم الطمأنینة (عیسى، 

الذین  من رواد علماء النفسDaniel golman یعد عالم النفس األمریكي دانیال جولمان 

العاطفي، وممن لفتوا أنظار الباحثین وأرباب العمل إلى أھمیة ھذا  اھتموا بمفھوم الذكاء

المفھوم سواء على المستوى الشخصي للفرد أو على مستوى المجتمع، ھذا ما دفع علماء النفس 

إلى البحث في العالقة بین الذكاء العاطفي ومتغیرات النجاح في مناحي الحیاة المختلفة في ظل 
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تعددة، إذ یعتقد البعض أن الذكاء العاطفي یتنبأ بالنجاح بشكل أفضل بروز نظریة الذكاءات الم

  ).53: 2010مما یتنبأ بھ الذكاء العام للفرد (الشایب، 

) فقط في نجاح الفرد  في %20أن الذكاء العام ال یسھم إال بـ( golmanوأشار جولمان 

)، وأكدت تلك النتائج %80حیاتھ بینما تسھم بقیة العوامل األخرى وأھمھا الذكاء العاطفي بـ(

)، حیت 1996) وستیرنبرج(1990) وسالوفي ومایر(1983دراسات قام بھا كل من جاردنر(

) من تباین أداء %25، %10، %04توصلت أن الذكاء العام یسھم بنسب تتراوح ما بین (

  ).131: 2001الفرد، بینما تعزى النسب المتبقیة إلى عوامل انفعالیة أو عاطفیة (عبد النبي، 

أن الطالب مرتفعي  لى) عMayer, et al, 1990دراسة مایر وآخرون ( أشارت وقد

الذكاء العاطفي كانوا أكثر دقة في حیاتھم االنفعالیة كما كان تحصیلھم الدراسي مرتفعا عن 

 ,Dulewicl & Herbertذوي الذكاء العاطفي المنخفض. ودراسة دیولكس وھیربرت (

 كفاءات عاطفیة (التأثیر، المرونة، القابلیة للتكیف، الحساسیة،) التي أسفرت إلى ست 1996

المتمیزین في أعمالھم عن بقیة  ینریالتوكیدیة، االستقامة، الحسم، القیادة)، تمیز بین المد

  ).30: 2002المدراء(عثمان، 

وجود  Gortani) 2002( وجورتاني Wang) 2002( كما أظھرت كل من دراسة وانج

وكل من القلق المرتفع واالكتئاب،  ،بین المستوى المنخفض من الذكاء العاطفيعالقة ارتباطیة 

وھذا ما یؤكد الدور الھام الذي یلعبھ الذكاء العاطفي في تحقیق الصحة النفسیة لدى طالب 

  الجامعة.

وقدرة  الذات وعي على قدرة یمتلكون الذي األفراد أن  Schutte)2002سكوت( وجد وكما

  ).9-8: 2002وبحالة مزاجیة موجبة (ھشام،  عالتھم یتمیزون بتقدیر ذات على تنظیم انفعاال

 ) ھدفت إلى تعریب وإعادة تقنین مقیاس2005أما دراسة فاروق عبد الفتاح موسى(

سكوت وآخرین للذكاء العاطفي ومعرفة العالقة بین الذكاء العاطفي وكل من التحصیل 

لى أنھ ال توجد فروق بین الطالب والطالبات عالدراسي والذكاء العام، وأسفرت نتائج الدراسة 

  في الذكاء العاطفي، وأنھ توجد فروق في الذكاء العاطفي تبعا للعمر.



- 20  - 
 

) لمعرفة عالقة الذكاء العاطفي بالبیئة األسریة Nilufer( كما ھدفت دراسة نیلوفر

 وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین الذكاء العاطفي والتعاون العائلي عنوأسفرت نتائج الدراسة 

  ).447: 2010(سالمة، 

فقد أظھرت نتائج دراسات عدیدة وجود عالقة إیجابیة ذات داللة بین مستوى الذكاء 

والنضج االجتماعي  وفاعلیتھا، الذات وتحقیق والنفسي، الوظیفي والرضا الذات، وتقدیر العاطفي

  ).69: 2012واتخاذ القرار وحل المشكالت االجتماعیة، والسمات القیادیة (جروان، 

  یؤكد جولمان أن نشاط اإلنسان مدى الحیاة یتحدد بنوعین من الذكاء ھما:

 Emotional Intelligenceالعاطفي، والذكاء Retional intelligenceالذكاء العقلي 

كما یؤكد من خالل نموذجھ الموسع والشامل للذكاء العاطفي أن ثمة العدید من القدرات التي 

 Frustrationتنضوي تحت ھذا المفھوم، منھا على سبیل المثال: تحمل اإلحباط والفشل

tolerance  والدافعیةMotivation والمثابرة ،Persistance  والتفاؤلOptimism  وغیرھا

)Golemen, 1995 :06.(  

 ویتفق سالوفي ومایر وجولمان، على أن الذكاء العاطفي یعد النوع الھام، إن لم یكن

ء العاطفي ومحاوالت تطویر أدوات األھم، من أنواع الذكاء. وبرغم تزاید االھتمام بالذكا

ھتمین بھذا الموضوع، قیاسھ، إال أن تعریف مفھوم الذكاء العاطفي مازال موضع جدل بین الم

ل المحاوالت في تعریف ) من أوSalovey & Mayer  )1990وتعد محاولة سالوفي ومایر

الذكاء العاطفي، إذ أنھما عرفا الذكاء العاطفي بأنھ شكل من أشكال الذكاء االجتماعي الذي 

م والتمییز یتضمن القدرة على مراقبة المشاعر واالنفعاالت الذاتیة ومشاعر اآلخرین وانفعاالتھ

 ,Mayer & Salovey( بینھا، واستخدام ھذه المعلومات واالسترشاد بھا في التفكیر والسلوك

1993 : 433(.  

ونظرا للحداثة النسبیة لمفھوم الذكاء العاطفي، فال یوجد سوى عدد محدود من المقاییس 

التي تم تطویرھا لقیاس ھذا المفھوم، وتتمتع بخصائص سیكومتریة مقبولة ولعل من أوائل 

 Bar-on Emotional quotientأون للنسبة االنفعالیة"-وأشھر المقاییس "قائمة بار
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Inventory خدامھا بعد أن قامت أنظمة الصحة المتعددة الكندیة التي شاع است

 ) فقرة تتوزع على خمسة عوامل من60، وھي تتكون من(Nulti-heolth) 2003بتسویقھا(

، إدارة الضغوط Interpersonal، بین األفراد Intro personalالدرجة األولى داخل الفرد 

Stress management قابلیة التكیف ،Adaptability العام  المزاجGeneral Mood ،

یندرج تحت كل عامل من العوامل الخمسة عدد متفاوت من العوامل الفرعیة من الدرجة 

على نموذج جولمان  افاعتمد Boyatzisوبویاتزیس  Golmeanالثانیة، أما جولمان 

Golman  في بناء قائمة الكفایة االنفعالیة 1998الذي طوره عام Emotional 

Competence Inventory)E.C.I (الكفایة  اثنین) التي تشتمل على مكونین رئیسیین

)، Social compétence)، الكفایة االجتماعیة (Personal Compétence الشخصیة

 Selfویندرج تحت كل منھما عامالن من الدرجة الثانیة ھما عامال الوعي بالذات 

Awareness وإدارة الذات ،Self-Management االجتماعیة، وینبثق عن ، ضمن الكفایة

 ,Boyatzisكل عامل من الدرجة الثانیة عدد متفاوت من العوامل الفرعیة األقل تعقیدا (

goleman, & Rhee, 2000(.  

كما طور فریق من الباحثین في الذكاء العاطفي أداة أخرى لقیاس الذكاء العاطفي ھي 

 )، والذي استندGeneva Appreisal questionnaire )G.A.Q"استبیان جنیف للتقییم" 

، Noveltyعلى المنھج النوعي في قیاس الذكاء العاطفي من خالل خمسة عوامل (الجدة 

، القدرة Goal/ need significance، داللة الحاجة أو الھدف Intrinsicالسرور الداخلي 

 Compatibility with، االنسجام مع المعاییرCoping potentiolعلى التأقلم 

standardsویندرج تحت كل منھا عدد مختلف من العوامل الفرعیة ،( Genera( 

)Emotion reserch froup, 2002.  

أن المھارات التي تقیسھا المقاییس المختلفة السابقة تتشابھ إلى حد بعید، إال أن ھذه  ومع

المقاییس تختلف عن بعضھا في تصنیفھا لھذه المھارات في عوامل أو تجمعات، وفي أسلوب 

  القیاس.
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برغم أھمیة الذكاء العاطفي في حیاة الفرد الشخصیة والمھنیة ومحاوالت الباحثین تطویر 

لذكاء العاطفي في البیئات العربیة إال أن ھذه المحاوالت مازالت محدودة، لھذا سعت ا مقاییس

 ,schutte et alلذكاء العاطفي لصاحبھ سكوت وآخرون (الدراسة الحالیة إلى تطویر مقیاس ا

 في مرحلة الشباب والمراھقین تتحقق لھ فاعلیة فقرات ودالالت صدق وثبات تمكن، )1998

من الوثوق بھ واستخدامھ ألغراض التشخیص واإلرشاد المھني والتربوي لتالئم البیئة الثقافیة 

الخصائص السیكومتریة لمقیاس الذكاء  استخراجلألفراد في الجزائر، وقد حاولت الدراسة 

  ن نتساءل:أعلى ما سبق یمكن  وبناءً  طفي الذي اخترناه,العا

الدراسة الحالیة بدرجات مقبولة من  فيھل یحتفظ مقیاس الذكاء العاطفي بعد تطبیقھ  - 1

وحتى یستوفي السؤال حقھ فإن أبعاد تنبثق عنھ على شكل ؛ الخصائص السیكومتریة الجیدة

  على األسئلة ھي: اإلجابةطرحا ومحاولة  اإلجرائيأسئلة فرعیة تستوجب على المستوى 

  صدق مقیاس الذكاء العاطفي؟ ما دالالت -1- 1

 ما دالالت ثبات مقیاس الذكاء العاطفي؟ -2- 1

  ما البنیة العاملیة لمقیاس الذكاء العاطفي؟ -3- 1

  الدراسة:  وضفر - 5

عینة الدراسة بخصائص سیكومتریة تتفق مع  فيیحتفظ مقیاس الذكاء العاطفي بعد تطبیقھ  - 1

لالختبار الجید، بسبب اختالف العوامل الثقافیة بین  (الصدق، الثبات) الخصائص السیكومتریة

  البیئة األصلیة والبیئة الجزائریة.

 .ق مع خصائص االختبار الجیدـدالالت صدق تتفبفي ـاء العاطـار الذكـیتمتع اختب - 2

 یتمتع اختبار الذكاء العاطفي بدالالت صدق تالزمي تتفق مع خصائص االختبار الجید. - 3

 تتفق مع خصائص االختبار الجید. استكشافيلعاطفي بدالالت صدق بار الذكاء ایحتفظ اخت - 4

 یحتفظ اختبار الذكاء العاطفي بدالالت ثبات "ألفا كرونباخ" تتفق مع خصائص االختبار - 5

 الجید.
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  :لمصطلحات الدراسة اإلجرائيالتعریف  - 6

   Emotional Intelligenceالذكاء العاطفي : -1- 6

الذكاء العاطفي أنھ: قدرة الفرد أن  )Mayer&salovey1997یرى مایر و سالوفي (

یعي ویفھم عواطفھ وتأثیرھا علیھ، وأن ینظم عواطفھ ویوجھ عواطف اآلخرین، كما یقاس 

  .)Mayer&salovey1997:5(حصل علیھا الطالب على مقیاس الدراسة بالدرجة التي ی

  )the psychometrice characteristiesتعرف الخصائص السیكومتریة (

السیكومتریة للمقیاس توفر معامالت صدق وثبات للمقیاس في بیئة یقصد بالخصائص 

محددة، حیث یشیر مفھوم الصدق إلى أن القیاس یقیس بدقة ما وضع لقیاسھ من أھداف دون 

غیرھا، أما الثبات فیعني أن یعطي المقیاس نفس النتائج تقریبا إذا ما أعید تطبیقھ مرة أخرى، 

  السیكومتریة إجرائیا بحساب معامالت صدق وثبات القیاس.وتعرف الخصائص 

یقاس بالدرجة التي یحصل علیھا الطالب على مقیاس الدراسة  الذكاء العاطفي

)(Mayer& saloney 1997 :5.  

  حساب معامالت صدق المقیاس بالطرق التالیة وھي: یعرف الصدق إجرائیا:

 الصدق التمییزي.

 االرتباط "بیرسون".صدق اإلتساق الداخلي  بمعامل 

 الصدق التالزمي بمعامل االرتباط "بیرسون".

  .ستكشافيالصدق البنائي بإجراء التحلیل العاملي اال

  ویعرف الثبات إجرائیا:

  حساب معامالت ثبات المقیاس بالطرق التالیة وھي:

  ثبات االتساق الداخلي بمعامل "ألفا كرونباخ". - 1

  عبر الزمن) بمعامل االرتباط "بیرسون". ثبات إعادة التطبیق (االستقرار - 2
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  لثانيالفصــل ا

  الذكاء العاطفــي
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  :تمھید

 والتي Gardner جاردنر نظریة من بدایة العاطفي، الذكاء بمفھوم الفعلي االھتمام بدأ

 بدایة ومع العاطفي، الذكاء مفھوم خاللھا من اشتق والتي المتعددة، الذكاءات علیھا أطلق

 مجموعة بتنظیر للذكاء، المعرفیة غیر بالجوانب االھتمام بدأ الماضي، القرن من اتیالتسعین

 ,H.Gardner, P.Salove, J.D.Mayer, D.Golman( بینھم من والباحثین العلماء من

R.Baron (عبر منظمة استجابات ویتضمن االجتماعي، الذكاء أشكال من شكال باعتباره 

 من كل بأن یوحي بما والتجریبیة، والدافعیة والمعرفیة الفیزیولوجیة للنسق الفرعیة األنظمة

 العاطفي للذكاء نموذجا ومایر سالوفي طور ومما معا، العمل یستطیعان والذكاء العواطف

 الشخصیة السمات بین مختلط كنموذج ونأ-وبار شخصیة، كسمة وجولمان كقدرة، إلیھ ینظر

  .العقلیة القدرات من ومجموعة

وسنتطرق في ھذا الفصل إلى ماھیة الذكاء العاطفي وأھمیتھ والنماذج المفسرة لھ   

  وكیفیة قیاسھ.

 بدایات العواطف والمشاعر واالنفعاالت: -1

تعتبر العواطف واالنفعاالت جانبا من جوانب السلوك اإلنساني، وھي وثیقة الصلة بحیاة 

كھ، باعتبارھا تتألف من جانب اإلنسان وشخصیتھ، وتختلف باختالف شخصیة الفرد وسلو

شعوري ذاتي وجانب خارجي ظاھر یتمثل في التعبیرات والحركات التي تبدو على الفرد 

المنفعل، وكذلك في االختالالت الوظیفیة التي تطرأ على أجھزة الجسد كاضطرابات التنفس 

  وخفقان القلب. 

 وجسمیا، نفسیا كلھ اإلنسان یشمل مفاجئ تغیر ابأنھ" العاطفة) 2007(یونس بني یعرف  

 التغیرات من كثیر یصاحبھ كما وشعوره، الخارجي سلوكھ ذلك في بما ككل فیھ ویؤثر

 بني". (الدم ضغط وارتفاع التنفس واضطراب القلب نبضات كسرعة الفیزیولوجیة

  )86 :2007یونس،
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 ومظاھر داخلیة، وظیفیة جسمیة تغیرات تصحبھا الحي الكائن ثرتأ حالة" وھي  

  ).157 :1992 حمزة،" (االنفعال ھذا نوع عن تعبر ما غالبا خارجیة جسمانیة

 السعادة: ھي غریزیة أو أساسیة انفعاالت أربعة بوجود یعتقدون القدماء الصینیون وكان  

 والرئتین الكبد وفي القلب في تستثار االنفعاالت ھذه وأن والخوف، واألسف والغضب

 انفعاالت ثالثة یوجد أنھ Watson واطسون السلوكي النفس عالم ورأى الترتیب، على والكلیتین

  ).Rathus، 2002: 307( الشدید الغضب أو والغیظ والحب الحزن: ھي موروثة أساسیة

 تعریفا النفس علم في مختصرة دروس كتابھ في جیمس ولیام ذكر 1982 عام وفي 

 وتفسیرھا الشعور حاالت وصف ھو النفس لعلم تعریف خیر: "قال حین قیاسا حینھ في اعتبر

  ).44: 1987 عاقل،" (ذاتھا بحد

وقد حاول عدد من الباحثین في مجال علم النفس تحدید االنفعاالت األساسیة العامة   

  المشتركة عبر الثقافات، واستخدموا في بحوثھم وسائل عدیدة من بینھا:

 دراسة تعبیرات الوجھ المشتركة بین الشعوب والثقافات.

 فراد الذاتي للكلمات االنفعالیة وتجمیع خبراتھم االنفعالیة ضمن فئات أساسیة.تقییم األ

تقییم األفراد لمئات الكلمات من حیث ارتباطھا أو عدم ارتباطھا باالنفعاالت زمن ثم 

تصنیف الكلمات االنفعالیة في مجموعات تضم كل مجموعة منھ الكلمات المتشابھة في 

 ).45: 2012مدلولھا. (جروان، 

 وقد أورد الباحثان واد وتافریس نماذج لتصنیفات الكلمات التي توصل إلیھا أبرز

 الباحثین على النحو اآلتي:
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  ): نماذج لتصنیفات الكلمات ألبرز الباحثین.01جدول رقم (

توكمان أوتي 
  وآخرون

 إكمان

  وآخرون

 شیقر  بلوتشك  إزارد

  وآخرون

ستورم 
  وستورم

وینر 
  وجراھام

 أوتي

  وآخرون

  الخوف

  الغضب

  االستمتاع

  األسى

  االشمئزاز

  االھتمام

  الدھشة

  االحتقار

  الخجل

  الخوف

  الغضب

  السعادة

  الحزن

  االشمئزاز

  

  الدھشة

  االحتقار

  الخوف

  الغضب

  االبتھاج

  الحزن

  االشمئزاز

  االھتمام

  الدھشة

  االحتقار

  الخجل

  الخوف

  الغضب

  االبتھاج

  الحزن

  االشمئزاز

  التوقع

  الدھشة

  

  

  التقبل

  الخوف

  الغضب

  االبتھاج

  الحزن

  

  

  الدھشة

  

 الخجل

  

  الحب

  الخوف

  الغضب

  االبتھاج

  الحزن

  

  

  

  

  

  

  الحب

  

  

  االبتھاج

  الحزن

  الخوف

  الغضب

  السعادة

  الحزن

  (Wade & Tavris, 1993:  328).  

 واألبحاث الدراسات في مسبوقة غیر زیادة الماضي القرن من الثمانینات عقد شھد لقد

 بفضل األبحاث لتلك  إثارة األكثر النتائج تمثلت وربما اإلنسان، بعواطف الخاصة العلمیة

 كیفیة عن الشدید الغموض بفك سمحت التي مرة، ألول الدماغ لتصویر الجدیدة التكنولوجیا

 وجھی وكیف بالدموع یبكي أو بالغضب، فیشعر. الفرد بعاطفة الخاصة المخ مراكز عمل

 أو مثلى بطریقة الحب مشاعر ممارسة إلى أو حربا یخوض أن إلى تدفعھ التي األقدام الدماغ

  ).24 :2004 خوالدة،. (وسوداویة بانتكاسة
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 سلوكنا، أسالیب في والتحكم حیاتنا تسییر في الكبیر دورھا العواطف تلعب وھكذا  

 الممكنة، الطرق بمختلف تحقیقھا یحاولون عواطفھم وراء الناس اندفاع نالحظ ما فكثیراً 

  )101 :1992 حمزة،( .ةالمشروع وغیر منھا ةالمشروع

 :العاطفي الذكاء لمفھوم التاریخي المنظور -2

لكي نفھم األصول أو الجذور لمفھوم الذكاء العاطفي من خالل ھذه الدراسة علینا تقدیم 

 1920المنظور التاریخي لھذا المفھوم الذي یعرض االتجاھات المتعددة نحو الذكاء منذ عام 

، فإن النظریات التي أضفت صفة الذكاء على العاطفة لیست حدیثة، فعلى مر 1950إلى 

ون بدراسة العالقة بین الذكاء والعاطفة باعتبارھما متكاملین ولیسا السنین قام المنظر

  ).2000) عن (األعسر، 28 :2004متضادین. (خوالدة، 

مفھوم الذكاء االجتماعي بأصولھ إلى العالم ثورندایك  متدّ ا 1930-1920ففي الفترة من 

حیث عرض الذكاء  ؛في كتابھ عن الذكاء، وتمییزه المعروف بین الذكاء االجتماعي والحركي

االجتماعي بأنھ القدرة على فھم اآلخرین والسلوك الحكیم في العالقات اإلنسانیة، واعتبر الذكاء 

ھ إلى مشكالت قیاس الذكاء االجتماعي، واستبعد استخدام االجتماعي ھو البشر أنفسھم، ونبّ 

  .)1982 حطب، أبو(عن) 28: 2004 خوالدة،االختبارات اللفظیة. (

 اآلخر والبعض خاص وبعضھا عام بعضھا عوامل عدة" ثورندایك" جاستخر حیث

 الذكاء ھي رئیسیة مجاالت ثالث یشمل أن یعني الذكاء أن إلى األنظار ھووجّ  طائفي

 أكثر بشكل التفاعل على الفرد قدرة یعني الذي االجتماعي والذكاء المجرد، والذكاء المیكانیكي

  )13: 2009. (معمریة، اآلخرین مع حكمة

ال ، صدر كتاب عن الذكاء ومقاییسھ، ولكنھ صور أن الذكاء االجتماعي 1960عام وفي 

 .)28: 2004 خوالدة،أھمیة لھ. (

) 1976" (جیلفورد" اقترحھ ما خالل من العاطفي الذكاء مفھوم عن التلمیح تم كما

Guilford على القدرة وھو الذكاء من جدید نوع وجود افترض حیث العقل بنیة نموذجھ في 
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 ھذا یتسم حیث لدیھ، السلوكي المحتوى خالل من یتضح والذي للمعلومات االنفعالي التجھیز

 یتطلب الذي االجتماعي التفاعل على تشتمل والتي لفظیة غیر جوھرھا في بمعلومات المحتوى

 افترض كما اآلخرین، األشخاص وأفعال وانفعاالت ومشاعر ورغبات وأفكار بمدركات الوعي

 واإلیماءات واألوضاع الصوت ونبرات الوجھ تعبیرات مثل التعبیریة السلوكات أن" جیلفورد"

 بأنھا السلوكیة المعرفة تعریف یمكن لذا االنفعالیة، الحاالت على منھا یستدل عالمات كلھا

  )21 :2009، عالء. (اآلخرین واھتمامات ومشاعر أفكار فھم على القدرة

 ،)الذكاء بعد ما( كتابھ في 1985 عام Stenberg نبرغست روبرت إلیھ توصل ما وكذلك

 على یدل الذي المكوناتي الجانب وھي جوانب ةثالث للذكاء أن قررت التي نظریتھ في موضحا

 اللفظیة، والقدرات المعلومات وتجھیز المجرد، التفكیر على القدرة ویعني التحلیلي، التفكیر

 جدیدة، أفكار صیاغة على القدرة یظم والذي اإلبداعي بالتفكیر المرتبط الخبراتي والجانب

ً  جدیدة حلول إلى والتوصل جدیدة، مواقف مع التعامل على القدرة  السیاقي والجانب آلیا

 البیئة وتشكیل متغیرة بیئة مع التكیف على القدرة ویعني البارع، الشخص في المتضمن

  ).299: 2010 عالم،(معینة  مواقف في المشكالت وحل الفرص من قصوى لالستفادة

) في كتابھ عن الذكاءات المتعددة لیقدم 1983عام ( H.Gardnerثم جاء ھوارد جاردنر 

نظریتھ في صورة أخرى غیر صورة الذكاء الواحد، رافضا عدم انحصار الذكاء في قدرات 

) مفھوم formes of mindعقلیة فقط، ومن ثم قدم في كتابھ المعروف "أطر العقل" (

دة، حیث رأى أن النجاح في الحیاة یتطلب ذكاءات متنوعة یمتلكھا كل فرد الذكاءات المتعد

بدرجات متباینة وعلى ھذا صنف "جاردنر" الذكاء إلى سبعة أنواع وھي الذكاء اللغوي 

الریاضي، الذكاء المكاني، الذكاء الحركي، الذكاء الموسیقي، الذكاء بین -والذكاء المنطقي

  )2006ن وآخرون، یعبد العظیم حسسالمة صي. (األفراد، الذكاء الداخلي الشخ

ویعتمد كل من الذكاء في العالقة مع األفراد والذكاء الداخلي الشخصي بشكل مباشر عند 

  "جاردنر" على الكفاءة العاطفیة (الوجدانیة).
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ولقد صنف "جاردنر" الذكاء الشخصي إلى شقین ھما: الذكاء الذاتي ویتناول الجانب 

للفرد، أي القدرة على التفریق بین االنفعاالت أو العواطف  المختلفة الذاتي والعاطفي  

وتسمیتھا وتوظیفھا وھو ما یتداخل مع الذكاء العاطفي، والثاني أسماه الذكاء االجتماعي 

  )14: 2009المتصل بالعالقة بین الفرد واآلخرین. (معمریة، 

 ید على العاطفي الذكاء نظریة مثل أخرى لنظریات المجال" جاردنر" نظریة فتحت كما

 وعرف االنفعالیة معامل اقترح عندما) (Reuven Bar-on )1985" (أون-بار رایوفین"

 بإعداد وقام اآلخرین، ومع مشاعرنا مع بنجاح التعامل على قدراتنا ظھریُ  بأنھ العاطفي الذكاء

  )12 :2004 الدردیر،). (1996( عام نشرھا ثم العاطفي الذكاء بقیاس خاصة قائمة

 طویلة، فترات من النفسي التراث في العاطفي الذكاء مصطلح استخدام من الرغم وعلى

 دراسة خالل من إال واضح بشكل یظھر لم اآلن علیھ ھو كما العاطفي الذكاء مفھوم فإن

 في العاطفي للذكاء نموذج بتقدیم) 1990( عام  Mayer, Salovey"سالوفي"و" مایر"

  )22: 2009 ، عال) (الشخصیة المعرفة، الخیال،: (كتابھما

 ھامبشایر نیو جامعة من(ومایر)  Yale ییل جامعة من" (سالوفي" الباحثان نشر حیث

New Hampshire (الذكاء" بعنوان الموضوع حول مطولة علمیة ورقة أول 1990 عام في 

 الذكاء أشكال من شكل أنھ على العاطفي الذكاء ووصفا معروفة دوریة مجلة في" العاطفي

 وانفعاالت الذاتیة ومشاعره الفرد انفعاالت مراقبة على القدرة یتضمن الذي االجتماعي

. وأفعالھ الفرد تفكیر توجیھ في المعلومات ھذه واستخدام بینھا، والتمییز اآلخرین، ومشاعر

 .)30، ص2012(جروان، 

 نقال) 30: 2012 السابق،س في الكلیات الطبیة. (عصاب مبحثا علمیا یدرّ أصبح علم األ

  .)Davidson, Suttom, 1985(  عن

 ) كتابھ األولDaniel Golman) أصدر الباحث "دانیال جولمان" (1995وفي عام (

بعنوان "الذكاء العاطفي: لماذا یعني أكثر مما تعني نسبة الذكاء؟" حیث اكتسب الكتاب شعبیة 
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لثورة في الثقافة األمریكیة من ا وشھرة واسعة في الوسط األكادیمي وخارجھ وأحدث نوعاً 

وخاصة في عالم التربیة واألعمال، وربما ساعده في ذلك مقاالتھ التي كان یكتبھا لجریدة 

نیویورك تایمز ومجلة علم النفس الشعبي، وإلیھ یعود الفضل في نشر مفھوم الذكاء العاطفي 

  )30: 2012وثقافتھ على نطاق واسع. (جروان، 

 Baron-EQ-Iأون" أول أداة لقیاس الذكاء العاطفي - "بار نشر الباحث 1997وفي عام 

  بطریقة التقدیر الذاتي.

) كتابھ الثاني Daniel Golmanأصدر الباحث "دانیال جولمان" ( 1998وفي عام 

) مھارة وقدرة 25تعریفھ لیضم ( وسعاً "العمل مع الذكاء العاطفي" وجھھ لسوق العمل مُ 

  یات متعلمة ینجم عنھا أداء متمیز في مجال العمل.وككفایة وعرف الكفایات بأنھا قابل

 متعدد العاطفي الذكاء اختبار" كاروسو"و" سالوفي"و" مایر" نشر 1998 عام وفي 

  .)31 : 2012 السابق،) (MCSEIT( العوامل

والجدیر بالذكر أن موضوع الذكاء العاطفي أصبح من المواضیع الحیویة في علم    

طار الحركة النشطة إللعدید من البحوث والدراسات النظریة والتطبیقیة في  النفس، ومحوراً 

التي ظھرت في النصف الثاني من القرن العشرین إلعادة النظر في المفھوم التقلیدي للذكاء 

ا من نظریة "بنیة التي تعرضت النتقادات شدیدة في النصف الثاني من القرن الماضي بدءً 

  نظریة الذكاءات المتعددة لجارنر ونظریة ما بعد الذكاء لسترنبرج.ا بالعقل" لجیلفورد مرورً 

   تعریف الذكاء العاطفي: -3

فظھرت عدة  Emotional Intelligenceاختلف العلماء العرب في ترجمتھم لمصطلح 

كلمات أو معاني لھذا المصطلح، فذھب البعض إلى تسمیتھ بالذكاء العاطفي، وآخرون أطلقوا 

علیھ اسم الذكاء الوجداني وفریق ثالث أطلق علیھ اسم ذكاء المشاعر وفریق رابع أسماه الذكاء 

لبحث ویعتمد ا باللغة االنجلیزیة Emotional Intelligenceالعاطفي وكلھا ترجمة لمصطلح 

  الحالي مصطلح الذكاء العاطفي لعدة أسباب:
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 یتضمن بینما واالستقرار، النشط الثبات من حالة إلى أقرب معنى" العاطفة" مفھوم ألن  

 جروان،. (العارض والموقف باللحظة واالرتباط السریع والتغیر اآلنیة معنى" االنفعال" مفھوم

2012: 33(.  

 یكون قد" االنفعال" بینما مركبة، انفعاالت مجموعة بضرورة" العاطفة" تتضمن وكذلك

  .بسیطاً  یكون وقد مركباً 

 في نظریات أصحاب فیھم بمن الباحثین، من عدد یتبناه الذي العاطفي الذكاء مفھوم إن  

 من نوعین بین الدمج بمعنى االجتماعي، والنمو الشخصي النمو جانبي یتضمن الذكاء، ھذا

 الذكاء وھما) Gardner, 1983( المتعددة الذكاءات نظریة في جارنر حددھا التي الذكاءات

 إلى أقرب فإنھ البعض اهسمّ  كما الوجداني أو االنفعالي الذكاء أما االجتماعي والذكاء الشخصي

 كبیرة بمضلة أشبھ" العاطفي الذكاء" تعبیر استخدام أن ذلك ومعنى الشخصي أو الذاتي الجانب

 وغیر المعرفیة والسمات والقدرات والمھارات الكفایات من واسعة قائمة تحتھا یندرج

 جروان، في( .القائمة ھذه عناصر یحتمل ال" االنفعالي الذكاء" تعبیر فإن یبدو وكما المعرفیة،

  .)Vankuyk, 1999 و Goleman,1995 و Bar-on, 1997(عن  نقالً  :.34)2012

 أھم یأتي وفیما ،"العاطفي الذكاء" مصطلح دراستھ في یعتمد الباحث فإن سبق وفیما

  .المصطلح ھذا تناولت التي التعاریف

  . تعریف الذكاء العاطفي لغة:3-1

مثل عطف فالن مال وعطف الوسادة وتثنیتھا وعطف  ھو عطفك الشجرة وغیھا. عطف:

عظمھ إذا أعرض عنك ما ثنى علیك عاطفة من وال كل شيء جانباه وثنى فالن على 

وفالن أھل أن  وعطفھ هللا تعالى عطفاً  عطف علیھ عطوفاً ، )674:  1986قرابة(اللغوي، 

  )426:  1979یعطف علیھ والرجل یعطف الوسادة أي یثبتھا فیرفعھا. (الزمخشري، 

  ھ لحسن الخلق البار اللین الجانب.أي الرجل العطف على غیره تفضیل العطاف:

 ).17: 1988(الفراھیدي، 
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3-2 ً   : . تعریف الذكاء العاطفي اصطالحا

 االجتماعي الذكاء أشكال أحد" واعتبره العاطفي الذكاء وسالوفي مایر فعرّ . 3-2-1

 المعلومات واستخدام اآلخرین، وعواطف الفرد عواطف إدراك على القدرة تتضمن التي

  )Mayer & Solovey, 1993 : 433( "وأفعالھ الفرد تفكیر لتوجیھ العاطفیة

 واالجتماعیة االنفعالیة الكفاءات من مجموعة" بأنھ فعرفھ جولمان أما. 2- 3- 3     

 نفسھا عن تعبر والتي األساسیة القدرات من مجموعة على والقائمة للتعلم القابلة والشخصیة

  )Goleman, 1995 :47( .الصراعات وحل اآلخرین مع للتعامل كمھارات العمل مجال في

 اإلدراك على القدرة" بأنھ) Salovey & Sluter" (وسالیتر سالوفي" وعرفھ. 2-3- 3

 تسھیل على تعمل عندما المشاعر تولید على والقدرة االنفعاالت عن والتعبیر والتقییم الدقیق

 االنفعاالت تنظیم على والقدرة االنفعالیة والمعرفة االنفعال فھم على والقدرة التفكیر وتسییر

  )Salovey & Sluter, 1979: 10. (واالنفعالي العقلي النمو لتحسین

 ) فقد عرفھ على أنھ "قدرة الفرد على فھم مشاعرهBar-Onون" (أ-. أما "بار2-4- 3

والتعبیر عنھا وامتالك تقییم ایجابي للذات وتحقیق واسع لقدراتھ لیعیش حیاة ھانئة سعیدة 

والقدرة على فھم الطریقة التي یشعر بھا اآلخرون وإقامة عالقات متبادلة ناضجة معھم دون 

األفراد یتصفون بالمرونة والتفاؤل والواقعیة والنجاح في  وھؤالءعتمادیة، أن یتحول إلى اال

  )Bar-On, 1997: 155-156(حل المشكالت والتفاعل مع الضغوط دون فقد التحكم. 

) بأنھ مجموعة من االستعدادات غیر المعرفیة، Meceit. وعرفھ "میست" (3-2-5

والتوافق مع متطلبات وضغوط البیئة  كفاءات ومھارات تؤثر في قدرة الفرد على النجاح

 .)Mayer & Salovey, 2001 : 02الخارجیة. (

 لالنفعاالت الجید واإلدراك االنتباه على القدرة أنھ على" ورزق عثمان" وعرفھ. 3-2-6

 النفعاالت دقیق وإدراك لمراقبة وفقا وتنظیمھا بوضوح وصیاغتھا وفھمھا الذاتیة والمشاعر

 على الفرد تساعد ایجابیة اجتماعیة انفعالیة عالقات في معھم للدخول ومشاعرھم، اآلخرین
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 ورزق، عثمان. (للحیاة االیجابیة المھارات من المزید وتعلم والمھني واالنفعالي العقلي الرقي

2001 :36  .(  

. بینما عرفھ السمادوني بأنھ " مجموعة مركبة من القدرات أو المھارات 3-2-7

الفرد على فھم مشاعره وانفعاالتھ وسیطرتھ علیھا جیدا وفھم مشاعر الشخصیة التي تساعد 

وانفعاالت اآلخرین وحسن التعامل معھم وقدرتھ على استغالل طاقتھ الوجدانیة في األداء الجید 

  )44:  2007وعلى إقامة عالقات طیبة مع المحیطین". (السمادوني، 

 من المھارات التي یدرك من. ویعرف الشختور الذكاء العاطفي بأنھ " عدد 3-2-8

خاللھا الفرد مشاعره وانفعاالتھ الذاتیة وتنظیمھا إلیجاد الطرق للسیطرة على ھذه االنفعاالت 

واإلدراك الدقیق لتفھم مشاعر اآلخرین، وذلك من أجل التواصل معھم في عالقات إیجابیة 

 لتحسین األداء وتحقیق األھداف للنجاح في الحیاة"

 واختالف تشابھ نقاط ھناك أن یتبین العاطفي للذكاء تعاریف من رضھع تمّ  ما خالل من

  :اآلتيفي  أھمھا تحدید یمكن

 الذكاء أن على والسمادوني" وسالیتر سالوفي"و" وسالوفي مایر" من كل زیركّ  -

 وتحقیق اآلخرین مشاعر فھم في واستثماره واالنفعاالت المشاعر إدراك أو القدرة ھو العاطفي

 .معھم حمیمة عالقات

 السمات من مجموعة ھو العاطفي الذكاء أن على" میست" و" ونأ-بار" من كل زیركّ  -

 .بنجاح اآلخرین مع التعامل في الفرد قدرة إلى تؤدي الشخصیة

 یتمتع التي القدرات ھو العاطفي الذكاء أن على رزقو وعثمان جولمان من كل زیركّ  -

  .المختلفة الحیاة مواقف وفي المھنیة التفاعالت في للنجاح والالزمة الفرد، بھا

 ما فمنھم العاطفي، الذكاء مفھوم تناول في یختلفون الباحثین أن یتبین تقدم ما ضوء في -

 یحدد أخر وفصیل المشاعر، بإدراك تتعلق عقلیة عملیة أنھ یرون وآخرون شخصیة سمة یراه

  .الشخصي بالمزاج والتحكم االنفعاالت بضبط دوره
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 ونظام معرفي نظام: ھما نظامین من یتكون العاطفي الذكاء أن على یتفقون ذلك ومع -

 النظام یعزز حین في االنفعاالت، حول المجرد باالستدالل المعرفي النظام یقوم حیث عاطفي،

 .المعرفیة القدرة العاطفي

 :العاطفي الذكاء أھمیة -4

 واالستعدادات والشخصیة المشاعر بین الصلة من تنبع العاطفي الذكاء أھمیة إن

 من تنبع حیاتنا في األساسیة األخالقیة المواقف أن على كافیة أدلة وھناك الفطریة، األخالقیة

 كل وبذرة العاطفة" واسطة" ھو لإلنسان بالنسبة االنفعال ألن وذلك األساسیة العاطفیة قدراتنا

 الذین فأولئك. ما فعل أو موقف في نفسھ عن للتعبیر داخلھ یتفجر شعور عن عبارة انفعال

 ألن أخالقي عجز من یعانون انفعاالتھم، أسرى ألنھم أنفسھم ضبط عن عاجزین یكونون

 أساس فإن وبالمقابل. والشخصیة اإلرادة أساس ھي والنفس االنفعاالت ضبط على القدرة

 أما عواطفھم، قراءة على القدرة خالل من اآلخرین مع التعاطف في یكمن إنما اإلیثار مشاعر

 أو االكتراث عدم فمعناه للمساعدة الحاجة وأ باإلحباط اآلخر بشعور اإلحساس عن العجز

 النفس ضبط" بالتحدید فإنھما أخالقیین، موقفین أحدنا من یتطلب العصر ھذا كان وإذا. التجاھل

  ).2000 والكفافي، األعسر" (والرأفة

 ثالثة حرره" الیومیة الحیاة في العاطفي الذكاء" بعنوان 2001 عام في كتاب صدر لقد  

 Emotional Intelligence In Everydayالعاطفي، الذكاء مجال في الخبراء من باحثین

Life، حیاتنا في العاطفي الذكاء تطبیقات منھ الثاني الجزء تناول باحثا، عشر ستة فیھ وشارك 

 في العاطفي الذكاء تطبیقات الجزء ھذا في الباحثون عرضھا التي المجاالت أھم ومن یوم، كل

 اإلكلینیكي النفس علم وفي األفراد بین والعالقات والتعلیم، والتربیة واإلدارة العمل مجال

 قد بل الیومیة، الفرد حیاة في العاطفي الذكاء أھمیة فیھا تبرز التي والمجاالت المواقف وجمیع

ً  موجزة بصورة نورد ذلك ومع ،حصرھا مستحیالً  یكون  جروان، في(: یلي ما في منھا بعضا

  ) .Ciarrochi, Forgas & Mayer( عن نقال) 65: 2012
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  . في مجال العمل واإلدارة:4-1

أشارت عدة دراسات إلى أن الذكاء العاطفي یسھم في النجاح المھني أكثر من نظیره   

للتنبؤ بالنجاح المھني، فمن  ٪20األكادیمي، فبما أن الذكاء األكادیمي ال یسھم إال بنسبة 

في النجاح المھني، زیادة عن تأثیره في روابطنا  ٪80المتوقع أن الذكاء العاطفي یسھم بنسبة 

االجتماعیة باألصدقاء وزمالء العمل واألبناء وإذا كان الذكاء األكادیمي والمھارات المعرفیة 

ى النجاح المھني للفرد. ضروریة للحصول على وظیفة ما، فإن الذكاء العاطفي یعمل عل

  )35 :2001 رزق، عثمان،(

 السنوات خضم في) James Kiersted, 1991:1( كریستید جیمس أشار حیث  

 التنبؤ أو الفرد أداء فھم في العاطفي الذكاء وھو أال وفاعالً  ومھماً  عامالً  االنتباه لفت األخیرة

 والمھارات الذاتیة المھارات إلى العاطفي الذكاء یشیر حیث العمل، إطار في بنجاحھ

 العام والذكاء النوعیة للمعرفة التقلیدیة المجادالت نطاق خارج تكون والتي البینشخصیة

  .المھنیة والمھارات

یتطلب  ) أن النجاح المھني1990) وسالوفي ومایر(Golman, 1996وأشار جولمان (  

معرفة الوعي بذاتھ وعواطفھ ى الفرد بمجموعة من القدرات العاطفیة متمثلة في یتحلّ  أن

والتحكم في نزواتھ، بمعنى آخر قدرتھ على معالجة عواطفھ أو انفعاالتھ وقراءتھ لذوات 

  ومشاعر اآلخرین والتعامل معھا بمرونة في عالقتھ معھم.

) أن الذكاء العاطفي في بیئة العمل ھو القدرة على أن تعي Sims, 1998ویرى سیمز (  

خرین من حولك بصورة جیدة وكیفیة تمكنك من التصرف أو التعبیر أو تفھم نفسك وتفھم اآل

مقدمة أولیة أو تمھیدیة للنجاح الوظیفي،  عدّ اطف بصورة صحیة على أساس أن ذلك یُ عن العو

وقد اتفقت العدید من الدراسات السابقة على أھمیة الذكاء العاطفي في أداء الفرد لعملھ وتحقیق 

 ) إلى أن كل جوانب الذكاء العاطفي ترتبط باألداء فيLam, 1998النجاح،  فقد أشار "الم" (

ما في حالة الذكاء العاطفي المرتفع، كما أن الذكاء العاطفي یتنبأ باألداء والتفھم العمل وال سیّ 

  ).60: 2010والمنافسة. (نجاح، 
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 ) إلى أن الذكاء العاطفي یتضمن اثنین من القدرات الھامة1990كما أشار "براون" (  

  للنجاح المھني وھي:

 قدرة الفرد على الوعي بذاتھ وكذلك عواطف اآلخرین وانفعاالتھم. 

 مع التفاعالت وتحقیق المشكالت وحل الصراعات لحل المعلومات استخدام على القدرة

 )61 :2010 نجاح،( اآلخرین

  . في مجال التربیة والتعلیم:4-2

 المناھج في مھاراتھ تغلغل أھمیة على العاطفي الذكاء مجال في الباحثون یؤكد  

 األكادیمي األداء في النجاح تحقیق أجل من مھاراتھم تطویر على الطلبة تساعد التي الدراسیة،

  .)252:  2011 إسماعیل، صالح،( والحیاة

وقد بینت نتائج الدراسات التي أجریت للتحقق من فاعلیة بعض برامج التعلم العاطفي   

البرامج أحدثت تغییرات ایجابیة في البیئة المدرسیة والتحصیل األكادیمي واالجتماعي أن ھذه 

للطلبة، وأدت إلى تقلیص حوادث العنف والعدوان بین طلبة المدارس التي طبقت فیھا. إن 

الذكاء العاطفي یقوم بدور حیوي في العملیة التربویة والتحصیل الدراسي، وتستند إلیھ برامج 

ن التكیف األكادیمي واالجتماعي ومفھوم الذات لدى الطلبة في جمیع اإلرشاد والتوجیھ لتحسی

المراحل الدراسیة والسیما في مرحلة الروضة والتعلیم األساسي، وذلك ألسباب عدیدة من 

بینھا العواطف والكفایات االنفعالیة للذكاء العاطفي تساعد الفرد على إدراك نقاط ضعفھ وقوتھ، 

 أساسیاً  اآلخرین والتعاطف معھم، وتحرك االنتباه الذي یعد مدخالً كما تساعده على فھم مشاعر 

لعملیة التعلم، كما تنشط الذاكرة في اختزان واسترجاع المعلومات المرتبطة بخبرات عاطفیة 

  قویة.

 الذكاء بین ایجابیة ارتباطیھ عالقة وجود مفادھا نتیجة إلى كثیرة دراسات توصلت وقد

 جھة من اإلبداعي التفكیر مھارات مستوى وبین وبینھ جھة من األكادیمي والتحصیل العاطفي

 )2003، الصرایرة، 2001. (راضي، ثانیة
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  . في المجال الصحي: 4-3

یسھم الذكاء العاطفي في تجنب المشكالت الصحیة التي قد یعاني منھا الفرد بسبب التوتر 

والغضب والخوف، وغیرھا من االنفعاالت التي تؤدي في كثیر من الحاالت إلى ردود فعل 

 مجیداال، تجاه األفراد والجماعاتتزنة في األمشحونة بالخبرات االنفعالیة السلبیة المخ

والمواقف، ولیس ھناك شك في ما یترتب على تكرار ھذه المواقف والخبرات من أثار تكون 

خطیرة على الصحة العامة لإلنسان، كارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام نبضات القلب والجلطات 

 )67:  2012وقرحة المعدة وضیق التنفس وغیرھا. (جروان، 

  :النفسي والعالج اإلكلینیكي النفس علم مجال وفي. 4-4

 أكثرھا ومن العاطفي، الذكاء بقوة المرتبطة واإلكلینیكیة العلمیة المفاھیم من عدد ھناك

 Clinical بالكلمات المشاعر عن التعبیر على القدرة عدم أو اللفظي الجمود متالزمة أھمیة

Syndrome of Alexithymia، العاطفي، للذكاء المتدنیة المستویات مع الحالة ھذه وتترافق 

 المواقف مع والتكیف األفراد بین العالقات مستوى على مشكالت تطویر في تسھم قد أنھا كما

 ,Ciarrochi( .النفسیة االضطرابات وبین بینھا العالقة إلى باإلضافة الضاغطة، الحیاتیة

Forgas & Mayer, 2001( 

  :اآلخرین مع العالقات مجال في. 4-5

في مساعدة األفراد غلى اكتساب المھارات االجتماعیة  كبیراً  یلعب الذكاء العاطفي دوراً   

التي بدورھا تمكنھم من القدرة على التعامل مع المواقف االجتماعیة، ویتضمن ھذا النوع من 

  الكفاءة القدرة على االستجابة بشكل مالئم لكل المواقف االجتماعیة الطارئة. 

  )  Mayer, Salovey, 1997) عن (127:  2001(أحمد العلوان، 

لجولمان فإن الذكاء العاطفي عامل رئیسي للنجاح في المدرسة والبیت والعمل،  ووفقاً 

الذكاء العاطفي أكثر شعبیة ومحببون من  فعلى مستوى المدرسة، یرى جولمان بأن الطلبة ذوي

في مواقف  مھارات اجتماعیة عالیة، وأقل عدوانیة ویكونون أكثر انتباھاً  أصدقائھم، وذوي
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الین، وعلى مستوى البیت، فإن الطلبة ذوي الذكاء االنفعالي یكونون مین فعّ وبالتالي متعلّ  التعلم،

 ) بمساعدة اآلخرینTeam workأكثر فعالیة في حیاتھم، فھم كذلك یعززون عمل الفریق (

في التعلم لیصبح العمل أكثر فعالیة، ویعزز ھؤالء عمل الفریق بسبب قدرتھم على رؤیة 

  ات التعلیمیة.ة نظر اآلخرین، ویشجعون التعاون أثناء انجاز المھمّ األشیاء من وجھ

 مستوى بین داللة ذات ایجابیة عالقة وجود عدیدة دراسات نتائج أظھرت فقد وأخیراً 

 والنضج وفاعلیتھا، الذات وتحقیق والنفسي، الوظیفي والرضا الذات، وتقدیر العاطفي الذكاء

 أظھرت فقد وبالمقابل القیادیة، والسمات االجتماعیة المشكالت وحل القرار واتخاذ االجتماعي

 االكتئاب ومشكالت العاطفي الذكاء مستوى تدني بین داللة ذي ارتباط وجود الدراسات ھذه

 العمل، في اإلنتاجیة وضعف النفسیة والضغوطات والقلق الذات تقدیر مستوى وتدني والعزلة

 من وغیرھا والتشتت العدوانیة والسلوكات الذات، عن الرضا وعدم والعمل، الدافعیة وتدني

 ,Martinnez, 1977, Goleman( عن) 69: 2012 جروان،( في .السلبیة السلوكیات

1998, Koifman, 1977.(  

 إیجاباً  وتداخلھ ارتباطھ خالل من العاطفي الذكاء أھمیة تتجلى النتائج ھذه ضوء وفي

 .والدافعیة واالجتماعیة والمھنیة النفسیة الفرد حیاة جوانب مختلف مع وسلباً 

  :    العاطفي الذكاء في النظریة النماذج -5

 الذكاء بموضوع المتعلقة النفسیة والبحوث التربوي لألدب المستفیضة المرجعیة تشیر

 في ظھر الذي المفھوم حداثة من بالرغم وذلك وتعددھا، النظریة المداخل تنوع إلى العاطفي

 التي والدراسات البحوث من الھائل الكم إلى یرجع التباین ھذا أن ویبدو الثمانینات، أواخر

 نشر أن بعد والسیما الماضیین العقدین مدى على متباینة نظریة منطلقات من المفھوم تناولت

 وآخرون" مایر" أشار فقد ذلك ومع ،1995 عام العاطفي الذكاء عن المشھور كتابھ" جولمان"

  :وجھتین من تقدیمھ تم العاطفي الذكاء مفھوم أن إلى

  النواحي االنفعالیة للفرد. منأنھ استخدام للذكاء العاطفي  األولى:
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 الفرد یستخدمھا التي والمھارات المعرفیة غیر الخصائص من مجموعة أنھ ترى :الثانیة

 Mayer( عن) 443: 2011 محمد، بدیوي علي أحمد. د( في .اآلخرین مع تعاملھ طریقة في

& Salovey & Carouso, 2000.(  

  ویمكن تحدید ثالثة اتجاھات ونماذج رئیسیة ھي:  

اتجاه تناول الذكاء العاطفي كقدرة شأنھ في ذلك شأن الذكاء العاطفي وھذا ما یمكن 

 وصفھ بنموذج القدرة، ویمثل ھذا االتجاه "مایر" و"سالوفي" .

یات والمھارات الشخصیة واالجتماعیة اتجاه تناول الذكاء العاطفي كمجموعة من الكفا

 والدافعیة، وھذا ما یمكن وصفھ بنموذج الكفایات، ویمثلھ "دانیال جولمان".

اتجاه نظر للذكاء العاطفي كمفھوم تتداخل فیھ عناصر ومكونات غیر معرفیة وسمات 

(جروان،  )Bar-Onأون" (-شخصیة، وھذا ما یمكن وصفھ بنموذج الشخصیة ویمثلھ "بار

2012  :94(  

  :التفصیل من بشيء والنماذج االتجاھات لھذه عرض یلي وفیما

  . أنموذج الذكاء العاطفي بوصفھ مجموعة من القدرات:5-1

 م ھذا األنموذج العالمان النفسیان األمریكیان "بیتر سالوفي" األستاذ بجامعة بیلّ قدّ   

  األمریكیة بالتضافر مع جھود "جون مایر" أستاذ علم النفس بجامعة "ھمشایر" األمریكیة.

قدراتنا للتعرف على معاني العواطف «ویرى العالمان أن الذكاء العاطفي یشیر إلى   

وعالقتھا باالستدالل وحل المشكالت باالعتماد على العواطف لذلك یستلزم الذكاء العاطفي 

  )Mayer, et al, 2000 :231( »عزیز الفعالیة المعرفیةتوظیف العواطف لت

لتلك  في الشخصیة مماثالً  ) أن للذكاء العاطفي دوراً 1999واعتبر ("مایر" وآخرون،   

 SKILLSاألدوار التي لعبتھا أنواع الذكاءات األخرى، وعرفوه بأنھ مجموعة من المھارات 

 Salovey, et( المترابطة التي تسمح للناس بالتعامل عاطفیا مع المعلومات بكل دقة وكفاءة.

al, 2005:282(  
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 تتضمن االنفعاالت أن فكرة من ینطلق كقدرة العاطفي الذكاء أنموذج أن" مایر" ویذكر  

 بھذه المرتبطة المعلومات ھو النموذج ھذا نظر وجھة من المھم ولكن العالقات، عن معلومات

 مجموعة من تتكون حیث والتخیل للتذكر وقابلة واقعیة بأنھا تتصف العالقات وھذه العالقات،

 معنى تذكر على القدرة« في یتمثل كقدرة فھو وبالتالي العاطفي الطابع ذات الدالالت من

 في االنفعاالت تستخدماو ذلك من أكثر المشكالت وحل لالستدالل معرفي كأساس االنفعاالت

  )Mayer, et al, 2001( عن) 45:  2006 جابر،( في .»المعرفیة الوظائف تحسین

 المھارات إلى یشیر عقلیة كقدرة العاطفي الذكاء أن) Zee, et al, 2002( ویذكر  

 عن كبذل یختلف وھو الیومیة حیاتھ في الفرد تواجھ التي المشكالت لحل المتطلبة المعرفیة

 حل ولھا تاماً  تحدیداً  محددة تكون ما عادة والتي األكادیمیة المشكالت حل المعرفي الذكاء

 عدة من إلیھا النظر ویمكن محددة غیر فھي الیومیة الحیاتیة المشكالت بینما صحیح وحید

 نفس إلى المتباینة االستجابات تؤدي ربما وإنما مطلق حل أو صحیح وحید حل لھا ولیس زوایا

 توافر عدم في المعرفي الذكاء عن كقدرة العاطفي الذكاء یختلف وكذلك المرغوبة، النواتج

) عن 45: 2006في (جابر،  .ضوئھا في العاطفي الذكاء مستوى تقییم یتم مطلقة معاییر

)Zee, et al, 2002 (  

"سالوفي" إلى أن االنفعاالت أو العواطف تعطي اإلنسان و "ویشیر كل من "مایر

تجعلھ یفسرھا ویستفید منھا ویستجیب لھا من أجل أن معلومات ذات أھمیة، ھذه المعلومات 

یتوافق مع المشكلة أو الموقف المتوتر بشكل أكثر ذكاء فاالنفعال یجعل تفكیرنا أكثر ذكاء. 

  )58: 2003(المغازي،  

 ) الذكاء العاطفي بأنھ منظومة منMayer, Salovey, 1997ویعرف الباحثان (

  تمایزة ولكنھا متكاملة في أداء وظائفھا، وھي:القدرات العقلیة تضم أربعة مكونات م

 القدرة على إدراك العواطف بدقة، وتقییمھ، والتعبیر عنھا؛

 القدرة على تولید العواطف والوصول إلیھا عند الحاجة لتسھیل عملیات التفكیر؛

 العاطفیة؛ والمعرفة العواطف فھم على القدرة
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 لنمو العقلي والعاطفي وتحفیزه. القدرة على تنظیم العواطف وإدارتھا لتقویة ا

لتعریفھا األول الذي قدماه في ورقة  وتوسیعاً  ل تطویراً وقد جاء ھذا التعریف المعدّ 

) حیث كان التعریف ینص على أن "الذكاء  Mayer, Salovey, 1990( 1990منشورة عام 

اطفھم العاطفي ھو قدرة الفرد على مراقبة مشاعره وعواطفھ، وكذا مشاعر اآلخرین وعو

  ". والتمییز بینھا، واستخدام ھذه المعلومات في توجیھ تفكیر الفرد وأفعالھ

 )Mayer, Salovey, 1997:189  (  

 ) إلى أربعAbility modelولخص العالمان الذكاء العاطفي بحسب أنموذج القدرة (

 قدرات. 

  : Emotional cognition. إدراك العواطف 5-1-1

وتعني قدرة التعرف على العواطف التي تواجھ الفرد وتقییمھا والتعبیر عنھا بصورة   

دقیقة، ولكي یتم اإلدراك العاطفي ینبغي أن تتوافر لدى الفرد مجموعة من الخصائص حددھا 

  اآلتي:)  في Mayer, Salovey, 1997"سالوفي" و "مایر" ( 

 التعرف على عواطف الذات.

 رین واألشیاء.التعرف على عواطف اآلخ

 التعبیر بدقة عن العواطف والحاجات المتصلة بھا.

  .)Mayer, Salovey, 1997   :235.(والمزیفة الصادقة العواطف تعابیر بین والتمییز

 الذاتیة العواطف إدراك على الفرد قدرة یعكس بأنھ البعد ھذا وآخرون" مایر" ویصف

 وجوه مالمح على تظھر التي العواطف معرفة في الكفاءة تلك ویتضمن باآلخرین والخاصة

 البعد ھذا یتضمن عامة وبصورة عنھم، الصادرة اللفظیة غیر الرسائل في متمثلة اآلخرین

 االتصال قنوات وكل الصوت نبرات وتقلب الوجھ كإیماءات اللفظیة غیر الرسائل إدراك

  )Mayer, et al, 2004:174.  ( اآلخرین مع المتاحة
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على التعبیر بدقة عن العواطف والحاجات المتصلة بھا، معزھا  كما یصف قدرة الفرد

إلى أن الفرد مرتفع الذكاء العاطفي لدیھ حساسیة تجاه التعبیرات الخاطئة عن العواطف وھو 

 ما یرتبط بقدرتھ على التفریق بین العواطف وكیفیة تشكیلھا.

) Mayer, Salovey, 1997  :12.( 

  : Emotional  investment استثمار العواطف. 1-2- 5

وتعني استخدام العواطف المختلفة التي تواجھ الفرد لرؤیة األمور من زوایا متعددة مما   

یمكننا من اتخاذ القرارات الصحیحة، كما أن توظیف العواطف یعني أن (تسھل) العواطف 

  عملیة التفكیر من خالل توجیھ االنتباه للمعلومات المھمة بالموقف.

 الوفي" و"مایر" أنھ كي یحدث توظیف العواطف البد أن تتوافر لدى الفردویوضح "س  

  مجموعة من الخصائص ھي:

 ر.ر عملیة اتخاذ القرار والتذكّ تولید العواطف الحیة التي یمكن أن تیسّ 

 األمور من عدة زوایا. ألولیاءالتحول بین عدة عواطف 

 .المناسبة الحلول تولید عملیة لتسھیل المزاج استخدام

) Mayer, Salovey, 1997  :237.(    

ویعكس ھذا البعد الكفاءة في استخدام العواطف للمساعدة على التفكیر أو في تسھیل 

عملیة التفكیر حیث یمكن ربط العواطف بالتفكیر بھدف توجیھ عملیة التخطیط واتخاذ 

  ).Mayer, et al, 2004) عن(9:  2006القرارات. (جابر وآخرون، 

  : Understanding of emotion العواطففھم . 1-3- 5

  وتعني تحلیل العواطف المختلفة التي تواجھ الفرد وذلك من أجل:

 تسمیة العواطف أو االنفعاالت والتمییز بین التسمیات المتشابھة وانفعاالتھا.

 تفسیر المعاني التي تحملھا االنفعاالت.
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 فھم االنفعاالت المركبة والمتناقضة.

 واء في الشدة والنوع.سو التغیر في االنفعال ومالحظة التحول أ

  Emotional management. إدارة االنفعاالت 1-4- 5

وتعني إدراك ومعرفة ما الذي یكون وراء ھذه المشاعر، وكیفیة معالجة القلق   

والمخاوف والغضب والحزن، كأن المعرفة ھي مفتاح الصحة، فالشخص الذي لدیھ القدرة 

رین، وفھمھا، والوعي بأفكاره عنھا، تكون لدیھ قدرة على االنتباه على الوعي بمشاعر اآلخ

إلى مشاعره، وتفحصھا، ومالحظة أفكاره ومراقبتھا كي یستطیع السیطرة على االنفعال أو 

 & Mayer( عن) 439: 2010 سالمة،( فيھا. نالعواطف، والسلوكیات المختلفة المترتبة ع

Carouso, 2002; Brackett, Salovey , 2006  ( بصورة العواطف تنظیم تعني أي 

  :خالل من یتم والذي والعقلي العاطفي النمو لتفعیل تأملیة

 أو التقبل للمشاعر السارة وغیر السارة. االنفتاح

 االقتراب أو االبتعاد من انفعال بشكل تأملي.

 إدارة عواطف الذات واآلخرین دون كبت أو تضخیم المعلومات التي تحملھا. 

) Mayer, Salovey, 1997 :239.(  
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 كل في المتضمنة والقدرات) الفرعیة القدرات(المستویات : یوضح)02(رقم جدول
  .األعلى إلى األدنى من تطوریة بصورة مرتبة) 1997( وسالوفي مایر نموذج في مستوى
  

  المستویات
  محتوى القدرة (القدرة المتضمنة)  وصف القدرة الفرعیة) (القدرة

 التعرف على االنفعاالت
  أو العواطف

  والتقییم، اإلدراك
 عن والتعبیر
 بصورة االنفعال

  دقیقة

 .الذات انفعاالت على التعرف
 واألشیاء اآلخرین، انفعاالت على التعرف

 .واألصوات واللوحات والتصمیم
التعبیر بدقة عن االنفعاالت والحاجات المتصلة 

 بھا.
  الصادق والمزیفة.التمییز بین تعابیر االنفعاالت 

إدراك االنفعاالت أو 
العواطف (توظیف 

  االنفعاالت)

تسھیل االنفعال 
  للتفكیر

استخدام االنفعاالت لتوجیھ االنتباه للمعلومات 
 المھمة في المواقف.

تولید االنفعاالت الحیة التي یمكن أن تسیر عملیة 
 اتخاذ القرار.

زوایا التأرجح من عدة انفعاالت لرؤیة األمور من 
 عدة.

استخدام المزاج لتسھیل عملیة تولید الحلول 
  المناسبة.

فھم وتحلیل   فھم االنفعاالت أو العواطف
االنفعاالت 

وتوظیف المعرفة 
  الوجدانیة.

تسمیة االنفعاالت، والتمییز بین التسمیات 
 المتشابھة وانفعاالتھا.

الحزن  تفسیر المعاني التي تحملھا االنفعاالت مثالً 
 دان الشيء.یعني فق

فھم االنفعاالت المركبة مثال: الغیرة وتشمل 
 الغضب والحسد والخوف.

مالحظة التحول أو التغیر في االنفعال سواء في 
الشدة مثال: مستوى الغضب أو (النوع) من الحد 

  إلى الغیرة.
إدارة االنفعاالت (تنظیم 

  االنفعاالت)
تنظیم االنفعاالت 

بصورة تأملیة 
لتفعیل النمو 

  جداني والعقليالو

 االنفتاح أو التقبل للمشاعر السارة وغیر السارة.
 االقتراب أو االبتعاد من انفعال بشكل تأملي.

إدارة انفعاالت الذات واآلخرین دون كبت أو 
  تضخیم المعلومات التي حملھا.

  ).26- 25:  2006) و (عویس، 77:  2003(رزق،  
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  )60، ص2006(رزق هللا،  ): قدرات الذكاء العاطفي وفقا لمایر وسالوفي01شكل رقم(

 الذكاء العاطفي

 التیسیر االنفعالي الفھم االنفعالي اإلدراك االنفعالي إدارة االنفعاالت

االنفتاح على المشاعر 
 السارة وغیر السارة

استحواذ االنفعاالت 
والمشاعر على 

التفكیر، واالنتباه إلى 
  المعلومات

نقل االنفعاالت إلى 
كلمات وإدراك 

العالقة بین الكلمات 
 واالنفعال

من  تحدید االنفعاالت
خالل الجد والمشاعر 

 والتفكیر

فھم المشاركة في 
االنفعاالت والتداخل 

 فیما بینھما

استعمال االنفعاالت 
في تیسیر عمل 
الذاكرة والتفكیر 

التخاذ القرارات حول 
 تلك االنفعاالت

تحلیل وتفسیر معنى 
االنفعاالت والعالقة 

 بینھما

تحدید انفعاالت 
اآلخرین من خالل 
إیماءاتھم وأصواتھم 

 وسلوكھم

التعبیر عن االنفعاالت 
المدركة وعالقتھا 
 بالذات واآلخرین

التركیز واالھتمام 
بتعدد وجھات النظر 

وتأرجح المزاج 
وتغیر إدراكھ من 
 التفاؤل إلى التشاؤم

فھم المشاعر المعقدة 
والمتداخلة والممتزجة 

 ببعضھما

تحدید الرغبات 
والمشاعر وصیاغة 
االنفعاالت المرتبطة 

 بھا

إدارة االنفعاالت 
الذاتیة وانفعاالت 

اآلخرین عن طریق 
تحقیق التوازن 

 االنفعالي

اختالف الحاالت 
االنفعالیة باختالف 

المواقف والمشكالت 
 وأسالیب التفكیر

إدراك التفاعالت 
المتبادلة بین 

والمشاعر االنفعاالت 
كالتحول من الرضا 

 إلى الغضب

التمییز بین درجة 
الدقة واألمانة في 

 التعبیر عن االنفعاالت
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  :  Weisinger, 2004أنموذج وایزنجر  5-2

 للذكاء العاطفي على أنموذج "مایر وسالوفي" حیث لخص فیھ اعتمد وایزنجر أنموذجاً   

، إحداھا متصلة بالبعد الشخصي، واآلخر كفایة متصلة بالبعد بین الذكاء العاطفي إلى كفایتین

 الشخصي، وكانت على النحو التالي:

  :ویتضمن العاطفي للذكاء الشخصي البعد 5-2-1

 Self-Awarenessالوعي بالذات  

  Emotional managementإدارة العواطف 

 Self motivationتحفیز الذات (الدافعیة الذاتیة) 

  :ویتضمن العاطفي للذكاء الشخصي بین البعد. 5-2-2

 المھارات االجتماعیة (االتصال الجید باآلخرین)

 )23:  2005مراقبة العواطف.  (أحمد، 

  اطفي وسمات الشخصیة:أنموذج الذكاء الع

 :Goleman) 1995أنموذج جولمان (

 عرض "جولمان" في كتابھ األول "الذكاء العاطفي" نظریتھ في الذكاء العاطفي، ودوره

في النجاح المھني للفرد في حیاتھ العلمیة مقارنة مع دور الذكاء األكادیمي أو الذكاء العام 

ف جولمان الذكاء العاطفي بأنھ مجموعة من المھارات بالمفھوم التقلیدي للذكاء، وعرّ 

والكفایات االنفعالیة التي یتمتع بھا الفرد، والالزمة للنجاح في التفاعالت المھنیة، وفي مواقف 

الحیاة المختلفة. وأشار كذلك إلى أن الذكاء العاطفي یمثل خلیطا من السمات والدافعیة 

وزع ضمن خمسة مجاالت ھي: الوعي الذاتي، إدارة والكفایات والمھارات العاطفیة التي تت

  )Golman, 1995العواطف، و تحفیز الذات، والتعاطف، والعالقات االجتماعیة. (
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 ) أن الذكاء العاطفي في بعدین1995وأوضح "جولمان" في أنموذجھ الذي قدمھ عام (  

 رئیسیین للكفایات العاطفیة على النحو اآلتي:

  :الشخصیة الكفایات

  Self-Awareness: الذاتي الوعي: أوالً 

ویعني بھ مستوى وعي الفرد بحاالتھ المزاجیة وتمییزه بین عواطفھ ونوعیة استجابتھ   

  )Golman, 1995  :42عند تعرضھ لمواقف مختلفة. (

 شخصیة سمات لدیھم بذاتھم بالوعي یتمیزون الذین األفراد أن وكفاني األعسر ویوضح  

 ایجابیة ورؤیة جیدة، نفسیة بصحة یتمتعون وأنھم العاطفیة، حیاتھم في النجاح إلى تؤھلھم

 ).2000:44األعسر،( .ووجدانھم مشاعرھم معالجة على یساعدھم لألمور تقدیرھم وأن للحیاة،

  اآلتي:ك) مكوناتھ 1995وفي مراجعة لھذا البعد حدد جولمان (

 معرفة الفرد لعواطفھ الذاتیة وتأثیراتھا.

 لعواطفھ.اكتشاف الفرد 

 قدرة الفرد على التعبیر عن عواطفھ.

 قدرة الفرد على تقدیر ذاتھ وعواطفھ.

 ر فیھ والثقة في ذاتھ.قدرة الفرد على ربط مشاعره بما یفكّ 

)Golman, 1995  :107(  

  Managing Emotion: إدارة العواطف: ثانیاً 

مھاراتھ ویقصد بھ مستوى سیطرة الفرد على مشاعره وعواطفھ بما یتالءم مع   

  واتجاھاتھ التي تعزز من قدرتھ على التحكم في المواقف وتنظیمھا.

)Jorgen Baumer et al, 2004  : 231.(  
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ویشیر األعسر وكفاني إلى أن إدارة العواطف أو معالجة الجوانب العاطفیة ھي أن   

ج أو نتعامل مع المشاعر التي تؤذینا وتزعجنا، وكیف نسیطر علیھا. لنعرف كیف نعا

  )68ص ،2003 األعسر،(

 بمشاعرنا التحكم على قدرتنا ھي العاطفیة المعالجة أن) 2008( ألبریخت یفظوی

 منا تتطلب وھي االجتماعیة، المواقف مختلف في معھا التعامل وكیفیة) واالیجابیة السلبیة(

  ).66: 2008 ألبریخت،( .وعواطفنا أنفسنا على التامة للسیطرة شخصیة مھارة أو سمة

  :اآلتيك البعد ھذا مكونات" جولمان" دحدّ  1995 عام مراجعتھ وفي

 الحفاظ على العواطف المتھیجة والدوافع تحت السیطرة. ضبط الذات:

 قدرة الفرد على التكیف مع األحداث الجاریة. التكیفیة:

 قدرة الفرد على تنظیم عواطفھ وتولید أفكار جدیدة.

 عندما تتغیر الظروف. قدرة الفرد على تغییر حاالتھ المزاجیة

)Golman, 1995  :107.( 

    Motivation:الدافعیة: ثالثاً 

 وأن الھدف، ذلك لتحقیق بخطوة خطوة خطواتنا ومعرفة ھدف لدینا یكون أن وتعني

  )60:  2006(عبد العظیم حسین،  .ما ھدف خدمة في العواطف وتوجیھ أمل لدینا یكون

أیضا "الحالة الداخلیة التي تنشط وتحدد اتجاھاتنا الخاصة بأفكارنا ومشاعرنا  وتعني  

 )، وھي سلسلة العملیات، التي تعمل على إثارة السلوك الموجھLahey, 2002:375وأفعالنا" (

  في نھایة المطاف". وإیقافھنحو ھدف معین وصیانتھ والمحافظة علیھ، 

  )201: 2006(الریماوي وآخرون، 

عسر أن التقدم والسعي نحو تحقیق أھدفنا ھو العنصر الثالث للذكاء العاطفي، وترى األ

قیق ـعنا لتحــعیة تدفـیة للدافـات أساسـصیة، مكونـات الشخـمن سم اؤلـل والتفـوأن األم
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 مجموعة على یشتمل البعد ھذا أن) 1995" (جولمان" أبان وقد .)31:2005األعسر،أھدافنا. (

  :اآلتیة) الست( الخصائص من

 الضغوط تحمل.4                                                         األمل.1

 المتواصل العمل.5                                                       التفاؤل.2

 لإلنجاز الدافع.6                                                      التركـیز.3

)Golman, 1995  :117 (  

  .اآلخرین مع العالقات بھا تتناول التي الكیفیة الكفایات ھذه تحدد :االجتماعیة الكفایات

 ً   Empathy: التعاطف : رابعا

 الذي E-B-Titchenerتیتشنر  - ب-وھو التفھم أو التقمص العاطفي كما یسمیھ إدوار

إن التعاطف ینبع من الشعور بمعاناة اآلخر، باستحضار مشاعر اآلخر نفسھا إلى  «یقول 

ویطلق علیھ بعض الباحثین مصطلح المشاركة العاطفیة والمشاركة  »داخل المتعاطف نفسھ

 ومشاعر عواطف قراءة على الفرد قدرة ، ویعني)2009:34 معمریة، بشیراالنفعالیة. (

 العظیم عبد. (یقولون مما بالضرورة ولیس وجوھھم راتوتعبی أصواتھم خالل من اآلخرین

  .)2006:61 حسین،

خالل  من اآلخرین مشاعر قراءة على الفرد إمكانیة مستوى" بـ" جولمان" ویعرفھ  

 الذین فراداأل أن ویضیف یقولون، مما بالضرورة ولیس وجوھھم، تعبیرات أو صوتھم

  :على قدرة أكثر یكونون التعاطف بسمة یتمیزون

 للمواقف الحساسیة

 اآلخرین عواطف فھم

 اآلخرین مساعدة

 )Golman, 1995:119الوعي بالقوانین المنظمة في المجتمع (
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ویتضح من ذلك أن التعاطف یعني القدرة على إدراك عواطف اآلخرین والتوحد معھم 

  عاطفیاً وفھم مشاعرھم ویقوم ذلك على قدرة الفرد على الوعي بذاتھ.

 Social skills: االجتماعیة المھارات: خامساً 

 جروان،. (اآلخرین عند المرغوبة االستجابات إحداث في والمھارة الخبرة وتعني

 الكفاءة تشیر إذ االجتماعي، التواصل أو االجتماعیة الكفاءة أیضاً  وتسمى ).2012:102

 یتطلبھا التي المثلى بالصورة وانفعاالتھم خریناآل مشاعر فھم على القدرة إلى االجتماعیة

. فعال بشكل وقیادتھم معھم والتواصل اآلخرین في التأثیر على القدرة في تظھرو الموقف

  ).38- 37: 2009 معمریة،(

ویعني بھا مستوى ما یتمتع بھ الفرد من حیث التأثیر في المواقف االجتماعیة المختلفة   

  دة.  والتي تتناول جمیع المھارات التي یستخدمھا الفرد في المواقف المتعد

  ویرى جولمان أن ھذه المھارات تتضمن:  

 المھارات في تكوین عالقات اجتماعیة.

 القدرة على أداء األدوار القیادیة.

 االتصال والتعاون مع اآلخرین.

 القدرة على العمل مع الفریق.

 القدرة على إدارة األزمات والصراعات.

  )Golman, 1995:119القدرة على تقبل التغیرات الحادثة في المجتمعات. (

 التأثیر من الفرد تمكن المھارات من مجموعة ھي االجتماعیة المھارات أن إلى ونخلص

  .ومشاعرھم عواطفھم إدراك طریق عن اآلخرین في

 إطارا فیھ وعرض ،"العاطفي الذكاء مع العمل" كتابھ" جولمان" نشر 1998 عام وفي

 شركات في أجریت التي الدراسات لمئات مستندا العاطفي، الذكاء في لنظریتھ معدال عاما

 أو العمل أداء في بالنجاح بطةتالمر العاطفیة الكفایات على التعرف بھدف عدة ومؤسسات
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 مستوى يف نجاحا حققوا الذین أولئك عن العمل في نجاحا األكثر داألفرا تمیز والتي الوظیفة

 وحفز اآلخرین، ومشاعر مشاعرنا معرفة على القدرة بأنھ العاطفي الذكاء فیھ وعرف متوسط،

 للذكاء أنموذجا ھیف وقدم  اآلخرین مع عالقتنا وفي أنفسنا داخل جیدا انفعاالتنا ومعالجة دافعیتنا

 منھا مجال كل أبعاد وحدد االجتماعیة والكفایة الشخصیة الكفایة ھما مجالین یتضمن العاطفي

 ).03( الجدول في موضح ھو كما

  مجال لكل الممیزة واألبعاد العاطفي الذكاء : مجال)03( جدول
مجاالت الذكاء 

  العاطفي
  بعاد الممیزة لكل مجالاأل

  الكفایة الشخصیة
Personal 

competence 

 : معرفة الحالة العاطفیة للفرد وتفضیالتھ اإلدراكیة وتتضمن:الوعي الذاتي
 (معرفة نقاط القوة والضعف)الوعي العاطفي (معرفة عواطف الفرد)، والتقویم الدقیق للذات 

 الثقة بالنفس (إحساس قوي بقیمة الذات وقبولھا)
 : إدارة الفرد لحالتھ الداخلیة وتتضمن:self-Regulation: التنظیم الذاتي

 التحكم الذاتي (السیطرة على العواطف)
 النزاھة (المحافظة على مستویات من األمانة)

 الضمیر (تحمل مسؤولیة األداء)
 المرونة في التعامل مع التغییر)التكیف (

 االبتكار (االرتیاح مع األفكار الجدیدة)
 : وتتضمن تحقیقھا علینا تسھل أو أھدافنا تحو تقودنا التي العاطفیة المیول وتعني: الدافعیة

 دافع االنجاز (الكفاح لتحصیل مستوى عال من التفوق وتحقیقھ)
 تحو أھداف المجموعة أو المنظمة) االلتزام (المیل

  المبادرة (اإلصرار على متابعة الھداف بالرغم من العراقیل)

  الكفایة االجتماعیة
Social 

Competence 

 : أي الوعي بمشاعر اآلخرین وحاجاتھم واھتماماتھم ویتضمن:التعاطف
 بمشاعر اآلخرین وأرائھم) اإلحساسفھم اآلخرین (

 بحاجات اآلخرین للتطور) اإلحساستطور اآلخرین (
وتلبیتھا) التنوع المؤثر (تشجیع الفرص  اآلخرینالتوجھ للخدمة (فھم وتوقع وإدراك حاجات 

 فراد)بین األ
 الوعي السیاسي (قراءة المیول العاطفیة للجماعة)

 المھارات االجتماعیة وتتضمن:
 التأثیر في اآلخرین

 التواصل معھم
 إدارة النزاعات

  استقطاب التغییر القیادة، 
  )263-261:  2006في (الریماوي وآخرون،  
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 :2000أنموذج "ستینر" 

 عتمد فیھ على أنموذج "جولمان"، وأشار فیھ إلى أنستینر أنموذجاً للذكاء العاطفي ا قدم

  الذكاء العاطفي یشتمل على األبعاد التالیة:

 .الذاتیة مشاعر فھم على الفرد قدرة ویعني: بالذات الوعي

: ویعني قدرة الفرد على التعبیر عن مشاعره وعواطفھ على نحو فاعل، إدارة العواطف

 وقدرتھ على إدارتھا وضبطھا، وقدرتھ على التغلب على خبراتھ العاطفیة.

: ویعني قدرة الفرد على معرفة مشاعره وإدراك عواطف اآلخرین السیئة، التعاطف

 والتعامل معھا على نحو فاعل.

 .علیھا والسیطرة مشاعرھم لتھدئة اآلخرین مساعدة على الفرد قدرة :االجتماعیة العالقات

 یعني قدرة الفرد على اإلصغاء لآلخرین. االتصال:

 .)2007 السمادوني،( عن نقال) 43: 2009 عزیز،( في

  :العقلیة والقدرات الشخصیة وسمات العاطفي الذكاء أنموذج. 5-3

    :1998. أنموذج "باراون" 5-3-1

أون" من أھم من عمل بھذا النموذج، والذكاء العاطفي وفق ھذا النموذج ھو - ویعد "بار  

توسیع لمفھوم الذكاء العاطفي كما قدمتھ نماذج القدرات، حیث أمھ یرتبط بالمكونات العاطفیة 

والشخصیة واالجتماعیة للفرد ففیھ تتكامل محاور فھم الذات واآلخر، وبناء العالقات مع 

 ,Bar-Onتكیف مع المتغیرات البیئیة واالجتماعیة المحیطة، وإدارة العواطف. (اآلخرین وال

2000  :01(  

 أون للذكاء العاطفي، یضیف إلى نموذج-فالنموذج المختلط الممثل في نموذج بار  

القدرات مكوناً ھاماً ھو المكون االجتماعي، وذلك إلى جانب المكونات المعرفیة والعاطفیة، 

فینظر إلى الذكاء العاطفي من منظور أكثر تكامالً واتساعاً. فھو یمثل ھنا كل مھارات الفرد 
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في التعامل مع عواطفھ الشخصیة، من حیث فھمھا وإدراكھا والتحكم فیھا، باإلضافة إلى 

تھ االجتماعیة في التعامل مع عواطف اآلخرین وفھمھا، وكذلك مھاراتھ االجتماعیة في مھارا

إقامة عالقات أسریة وصداقات قائمة على أسس سلیمة تجعل من تلك العالقات ذات طابع 

  )61: 2006ایجابي. (رزق هللا، 

  آلتي:كا ومھارة) (قدرة عشرة خمس تحتھا ویندرج رئیسیة أبعاد خمسة أون"-"بار وحدد  

  وتضم خمس مھارات ھي: . المھارات الذاتیة:5-3-1-1

 الوعي بالذات: نعني القدرة على معرفة المشاعر الذاتیة وفھمھا.

 .التوكیدیة: وتعني القدرة على التعبیر عن المشاعر والمعتقدات واألفكار

 تقدیر الذات: وتعني القدرة على تقدیر الذات بدقة.

 لفرد على إدراك إمكاناتھ وقدرتھ على توظیفھا.تحقیق الذات: وتتحدد بقدرة ا

  . المھارات االجتماعیة:5-3-1-2

  تتعلق بمھارات األفراد وقدرتھم على إقامة العالقات والتفاعل مع اآلخرین وتشمل:  

 دراك وفھم وتقدیر مشاعر اآلخرین.إالتعاطف: ویعني القدرة على 

 العالقات بین األفراد: تعني القدرة على بناء عالقات ُمرضیة مع اآلخرین وإدامتھا.

)Bar-On, 1997  :17(  

  وتضم المكونات التالیة: مھارة إدارة الضغوط: - ج

تقدیر مدى التطابق بین خبراتھ العاطفیة مع ما ھو  يتحمل الضغوط: مھارة الفرد ف

ة في الخیاالت واألوھام، وھذه المھارة ترتبط بدرجة موجود موضوعیاً، مع االبتعاد عن المغاال

 الوضوح اإلدراكي في التعامل مع المواقف وتقدیرھا، وتفحص األسالیب المستخدمة لذلك.

العواطف وضبط االندفاع: وتختص بقدرة الفرد على السیطرة على عواطفھ التحكم في 

 مشاعره. بفعل معین، وذلك عن طریق تحكمھ في أو تأجیلھا عن القیام
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  المھارات التكیفیة: -د

: ویختص بقدرة الفرد على التمییز بین ما یشعر اختبار الواقع أو المسؤولیة االجتماعیة

 بھ انفعالیاً وما ھو موجود بالواقع.

 تعني القدرة على التكیف مع مشاعر اآلخرین وأفكارھم. المرونة:

 فاعلیة.تعني القدرة على تحدید المشكلة وحلھا ب حل المشكالت:

)Bar-On, 1999  :18(  

  " أون - بار" أنموذج أبعاد :)02( شكل

  

  

  

  

  

  

   

 )106:  2012 جروان،( في

  :Dulewiez & Higgs" ھیجز"و" دیولیوس" أنموذج. 3-2- 5

  :وھي مكونات خمسة العاطفي للذكاء أن إلى وھیجز دیولیوس توصل

 .واثقة قرارات في واستخدامھا لمشاعره الفرد معرفة ویعني: بالذات الوعي

 .یعوقھ وال یساعده بشكل لعواطفھ الفرد إدارة ویعني: الذات تنظیم

 أون" -نموذج "بار

 مھارات المزاج العام المھارات التكیفیة المھارات الذاتیة

المھارات 
االجتماعیة أو 

 الشخصیة

مھارات إدارة 
 الضغوط
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 لقیمھ الفرد استخدام وتعني: الذات وحفز الحاجات إشباع تأجیل على والقدرة الذات حفز

 .أھدافھ لتحقیق وتوجیھھا ذاتھ أجل من العمیقة وتفضیالتھ

 عواطف إدارة وعلى فھمھا على والقدرة اآلخرین بمشاعر اإلحساس وھو: التعاطف 

 )Dulewies, 1999 :23-24( .اآلخرین

  . نماذج أخرى: 5-4-2

نماذج أخرى لتفسیر الذكاء العاطفي ال یمكن تصنیفھا في محور مستقل  ةوھناك ثالث  

  وھي: علیھا، واإلضافات التغییرات بعض إجراء مع السابقة النماذج على یعتمدون أصحابھا ألن

  : Gardner. أنموذج "جاردنر"1- 4-2- 5

 توماس تشس أربع قدرات ووصفوھا بأنھا مكونات لقد حدد كل من ھوارد جاردنر و  

  الذكاء العاطفي بین األفراد، وتشتمل ھذه القدرات على ما یلي:

  Organizing groupsتنظیم المجموعات: 

إن ھذه المھارة مھمة للقائد، وتساعده في تنسیق جھود المجموعة الواحدة نحو بلوغ 

 الھدف المشترك.

 Negotiating solutionsالحلول التفاوضیة: 

األشخاص لھم القدرة على إیجاد الحلول للنزاعات،  وھي مھارة إقناع اآلخرین، فبعض

وكذا إبرام الصفقات بكل بساطة، ألنھم نجحوا وھم في سن الطفولة في حل النزاعات على 

  أرض الواقع.

  Personal connectionالعالقات الشخصیة: 

إن موھبة التعاطف والتواصل، من بین المواھب التي تسھل القدرة على المواجھة في 

المواقف في الحیاة العامة والخاصة. فالتعرف بشكل مناسب على عواطف اآلخرین  جمیع

  ومشاعرھم یعتبر فن ومھارة في العالقات االجتماعیة.
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   Personalالتحلیل االجتماعي: 

تعني القدرة على اكتشاف مشاعر اآلخرین ببصیرة نافذة، ومعرفة اتجاھاتھم ودوافعھم 

  القات حمیمیة بین الفرد والمجتمع.وشعورھم، مما یؤدي إلى بناء ع

  )Gardner, 1995) عن (487:  2011في (ھدى، 

  : Levinson. أنموذج "لیفنسون" 2- 4-2- 5

  :التالي النحو على وھي أبعاد خمسة العاطفي للذكاء أن) 1999( لیفنسون أشار

 : أي القدرة على معرفة العواطف التي نشعر بھا مع إلزامیة توضیحاإلدراك العاطفي

 العالقة بین أفكارنا ومشاعرنا وزیادة على ما نقولھ ونفعلھ.

 : وتعني التحكم في العواطف المندفعة، والتفكیر الواضح.التحكم في العواطف

 .للفرد الشخصي األداء وتحمل الكامل االنسجام على المحافظة تعني :الحي والضمیر الثقة

تمییز عواطف اآلخرین واألخذ بآرائھم مع االھتمام  : ویقصد بھالوعي العاطفي لآلخرین

 النشط والظاھر تجاھھم.

 الحساسیة الحتیاجات نمو األفراد اآلخرین ومساندتھم مع تدعیم قدراتھم.

)Lvinson, 1999  :103-104.( 

  .1998 رزق السمیع عبد ومحمد عثمان فاروق أنموذج. 5-2-3

 "جولمان": إذ عرفا الذكاء على أنھ القدرة على االنتباه واإلدراك جوھذا یعتمد على أنموذ

واحتوائھا،  اآلخرین عواطف وإدراك فھم على والقدرة السلبیة للعواطف والتنظیم والتحكم الجید،

  حیث أن نتائج دراستھ أظھرت أن الذكاء العاطفي یتكون من خمسة أبعاد ومكونات ھي:

القدرة على االنتباه واإلدراك الجید للعواطف والمشاعر الذاتیة  المعرفة العاطفیة: 

 وحسن التمییز بینھما مع الوعي باألفكار والمشاعر الذاتیة واألحداث الخارجیة.
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 فیھا للتحكم الوقت وكسب السلبیة العواطف في التحكم على القدرة: العواطف إدارة

  .ایجابیة عواطف إلى وتحویلھا

 تحقیق نحو وتوجیھھا وتنظیمھا والعواطف المشاعر استخدام وتعني: العواطف نظیمت

 اآلخرون بھا یتفاعل التي الكیفیة وفھم القرارات، أفضل إلى والوصول والتفوق االنجاز

 .مختلفة بعواطف

: یعني إدراك الفرد لعواطف اآلخرین، والتوحد معھم عاطفیا مع فھم مشاعرھم التعاطف

 ریقة الئقة.وعواطفھم والتناغم معھم بط

بیة. ایجإ ة: ویعني التأثیر االیجابي القوي في اآلخرین والتفاعل معھم بطریقالتواصل

  ).13:  1998(عثمان ورزق، 

  مناقشة النظریات: 

نخلص فیما سبق اختالف العلماء والمنظرین في تفسیرھم للذكاء العاطفي من حیث أنھ  

سمة شخصیة أو قدرة عقلیة، فقد عّده كل من مایر وسالوفي ووایزنجر كقدرة عقلیة، فیما عّده 

أون وجاردنر -كل من جولمان وستینر كسمة شخصیة، فیما ذھب أو رأى آخرون ك: بار

 یج مختلط من سمات الشخصیة والقدرات العقلیة.ودیولیوس وھیجز أنھ مز

 من مجموعة أنھ إلى تشیر والتي العاطفي للذكاء" القدرات" نظریة یتبّنى الباحث فإن

 التفاعالت في للنجاح والالزمة الفرد، بھا یتمتع التي االنفعالیة والكفایات أو القدرات المھارات

  .المختلفة الحیاة مواقف وفي المھنیة،

 بخمسة حددھا فقد العاطفي، الذكاء مكونات أو أبعاد حیث من والمنظرون العلماء اختلف

 عثمان"و" لیفنسون"و" جاردتر"و" ایزنجر"و" ستینر"و" أون-بار"و" جولمان(" من كل

 أیضا واختلفوا) وھیجز ویولیوس وجاردنر وسالوفي مایر( من كل بأربع حددھا بینما ،)ورزق

 مھارة أو قدرة) 15(و ،"جولمان" لدى فرعیة سمة) 25( عددھا بلغ إذ مكون كل وحدات في

 ".سالوفي"و" مایر" عند قدرة) 14(و" أون-با" عند



- 59  - 
 

 أون ودیولیوس وھیجز وایزنجر وستینر.-: اتفق علیھ كل من جولمان وبارالوعي بالذات

 : اتفق علیھا كل من جولمان و وایزنجر ودیولیوس وھیجز.الدافعیة

أون وستینر ودیولیوس وھیجز وعثمان -علیھا كل من جولمان وبار: اتفق التعاطف

 ورزق.

 .وایزنجر ولیفنسون ورزق وعثمان وسالوفي، مایر من كل علیھا اتفق: العواطف إدارة

: والتي أطلق علیھا دیولیوس وھیجز المھارة االجتماعیة، واطلق المھارات االجتماعیة

العالقات االجتماعیة، ووصفھا عثمان ورزق أون نفس المصطلح ووصفھا ستینر -علیھا بار

 بالتواصل، والعالقات الشخصیة من جاردنر.

 انفرد بعض المنظرین في إضافة أبعاد أخرى وھي على النحو التالي:

أون والذي یختص بإمكانیة التحمل والتحكم - بعد عوامل إدارة الضغوط ورد فقط عند بار

ضیة والتحلیل االجتماعي، مصطلحات انفرد بھا تنظیم المجموعات والحلول التفاو .طبالضغو

 جاردنر.

كل ھذا التنظیر في نظر الباحث جاء لیساعد األفراد ویمكنھم من التكیف ومواجھة الحیاة 

بنجاح معتمدا على التوظیف المتكامل لقدراتھ العقلیة والعاطفیة، وأن النجاح في العالقات 

التأمل في خبراتھ العاطفیة والمعلومات العاطفیة، الشخصیة یعتمد على قدرة الفرد في التفكیر و

 واالستجابة بوسائل متوافقة عاطفیاً. 

  :العاطفي للذكاء النیورولوجي األساس -6

 أن على أكدت الحدیثة واألبحاث الدراسات أن Abraham)2000( أبراھام یرى

 للتغییر المقاومة وشدیدة ومركبة معقدة اإلنسان تركیبة في العاطفیة أو االنفعالیة المنظومة

  .اإلنسان حیاة في مبكر وقت منذ اإلنسانیة الشخصیة معلم تحدد وھي

 للوجدان والسیكولوجیة البیولوجیة الجوانب بین العالقة تناولت التي الدراسات وأوضحت

 المنطقیة المراكز إلى للمخ العاطفیة المراكز من المتجھ وعددھا العصبیة األلیاف كم أن وللمخ،
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 السلوك على العواطف تأثیر أن ذلك ویعني المعاكس االتجاه في تسیر التي مثیلتھا كثیرا یفوق

  )37: 2011 موضي،( .والتعلم السلوك على المنطقیة العملیات تأثیر كثیرا یفوق والتعلم

 المخ كل في واسع بشكل تعمل التي للرسائل الحاملة المواد أن الباحثین من فریق وجد لقد

 دیفید" وجاء العواطف تنظم التي العصبیة المناطق في كثافة أكثر تكون المناعي، والجھاز

 بالتأثیر للعواطف یسمح مباشر فیزیقي سبیل وجود على األدلة بأقوى David Filten" فیلتن

 كل ینظم الذاتي العصبي الجھاز في قویا تأثیرا للعواطف أن الحظ فقد ،يالمناع الجھاز في

  .)24 :2003 غالي،( الدم ضغط مستویات وحتى األنسولین إفراز مقدار من بدءً  شيء

 حاالت وجمیع العاطفي الذكاء عن المسؤول نھأ على الطرفي العصبي الجھاز إلى ینظر

 ومن وتقییمھا اآلخرین عواطف على التعرف في رئیسیا دورا یؤدي فھو العاطفیة، اإلنسان

 من تتكون العصبیة الخالیا من صغیرة كتلة وھي اللوزة) العصبي( الجھاز ھذا عناصر

 المخ في منھا جزء الصدغي، للفص الداخلي السطح في وتقع اللوزة، یشبھان صغیرین جسمین

 مخ وفي الطرفي العصبي الجھاز في األھم الجزء وتعتبر األیسر، المخ في واآلخر األیمن

 الفص بین تصل التي العصبیة الوصالت وتعتبر العاطفیة، األمور في المتخصص اإلنسان

 حیث للفرد، العاطفیة الكفاءة عن المسؤولة) العواطف مركز( واللوزة) األفكار مركز( الجبھي

 تقدیر في واضح عجز یظھر المخ أجزاء بقیة عن اللوزة تفصل أو الوصالت ھذه تتلف لو

  ".االنفعالي أو العاطفي العمى" علیھا یطلق التي الحالة وھي العاطفیة، األحداث أھمیة

ویؤدي العجز عن تقدیر المشاعر العاطفیة إلى أن یفقد اإلنسان القدرة على التواصل مع   

اآلخرین، فقد أجریت عملیة جراحیة لشاب أزیلت فیھا اللوزة من دماغھ لعالج نوبات الصرع 

 تالمرضیة، بعدھا تغیر تماما، أصبح غیر مكترث بالناس ویفضل االنطواء بال أي عالقا

إنسانیة، مع أنھ كان قدیرا في التحاور مع اآلخرین، لقد صار ال یتعرف على أقرب أصدقائھ 

وأقاربھ، وضل ال یشعر بأي عاطفة في مواجھة كرب أو محنة شدیدة لعدم اكتراثھ بأي شيء، 

  إن ھذا الشاب نسي أي استجابة عاطفیة.
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والعجز عن التعرف على وبینت العدید من الدراسات أن ھناك عالقة بین تلف اللوزة   

تعابیر الوجھ العاطفیة أو االنفعالیة كالخوف والغضب واالشمئزاز، ویؤدي ھذا التلف أیضا 

إلى تدھور قدرة الفرد على تقویم الموقف، كما یرتبط بأعراض مرض الفصام واالكتئاب 

عل للصدمة، ویظھر العجز بصورة أوضح في التفا ةوالھالوس والقلق واالضطرابات التالی

  االجتماعي.

 األعصاب علوم بمركز األعصاب عالم  Josephe Ledoux"لودو جوزیف" ویعتبر  

 أبحاث فسرت وقد العاطفي، المخ في للوزة الرئیسي الدور اكتشف من أول نیویورك، بجامعة

 والقشرة المفكر العقل من كل یتخذ أن قبل حتى أفعالنا في اللوزة تتحكم كیف" لودو جوزیف"

 ودورھا اللوزة بھا تقوم التي المھام في تتمثل العاطفي الذكاء بؤرة إن. ما قراراً  المخیة

  .المخیة القشرة مع المتداخل

 استعرضتھا التعاطف بیولوجیا حول القردة على أجریت ومقارنة عصبیة دراسات وفي  

 منھا تبین بكالیفورنیا، التكنولوجي المعھد في النفسیة الطبیة  L.Brathers"براذرز لیسلي"

 الھامة المخیة الدورة من كجزء البصري باللحاء المرتبطة بالمناطق وصالتھا اللوزة دور

  )49: 2005 معمریة،. (التعاطف وراء الكامنة

المصابین بأذیة عصبیة تعطلت  صووجدت بعض الدراسات التي أجریت على األشخا  

فیھا الصلة العصبیة بین اللوزة وقشرة مقدمة الدماغ األمامي، أنھ بالرغم من عدم تغیر مستوى 

الذكاء المعرفي، إال أن المصاب یبدأ باتخاذ قرارات خاطئة حتى في أبسط األمور كاتخاذ قرار 

  شراء شيء ما أو عدم شرائھ.

لحیاة اإلنسان وجود دائرة اتصاالت سلیمة بین اللوزة والنتیجة الھامة أن من المھم   

مركز العواطف وبین قشرة الدماغ مركز التفكیر والذكاء المعرفي، حیث تشترك األفكار مع 

العواطف في فھم الموقف واتخاذ القرار المناسب، وأنھ البد من اشتراك العاطفة والمنطق في 

 العقل معاً، فالعقل (الذكاء المعرفي) یقوم بضبطاتخاذ القرارات وكأنھ البد من مزیج القلب و
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العواطف وإطالقھا أو كبحھا، والعاطفة (الذكاء العاطفي) تقوم بتوجیھ العقل أو التفكیر الوجھة 

  )33: 2003مأمون، الصحیحة. (

) أنھ بالرغم من أننا ال نستطیع تغییر االتصاالت 2003("ویقول "مأمون مبیض  

من الدماغ باألقسام األخرى، والتي تصل اللوزة (مركز  العصبیة التي تصل كل جزء

العواطف)، إال أننا نستطیع من خالل رفع الذكاء المعرفي أن ندرب مھارات السیطرة على 

العواطف وتنمیة مركز الدماغ القشري لیصبح أكثر تحكماً وضبطاً للعواطف مما یؤدي إلى 

  ).  34: 2003. (مأمون، تأثیر أقوى في تحدید طبیعة ردود األفعال وشكلھا

 توضیحي رسم

 .المخ داخل االنفعالیة االستجابة مسار یوضح :(03)رقم شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  )39: 2000(الجبالي، 

  

  

  

 المھاد

 القشرة البصریة

  األمیجداال

 (النتوء اللوزي)
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  المنطقي والمخ العاطفي للمخ العصبي األساس یوضح :)04( رقم شكل

 ).36:  2007 سـالي،(

 

  

  الحسیة القشرة          اللوزة    

  واعیة إشارات            میجداالاأل                                                     

  

  

  

  

  

  

 االستجابة
 العاطفیة

االستجابة  المخ المنطقي المخ العاطفي
 المنطقیة

ومقیاسھا العواطف 
 السارة وغیر السارة

القشرة المخیة 
 الجدیدة

وقیاسھا معامل 
  )I Qالذكاء (

 المھاد

اإلشارات الحسیة إشارات 
 أولیة
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  :العاطفي الذكاء في المؤثرة العوامل -7

 . السن:7-1

وجد من خالل بعض الدراسات أن اإلنسان یستمر في تقدم وارتفاع ذكائھ العاطفي  لقد  

حتى األربعینیات أو الخمسینیات من العمر على األقل، أي أن اإلنسان كلما تقدم في السن كلما 

 نضج ذكاؤه العاطفي.

 النھائي المجموع أن وجد شخصاً ) 2831(على أجریت العاطفي للذكاء دراسة وفي  

 وبدایة األربعین نھایة مع ذروتھ إلى ویصل العمر، تقدم مع واضح بشكل یزداد العاطفي للذكاء

 المعرفي الذكاء بأن نتذكر عندما األھمیة من كبیرة درجة على النتائج ھذه إن سنة، الخمسین

 باإلضافة الخمسین نھایة حتى ثابتاً  ویبقى خاصة، المراھقة مرحلة نھایة مع ذروتھ إلى یصل

. العاطفي الذكاء عكس على العمر، ھذا بعد قلیالً  لالنخفاض یمیل المعرفي الذكاء ھذا أن إلى

  ).60: 2009 سوسن،(

  :الجنس. 7-2

بصفة عامة یتساوى كل من الذكور واإلناث في درجة الذكاء العاطفي، إال أنھ تمیل   

النساء إلى تحقیق مستویات عالیة في مھارات العالقات مع اآلخرین، والمسؤولیة االجتماعیة 

للتعاطف، في حین الرجال یتقدمون في مھارات النظر إلى الذات والقدرة على تحمل الضغط. 

  )2008(مدحت، 

ث قیس الذكاء العاطفي ) امرأة، حی3200و( ) رجال4500ي دراسة ألكثر من (وف  

تبین أن النساء كّن أكثر إدراكاً لعواطفھن، ومشاعرھن، ولعواطف ومشاعر اآلخرین عندھم، 

وكن على عالقات أفضل مع اآلخرین، ویبدین مسؤولیة اجتماعیة أفضل من الرجال، 

قوى بتقدیر الذات والقدرة على مواجھة التحدیات وبالمقابل فقد كان عند الرجال شعور أ

ثقافات المباشرة والتوترات بشكل أفضل من النساء، وقد تكررت نفس النتائج في عدد من ال

  )75: 2003والمجتمعات. (مأمون، 
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  . التنشئة االجتماعیة:7-3

نتعلم یشیر "جولمان" إلى أن الحیاة األسریة ھي أول مدرسة لتعلیم العواطف، ففیھا   

كیف تكون عواطفنا تجاه أنفسنا واتجاه اآلخرین، وكیف ننظر إلى عواطفنا وكیف تكون ردود 

  ).29 :2009أفعالنا وكیف نعبر عن آمالنا ومخاوفنا. (سعد، 

) أن احترام اآلباء لمشاعر أبنائھم یربي فیھم احترام 2002ویؤكد "محمود ومطر" (  

آلباء مع عواطف أبنائھم وعدم تجاھلھا یغرس فیھم مشاعر اآلخرین، كما أن مراعاة وتعاطف ا

  )57 :2009التعاطف مع اآلخرین. (سوسن، 

 ) إلى أن ھناك أربعة أنواع من أسالیب اآلباء الشائعة في2000("كما یشیر "جولمان

  التعامل مع األطفال ھي:

 تجاھل المشاعر تماماً:

ویجب علیھم أن ینتظروا بعض اآلباء یتعاملون مع غضب األطفال على أنھ شيء تافھ 

حتى ینتھي من تلقاء نفسھ ویفشلون في استغالل مثل ھذه اللحظات العاطفیة في التقرب إلى 

 ).29: 2009في الكفاءة العاطفیة. (سعد، الطفل ومساعدتھ على تعلم دروس مھمة 

 الحیاد الزائد عن الحد:

یقومون بتوجیھ األطفال  ھؤالء اآلباء مثلھم مثل من یتجاھلون مشاعر الطفل، نادراً ما

بالطریقة المثلى في التعامل مع المشاعر المختلفة، فقد یسعون إلى تھدئة الجو الغاضب بأي 

 طریقة.

 :الطفل لمشاعر احترام أي إظھار عدم

ھؤالء اآلباء یتسمون بالقسوة في نقدھم وعقابھم ألبنائھم، فمثالً قد یمنعون الطفل من  مثل

إظھار أي عواطف أو مشاعر غاضبة بل ویردون بغضب على الطفل الذي ال یرید اإلفصاح 

  عن نفسھ.
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 أسلوب المساندة العاطفیة:

فھم األسباب  ھناك آباء یحترمون مشاعر أطفالھم ویأخذونھا مأخذ الجد ویحرصون على

التي أدت إلى غضب أطفالھم، كما أنھم یحرصون على مساعدة الطفل في إیجاد طرق ایجابیة 

  ).30 :2009 سعد،لتھدئة مشاعرھم الغاضبة. (

  :المدرسة. 7-4

 لتحسین أماكن فالمدارس للطلبة، العاطفي الذكاء تحسین في ھام دور المدرسیة للبیئة

 اللقاءات في القصور لتصحیح األولى األماكن أنھا" جولمان" اعتبر حیث العاطفي، الذكاء

 فاألطفال المدرسة، من یبدأ العاطفیة المھارات تعلم وأن للطالب، والعاطفیة االجتماعیة

 لعملیة تحدیاً  تواجھ فالمدارس ذلك وعلى انفعالیاً  أو عاطفیاً  مختلفون وھم المدارس إلى یدخلون

 األمیة محو من للتمكن عاطفي تثقیف خالل من لألطفال العاطفیة المھارات ومعالجة التغییر

 تنمیة على یعمل مدرسي مناخ وخلق الغرض لھذا مصممة وبرامج مناھج خالل ومن العاطفیة

 ).243: 2011 غسان،( عدیدة مجاالت في واستخدامھا بسرعة العاطفیة المھارات

  :العاطفي الذكاء قیاس أسالیب -8

 فالدراسات حثیثاً، األولى خطواتھ یبدأ أن محاوالً  مھده في العاطفي الذكاء قیاس مازال

 الجزائر وفي عامة بصورة العربي الوطن في نادرة تكون تكاد المجال ھذا في أجریت التي

 أنھ رغم نسبیاً، الموضوع حداثة إلى أجمع ذلك یرجع وربما عالمیاً، وأیضاً  خاصة بصورة

  )599: 2008 العظیم، عبد(المتخصصین والباحثین والممارسین العامة بین التركیز تحت أصبح

 العاطفي، الذكاء لقیاس مختلفة طرق عدة ھناك أن یجد الموضوع ھذا في والمتأمل

 مفھوم بتباین ھنا والمقصود تعریفھ، وكیفیة مفھومھ تفسیر تباین إلى بینھما االختالف ویرجع

  .عقلیة قدرة أو شخصیة سمة أنھ على ویفسر یفھم ھل بأنھ العاطفي الذكاء

)Baron & Parker, 2000, p231(  
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وبناء على ھذا الفھم تعددت أنواع اختبارات الذكاء العاطفي أي المقاییس، فھناك ثالثة   

  كاآلتي: أنھا و"سالوفي" "كاروزو" "مایر"، من كل یشیر العاطفي الذكاء قیاس أسالیب من أنواع

 Ability. االتجاه األول یقیس الذكاء العاطفي من خالل اختبارات األداء األقصى 8-1

Measures  بالقدرات المعرفیة الحقیقیة ذات ومفھوم الذكاء العاطفي بناء على ذلك یتعلق

  ).EIالعواطف ویعتمد على نموذج الذكاء العاطفي كقدرة لمایر وسالوفي. (

و مواقف محددة أول من بدأ بقیاسھ فقد اتخذوا مھاماً وكان (مایر وسالوفي وكاروزو) أ  

على المحتوى العاطفي الذي یعبر عنھ عمل فني أو موسیقى  ملیتم فیھا مطالبة األفراد بالحك

 ضمن أشیاء أخرى.

-Self( الذاتي التقریر استبیانات خالل من العاطفي الذكاء ویقیس الثاني االتجاه. 8-2

report tests (المرتبطة المعرفیة بالقدرات یعنى ذلك على بناء العاطفي الذكاء ومفھوم 

 لبارأون المختلطة النماذج أو السمات نماذج على ویعتمد ذاتیاً  الفرد یدركھا كما بالمشاعر

 .وغیرھم وجولمان

 النوع من الشخصیة اختبار مفردات بواسطة یقاس شخصیة كسمة العاطفي والذكاء

  .  أون-بار وضعھ الذي النمط على تقریبا التقلیدي

 Informant test observersالمحیطین تقدیر اختبارات یسمى الثالث االتجاه. 8-3

scales ھذه في أنھ االختالف، نقطة تكمن ولكن الذاتي التقریر لطریقة مشابھة طریقة وھي 

 ویعتمد القیاس، أداة على یجیب من نفسھ الفرد ولیس آخر شخص قبل من التقییم یتم الطریقة

  .وغیرھم وجولمان لبارأون المختلطة النماذج أو السمات نماذج على أیضاً  األسلوب ھذا

 ال كذلك العاطفي، الذكاء لقیاس الطرق أنسب حول اتفاق یوجد ال أنھ إلى اإلشارة ویجب

 لقیاس مختلفتان طریقتان األداء مقاییس أو الذاتي التقریر مقاییس كانت إذا ما حول اتفاق یوجد

 األخرى، الطریقة تقیسھ الذي المفھوم عن مختلف مفھوم تقیس طریقة كل أن أم المفھوم نفس

 أن من) Peterdes & Vernham) (2000( وفیرنھام بیتردیس دراسة أكدتھ ما وھذا

  ).20:  2008 ،تالال العبد. (مختلفین مفھومین تقیسان الطریقتان
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) Davies, Stankov & Roberts,1998) (وروبرتس وستانكوف، دیفیس( قام وقد

 من العاطفي الذكاء قیاس في جدید ھناك لیس بأنھ: فأقروا القائمة واألدوات المقاییس بمراجعة

 تقریر أداة وھي العاطفي الذكاء لقیاس أداة أقدم) أون-بار( قائمة وتعد الفعلیة، العملیة الناحیة

 Multifactor emotional( العوامل متعدد العاطفي الذكاء مقیاس ھي الثانیة واألداة ذاتي،

Intelligence Scale (METS) (منھا أكثر قدرة اختبار وھي. وسالوفي مایر أعدھا وقد 

 الفرد قدرة لتقدیر صممت التي المھام من سلسلة بعمل المستجیب فیھا یقوم أي تقریري مقیاس

 العاطفیة الكفاءة قائمة ھي الثالثة واألداة العواطف، مع ویتعامل یفھم یتصرف، یدرك، أن على

  .قدرة20 على موزعة درجة 360من تقدیرا لھ بالفرد المحیطون یضع وفیھا

 Schutte, et( وزمالؤه) سكوت( مقیاس ھو دراستھ في الباحث أعتمده الذي والمقیاس

al, 1998(، تدریج على الذاتي التقریر بطریقة العاطفي الذكاء تقیس عبارة 33 من ویتكون 

 یتكون أنھ اعتبار على العاطفي الذكاء قیاس ویمكن وسالوفي، مایر نموذج أساس على خماسي

 .)60 :2008 العظیم، عبد). (تولمان( اختبار في حدث كما قدرات عدة من
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  خالصة الفصل:
ارتأت الدراسة أن تعرج على أھمیة العواطف في حیاتنا ودورھا في العملیات العقلیة 

المتقدمین مثل ثورندایك صاحب نظریة للفرد, بالمقابل إلى جانب أعمال مجموعة من العلماء 

الذكاء االجتماعي والعالم السیكولوجي اآلخر ستیر نبرج الذي تقدم بنظریة الذكاء العلمي 

ین الشخصیین (البینشخصي واالجتماعي التفاعلي) اللذان بر من خالل الذكاء والعالم جاردن

تقدم  كل ما ,عقلیة لدى الفرد ذاتھ ولدى الناسیھتمان بالقدرة على فھم العواطف والحاالت ال

  مھد الطریق لبروز مفھوم الذكاء العاطفي.

) Salovey & Mayer( إن أول من أشار إلى مصطلح الذكاء العاطفي ھما العالمان

, فإن فضل انتشار 1990اللذان بدءا سلسلة أبحاثھما على مفھوم الذكاء العاطفي بدایة من سنة 

  بیعا.) في كتابھ األكثر Golman 1995( ھا المفھوم من خالل أعمال جولمان

تناولنا في ھذا الفصل المداخل النظریة التي تناولت الذكاء العاطفي بالدراسة,  وقد

النماذج الرئیسیة المتمثلة في النماذج المبنیة على القدرة والنماذج المختلطة ونموذج الذكاء 

  العاطفي كسمة.

وفي األخیر تطرقنا إلى تفصیالت ھائلة حول مكونات الدماغ اإلنساني واألداء الوظیفي 

من خالل تقدیر الذكاء قیاس الذكاء العاطفي العصبي لھذه المكونات باإلضافة إلى طرق 

 العاطفي التي تعكس مختلف االتجاھات النظریة التي تناولت ھذا المفھوم ومكوناتھ.
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  الفصل الثالث
  مقیاس الذكاء العاطفي لسكوت
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  تمھید:

 ؟في بدایة حركة القیاس كانت الطریقة المقبولة ھي أن یعرف الفرد ماذا یرید أن یقیس

أو المقیاس ما أراده الفرد, حیث  االختبارثم یجمع بعد ذلك األدلة والبراھین إلثبات مدى نجاح 

  كان الجھد موجھا لقیاس الذكاء العام, بالرغم من تزاید عدد الباحثین.

في  استخدامھاالوقت الحالي شھد استخدام المقاییس تطورا ملحوظا حیث تعدى إلى  وفي

المواقع العملیة مع األفراد أو في البحوث البحتة التي تھدف إلى زیادة معلوماتنا النظریة عن 

  الفروق النظریة إلى غیر ذلك.

وزمالؤه, وفي ھذا الفصل تطرق الباحث إلى التعریف بمقیاس الذكاء العاطفي لسكوت 

وكیفیة تطویر النسخة األصلیة في بیئتھ األصلیة "الوالیات المتحدة األمریكیة" والخلفیة 

النظریة التي تم على أساسھا بناؤه, وأخیرا عرض لبعض الدراسات السابقة التي أستعمل فیھا 

  المقاییس عبر بیئات ثقافیة مختلفة ومن ثم مناقشة ما جاء في الدراسات السابقة.

  )schutte et al) (1998(مقیاس الذكاء العاطفي لصاحبھ سكوت وآخرون: وصف  - 1

, cooper, كوبر hallوآخرون (ھال shutteأعد ھذا المقیاس العالم السیكولوجي سكوت 

) 1988) سنة(golden, جولدن dorn hiem, دورنھایمhaggerty, ھاجرتيmalouffمالوف

) 2000نصاري سنة(كاأل لعدید من الباحثینوقد ترجم إلى البیئة العربیة من طرف ا

), حیث اخترنا الترجمة التي رأینا فیھا األبسط للمستجیب حسب 2010(وامطانیوس سنة

محمودي واألستاذ , الباحث األستاذ بوقصارة منصور أستاذ بجامعة وھران تقدیرنا لألستاذین

) بند, و 33الذاتي مكون من(، وھو مقیاس من مقاییس التقدیر المدرسة العلیا لألساتذة الھواري

) درجات على طریقة لیكرت، وھو منقول بالترجمة من النسخة 05م من(یحتوي على سل

  األصلیة على المنوال اآلتي:
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  .مقیاس الذكاء العاطفي لصاحبھ سكوت وآخرون: وصف 04جدول رقم 
  العبـــــــــــــارات  الرقم

  أتحدث عن مشكالتي الشخصیة مع اآلخرین. أعرف متى  1
  عندما تواجھني عوائق أتذكر األوقات التي واجھت فیھا عوائق مماثلة وتغلبت علیھا.  2
  أعتقد أنني أؤدي بشكل جید في أغلب األشیاء التي أحاول القیام بھا.  3
  یجد اآلخرین من السھل أن یثقوا بي.  4
  فھم الرسائل غیر اللفظیة لآلخرین. أجد صعوبة في  5
   .جعلتني أعید تقییم ما ھو المھم وما ھو غیر المھم ھناك بعض األحداث الحیاتیة  الكبیرة  6
  عندما یتغیر مزاجي أرى امكانیات جدیدة.  7
  االنفعاالت أحد األشیاء التي تجعل حیاتي تستحق ان أعیشھا.  8
  أعیشھا.انني على درایة بانفعاالتي كما   9

  أتوقع حدوث أشیاء جیدة.  10
  أحب مشاركة اآلخرین انفعاالتي.  11
  عندما أعیش إنفعال إیجابي أعرف كیف أجعلھ یدوم أطول فترة ممكنة.   12
  أقوم بترتیب األحداث التي تفرح اآلخرین.  13
  .اأبحث عن األنشطة التي تجعلني سعیدً   14
  الرسائل غیر اللفظیة التي أرسلھا لآلخرین. إنني أعي  15
  أقدم نفسي بطریقة تعطي انطباع جید لآلخرین.  16
  .ليّ ع سھال ایكون حل المشكالت أمر اعندما یكون مزاجي إیجابی  17
  عندما أنظر في وجوه اآلخرین وتعبیراتھم أتعرف على االنفعاالت التي یعیشونھا.  18
  لماذا تتغیر انفعاالتي. إنني أعرف  19
  أستطیع التوصل إلى أفكار جدیدة  اعندما یكون مزاجي جید  20
  إنني أسیطر على انفعاالتي.  21
  أتعرف بسھولة على انفعاالتي كما أعیشھا. 22
  ثیر دافعیة نفسي من خالل تصور نتائج جیدة للمھام التي أقوم بھا.أ 23
  یقومون بأشیاء جیدة.أقوم بمجاملة اآلخرین عندما  24
  إني أدرك الرسائل غیر اللفظیة التي یرسلھا اآلخرون.  25
  عندما یخبرني شخص ما عن حدث مھم في حیاتھ، عادة ما أشعر وكأنني عشت ھذا الحدث بنفسي.  26
  عندما أشعر بتغیر انفعاالتي أمیل إلى التفكیر في أفكار جدیدة.  27
  عندما أواجھ عقبات أتوقف ألنني أؤمن بأنني سوف أفشل.   28
  ن بمجرد النظر إلیھم. أعرف ما یشعر بھ اآلخرو  29
  أساعد اآلخرین على أن یشعروا  بتحسن عندما یفشلون.  30
  أستخدم الحاالت المزاجیة الجیدة لمساعدة نفسي على مواجھة العقبات.  31
  ن من خالل سماع نبرة صوتھم. یمكن أن أقول ما یشعر بھ اآلخرو  32
  أجد صعوبة في فھم لماذا یشعر الناس بالطریقة التي شعروا بھا.  33
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  * مفتاح التصحیح:
على الدرجة الكلیة للمقیاس بجمع  ) نقاط, نحصل5تنقط االستجابات السابقة على(

الدرجات المعطاة, حیث تعطى النقاط حسب التصنیف اآلتي ولكن نستثني البنود رقم 

  ) التي تحسب بالعكس: 33.28.5(

 ) نقاط.01ال أوافق بشدة: ( -1

 ) نقاط.02ال أوافــــــــق: ( -2

 ) نقاط.03غیر متـــــأكد: ( -3

 ) نقاط.04أوافــــــــــــق: ( -4

 ) نقاط.05بشدة: ( أوافــــق -5

  لألداة: الخصائص السیكومتریة 

 alfa إلى معامل (ألفا كرونباخ schutte, et alأبان المقیاس في دراسة سكوت وآخرون 

cronbach)كما أظھرت دراسة "ستیفن دي الزاري" 0,92) إلى(0,76) یتراوح من (

steven delazzari )2000تساق لال رونباخ)) عند حسابھ معامل ثبات باستخدام (ألفا ك

  ).0,92الداخلي یساوي لـ (

) وذلك باستعمال 2010وقد تم حساب الثبات في البیئة الجزائریة من طرف سعداوي(

من التعلیم  اتلمیذ 50أسلوب(التطبیق وإعادة التطبیق) وذلك لمدة أسبوعین على عینة تقدر بـ 

الثبات مقبول یعطي للمقیاس قیمة ) وھذا 0,76وتراوح معامل االرتباط بین التطبیقین( ثانويال

  علمیة ال بأس بھا.
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 ):1998( التعریف بمقیاس الذكاء العاطفي سكوت وآخرون

, ھاجرتي lenae.hall, ھال john.malouff(مالوف وآخرون  schutteبتكر سكوتا

donaldj.haggerty , كوبر johnt.cooper, جولدن chrlesj.golden ,

مقیاسا للذكاء العاطفي, واستخدم استخداما واسعا في  1998) سنة  liane.dornheimدورنھایم

  ).austin ,et .al,2004 :555بحوث الذكاء العاطفي( 

  schutte emotional intelligence measureیعتبر مقیاس سكوت وآخرون

)seimأحد المقاییس الھامة التي تصدت للذكاء العاطفي مرتكزا باألساس على النموذج ( 

  ).73 :2010قترحھ مایرو سالوفي للذكاء العاطفي (أمطانیوس, الذي ا النظري

) درجات 05) بند, و یحتوي على سلم من(33وھو مقاییس التقدیر الذاتي مكون من(

 أعلى مستوى من الذكاء العاطفي,على طریقة سلم لیكارت, حیث تدل أعلى درجة فیھ على 

من الدراسات ویقیس التقییم, والتعبیر عن في العدید  باستخدامھقدم مؤلفو ھذا المقیاس و

, واستخدام االنفعاالتالعواطف أو انفعاالت الذات وانفعاالت اآلخرین, وتنظیم وضبط 

إال أنھا لم تظھر كعوامل منفصلة في التحلیل العاملي في الدراسة األصلیة التي  االنفعاالت

أعدت ھذا المقیاس, ولذلك تم التعامل مع ذلك المقیاس على أساس أنھ یقیس الذكاء العاطفي 

  ).schotte,et al ;1998,167-170بدرجة كلیة وال یقیس األبعاد األربعة بصورة منفصلة(

ن الباحثین الذین أسھموا في وضع المقیاس مدار الدراسة أنھم یؤكد سكوت وزمالؤه م

 إغفالدون  1990في تصمیمھم لھذا المقیاس على نموذج سالوفي و مایر عام  ارتكزوا

  المراجعات التي أخضع لھا ھذا النموذج الحقا.

باألساس على اإلطار النظري (النموذج)  اعتمدواوقد أشار سكوت و زمالؤه إلى أنھم  

تستند  یجمع بین معظم األبعاد التي باعتباره) salovey & mayer,1990وفي ومایرو (لسال

إلیھا النماذج األخرى للذكاء العاطفي, محققا في ذلك شیئا من المواءمة والتكامل بینھما, ولھذا 

إلى أنھ النموذج الذي یطرح  باإلضافةیعد النموذج األكثر تكامال وشموال بین النماذج األخرى, 

مضامینھ مراحل النمو العاطفي, ناھیك عن الدور الفعال الذي تلعبھ العواطف واالنفعاالت  في

  ).schutte et al,1998 :189في النمو العقلي (
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) 1998إال أنھ بعد ذلك اقترحت دراستان منفصلتان للذكاء العاطفي أن لمقیاس سكوت (

, وتقدیر lmood regulation   optimism أربعة عوامل جزئیة (التفاؤل, تنظیم المزاج

 social shillsجتماعیة والنفعیة , والمھارات االapptaisal of emotionsنفعاالت اال

Utilization of Emotions  ) باإلضافة إلى العامل العام للذكاء العاطفيsaklosfske, et 

al ,2003.(  

یمثل بصورة أفضل على أنھ قدرة ) أن الذكاء العاطفي 2004خرون, آلقد زعم (مایر و

)mayer, et al ;2004:574لكن ھناك مشكلة في قیاس الذكاء العاطفي كقدرة ألن الطبیعة ( 

بنود اختبار ذات خطوط  الستخراجتفوض الجھد المبذول  االنفعالیةالذاتیة المالزمة للخبرة 

المعیاریة بعبارة أخرى, فإن دة في اختبارات نسبة الذكاء جقدرة معرفیة فریدة, مثل تلك المست

العدید من المكونات الشخصیة للذكاء العاطفي كقدرة (بمعنى تلك الجوانب التي تھتم بالحاالت 

علومات تتطلب أن یكون ماالنفعالیة الداخلیة للناس) غیر مسؤولة عن التقدیر الموضعي, ألن ال

  ).MALOTESTA-MAGAI ,et al ;1991 :306الذي تأخذه ( لالختیارالتقدیر متاحا فقط 

فطریقة ) أنھ یمكن أن یكون مفھوما مفیدا كسمة, 2003لكن افترض (بترایدس وفیرنھام, 

  ).Furnham, 2003 :39التقریر الذاتي ھي الطریقة المعتادة في تقدیر الذكاء العاطفي (

أحد أنواع  اختیارحیث أن أساس التمییز بین الذكاء العاطفي كسمة وكقدرة موجود في 

مداخل القیاس, لتستخدم أو ال تستخدم في المجاالت النظریة لمفاھیم الذكاء العاطفي 

)Petrides, & Furnham, 2003 :40.(  

سمة شخصیة, ویقاس بالتقریر الذاتي, ویتمتع بخصائص قیاس یعتبر الذكاء العاطفي 

بخصائص ألداء, ویتمتع اب نفسي جیدة, أما الذكاء العاطفي كقدرة فیعتبر قدرة معرفیة ویقاس

  ).petrides,et al ,2004 :575قیاس نفسي ضعیفة (

إشكالیة القیاس في التمییز بین الذكاء العاطفي كسمة وكقدرة  ومن خالل ما تقدم عن

موجودة في اختیار أحد أنواع مداخل القیاس ربما یتمثل في أن القدرة مثل السمة عملیات 
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 kirk,etاخل تلك الجوانب األربعة لنموذج الذكاء العاطفي (إجرائیة یمكن أن تكون مالئمة د

al,2008 :433.(  

وبناء  ) قیاس الذكاء العاطفي لدى المراھقین,1998ولھذا السبب حاول سكوت وزمالؤه (

مقیاس في ھذا اإلطار, وحساب ثباتھ وصدقھ, ووجد أن الذكاء العاطفي كان مقیاسا ثابتا لدى 

إیجابیا مع المھارة عند  وارتبطرتفعة لدى اإلناث عن الذكور, المراھقین, وكانت درجتھ م

, االجتماعي, وامتداد الرضا عن الدعم االجتماعي, وكمیة الدعم االنفعالیةتمییز التعبیرات 

ھذه العالقات حتى بعد الضبط على بنائین یتداخالن جزئیا مع  احتوتوسلوك إدارة المزاج, 

الذكاء العاطفي, یمكن تسمیتھا تقریر الذات والقلق السمة, لقد قدمت ھذه الدراسة دلیال على أن 

) المجاب بطریقة التقریر الذاتي (الذكاء 1998مقیاس الذكاء العاطفي سكوت وآخرون (

  ).ciarrochi, &others, 2001 :1105العاطفي كسمة) مقیاس ممیز ومفید (

  تطویر الصورة األصلیة لمقیاس سكوت وخصائصھا السیكومتریة: - 2

ستنادا إلى ر مقیاس الذكاء العاطفي القد كان الھدف من ھذه السلسلة من الدراسات تطوی

 ,salovey  )saloveyو سالوفي   mayerنموذج الذكاء العاطفي الرباعي الذي وصفھ مایر 

mayer ,1990,إعداد  ) حیث تطلبت المرحلة األولى من مراحل العمل والدراسة على المقیاس

األربعة لنموذج مایر  األساسیةمجموعة كبیرة من البنود التي بإمكانھا مسح جل األبعاد 

وسالوفي المعتمد في تصمیم ھذا المقیاس محل الدراسة, وقد أخضعت مجموعة البنود 

المقترحة للمراجعة والدراسة من قبل سكوت وزمالئھ للتأكد من وضوحھا من جھة و"مسحھا" 

  لألبعاد التي أعدت لھا من جھة ثانیة.

د أخرى, باإلضافة إلى بعض وتلت بعد ھذه الخطوة حذف بعض البنود وإضافة بنو

التصحیحات على عدد من البنود لیظھر المقیاس المقترح  كصورة أولیة ویخضع أوال للدراسة 

االستطالعیة ومن بعدھا لمجموعة من الدراسات السیكومتریة كان الھدف منھا غربلة المقیاس 

  األولي من جھة كما استھدفت  توفیر بعض دالالتھ وصدقھ من جھة أخرى.
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 schutte ,etتساق الداخلي والصدق (تطویر المقیاس, اال الدراسة األولى: -1- 2

al ,1998 بعض البنود استبعاد)؛ أفادت الدراسة االستطالعیة للمقیاس مدار الدراسة في 

ى بعضھا اآلخر, أو إعادة الغامضة, كما أفادت في إجراء بعض التصحیحات الضروریة عل

عن الدراسة  بندا عند ھذه المرحلة من مراحل العمل 62وقد تضمن  ،لیخرج المقیاس صیاغتھا

وقد عمد سكوت وزمالؤه في مرحلة تالیة إلى إخضاعھ للتحلیل العاملي بھدف غربلتھ مجددا 

البنود من قبل التحلیل العاملي, وتأتى ھذا من خالل تطبیق المقیاس على عینة  استبعادوإمكانیة 

مشاركا  346تمع, وقوام ھذه العینة جراد من مختلف شرائح المتضمنت الطلبة الجامعیین وأف

 )10.23معیاري  انحراف, 29.27, متوسط عمري 128, الذكور: 218(اإلناث: 

)schutte, et al ,1998:170.(  

ستعملت طریقة المكونات األساسیة والتدویر المتعامد للعوامل في التحلیل العاملي لبنود ا

 ) لقیم الجذورSCREE PLOT( انحدار, أسفر عن منحنى 346المقیاس على عینة قوامھا 

 ) التي أظھرت أربعة عوامل تشبعت بھا بنود المقیاس وتجاوزت قیمةEigen valuesالكامنة (

  .1.00الجذر الكامن لكل منھا الواحد الصحیح 

, وبلغ عدد البنود 10.79وقد بلغت قیمة الجذر الكامن للعامل األول من ھذه العوامل 

 62بندا (من  33) 0.40التي أظھرت تشبعات عالیة بھ وصلت درجة التشبع المعتمدة (قدرھا 

ولي), أما العوامل الثالثة األخرى فقد بلغت قیمة الجذر الكامن لھا اس األیبندا من بنود المق

 صل على تشجیعات) على الترتیب, القلیل جدا من البنود التي لم تتح2.53 – 2.90 – 3.58(

العامل الثالث وعالیة على العامل األول, والعامل الثاني لدیھ أربعة بنود إضافیة متشعبة علیھ, 

ثالث بنود إضافیة, والعامل الرابع تحصل على بند واحد إضافي والبنود المتشبعة على 

لى العامل ن البنود المتشیعة ععمختلفة نظریا  اعتبارھاالعوامل اثنین من أربعة ال یمكن 

  األول.

المتشعبة على العامل األول مثلت كل أجزاء النموذج النظري (المفاھیمي)  33البنود 

  ).1990"لسالوفي و مایر" (
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" التي تشكل المقیاس بصورتھ النھائیة 33یؤكد سكوت وزمالؤه أن مجموعة البنود "

  .األربعةتمثل تقریبا نموذج الذكاء العاطفي الذي یطرحھ سالوفي ومایر المتضمن أبعاده 

" التي شكلت الصورة 33ویرى واضعو المقیاس أن مجموع بنود المقیاس النھائي "

تمسح البعدین األول والثالث من األبعاد األربعة المؤلفة للنموذج  بندا 13 منھاالنھائیة للمقیاس, 

أو  االنفعاالت واستخدامبنود للبعد الثاني  10وفھمھا, في حین أن ھناك  االنفعاالتوھما إدراك 

 schutte, et( ابع وھو: تسییر أو إدارة العواطفبنود للبعد الر 10العواطف, و

al ,1998:171.(  

تساق الداخلي لمقیاس سكوت في نسختھ النھائیة (یتضمن كل بنود أسفر تحلیل اال كما

  فردا. 218بندا) على عینة ن =  33المقیاس 

 ) علىflesch-kinkaidكینكاید" ( -وبعد تطبیق صیغة مستوى درجة القراءة "لفالش

جابة على المقیاس من أجل الحصول على معلومات بخصوص القدرة على القراءة المطلوبة لإل

بندا) أنھ یتطلب مستوى قراءة نموذجي لطلبة  33المقیاس, وتوصلت نتائج تحلیل المقیاس(

 schutte, et( 5.68) مستوى الدرجة  (flesch-kinkaidكینكاید "- الصف الخامس "فالش

al ,1998:171.(  

  صدق المقیاس: -2-1-1

  مع المفاھیم النظریة: االرتباط -2-1-1-1

  CONVERGENT VALIDITYه دراسة الصدق التقاربيؤوت وزمالحاول سك

مدار الدراسة بصورتھ األولیة (النسخة اإلنجلیزیة األصلیة) كذلك دراسة صدقھ التباعدي                

)DIVERGENT VALIDITY كذلك, وذلك من خالل حساب ترابطھ مع مجموعة من (

التي تصدت لسمات معینة في الشخصیة ترتبط بشكل أو بآخر بالذكاء العاطفي بلغ  المقاییس

عددھا تسعة مقاییس, وقد كان الھدف من وراء ھذا العدد الكبیر من المقاییس "المحكیة" ھو 

التي یمكن أن تدعم ھذا المقیاس لكونھ أداة مختصرة  السیكومتریةتوفیر كم كبیر من البیانات 
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"مصداقیتھا" وصالحھا لقیاس الذكاء العاطفي, وكانت النتائج التي أسفرت  يفالشك قد تثیر 

تلك  باستخدامالدراسة ضمن الحدود المتوقعة لھا, ووفرت دالالت ھامة للصدق  عنھا ھذه

المحسوبة للمقیاس موضع  االرتباطالمقاییس المحكیة, وتظھر في الجدول التالي معامالت 

تي تصدت لھا مقاییس معینة في الشخصیة لدى عینات متمایزة مع عدد من السمات ال االھتمام

  من األفراد.

بین مقیاس سكوت للذكاء العاطفي وبعض سمات  االرتباط): معامالت 05الجدول رقم (
  لدى عینات متمایزة من األفراد. الشخصیة

  
  ر  المقیاس  عدد أفراد العینة  السمة

  0.63  نتباه لمقیاس السمة ما وراء المزاجالمقیاس الفرعي لال  48  بالمشاعر االنتباه
  0.52  المقیاس الفرعي للوضوح لمقیاس السمة ما وراء المزاج  47  وضوح المشاعر
  0.68  المزاجدیر المزاج لمقیاس السمة ما وراء المقیاس الفرعي لتق  47  تعدیل المزاج

  0.52  ختبار التوجھ نحو الحیاةمقیاس التفاؤل ال  26  التفاؤل
  0.43-  ختبار التوجھ نحو الحیاةمقیاس التشاؤم ال  26  التشاؤم
  0.37-  كتئابمقیاس زونع لال  37  االكتئاب
  0.39-  ندفاعیةمقیاس بارات لال  55  التھور

  0.17  التواصل العاطفي ختبارا  34  التعبیر الغیر لفظي
  0.65-  مقیاس تورنتو للحبسة اللفظیة  25  الحبسة اللفظیة

)schutte, et al ,1998:171.(  

ونالحظ من خالل الجدول السابق ارتباطات موجبة من المستوى المتوسط تقریبا للقیاس 

موضع الدراسة مع عدد السمات التي ترتبط نظریا بالذكاء العاطفي أو تعبر عن بعض 

بالمشاعر, ووضوح المشاعر, وتعدیل المزاج, والتفاؤل) حیث  كاالنتباهمضامینھ أو أبعاده (

  .0.68إلى  0.52في المدى من  االرتباطاتوقعت ھذه 

سالبة ومن درجة متوسطة أو أعلى لھذا المقیاس مع عدد من  ارتباطاتكما نالحظ  

ستخدمت كمحكمات تباعدیة ألنھا تقیس رتبط أیضا بالذكاء العاطفي, حیث االسمات التي ت

السالبة عن  تباطاتاالرمفاھیم أخرى تختلف عن المفھوم الذي یقیسھ ھذا المقیاس؛ حیث تشیر 

من خالل إثبات  ألن معامل المحك التباعدي داللتھمدى صدق المقیاس موضع الدراسة, 
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األخرى (المحكات  االختباراتبین نتائج المقیاس موضع الدراسة ونتائج  االرتباطضعف 

  التباعدیة).

من  السلبیة في المدى  االرتباطاتومن خالل ما سبق یظھر في الجدول السابق, وقعت 

غیر اللفظي منخفض غیر دال مع سمة التعبیر  ارتباطوكذلك الحظنا وجود  0.65إلى  0.37

مع المقاییس األخرى سواء كانت الموجبة  االرتباطاتومن خالل مالحظاتنا نرى أن مجموع 

أو السالبة توفر دالالت ھامة لصدقھ التقاربي أو التباعدي وتزید من قیمة المقیاس موضع 

  میتھ في حقل قیاس الذكاء العاطفي.الدراسة وأھ

 الفروق بین المجموعات: -2-1-1-2

األصلیة للمقیاس  اإلنجلیزیةفي دراسة صدق الصورة  1998سكوت وزمالؤه  استخدم

 استخراجطریقة الفرق المتقابلة أو الفرق المتعارضة بصورة أخرى التي تقوم على أساس 

داللة الفروق بین عینات مختلفة أو متعارضة أي مثال عینات من األشخاص العادیین أو عینات 

مقابلة لھا من المرضى, حیث أجریت دراسة الصدق على عینات مختلفة من بین ھذه العینات, 

عینة تمثل ممتھنین للعالج النفسي وعینتین أخریین مقابلتین لھذه العینة وھما, عینة من األفراد 

  یتعاطون المخدرات وأخضعوا لبرنامج عالجي وأخرى من السجینات.

كما تمت في إطار ھذه الدراسة مقارنة  درجات الذكور واإلناث من أفراد العینات 

  ).schutte ,et al ,1998:172السابقة مجتمعة (

ومن المتوقع من طرف الباحثین وجود فروق بین المجموعات بالنسبة لمقیاس ذكاء 

من عینتھم سوف  اصادق, كما توقعوا بأن مجموعة من المعالجین الذي یشكلون جزءً عاطفي 

یسجلون درجات أعلى على المقیاس  موضع الدراسة من مجموعة النساء السجینات, وأعلى 

المخدرات, باإلضافة إلى ذلك  لخاضعین لبرنامج عالجي من متعاطيمن مجموعة األفراد ا

  مالیة أن اإلناث سوف یحرزون درجات أكثر من الذكور.       توقع الباحثون في العینة اإلج

) schutte ,et al ,1998:173   (  

  



- 81  - 
 

): یوضح المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات عینات متقابلة 06جدول رقم (
  .1998من األفراد في مقیاس الذكاء العاطفي سكوت وآخرون 

  
  ع  م  العینات

  20.25  134.92  المعالجون النفسانیون
  17.71  120.08  السجینات

  14.08  122.23  متعاطو المخدرات
  16.52  124.78  الذكور
  15.09  130.94  اإلناث

)schutte, et al ,1998:173.(  

ویظھر جلیا من خالل الجدول السابق تفاوتا ملحوظا بین المجموعات المتقابلة في 

الدرجات أو النتائج المتحصلة على المقیاس موضع الدراسة, وقد بلغت قیمة ت المحسوبة 

 2.35لداللة الفروق بین عینة المعالجین النفسیین وعینة السجینات قیمة ت=

)0.012<P ,2.02 ) =37(tالمعالجین النفسیین وعینة المتعالجین ضمن برنامج ), وبین عینة 

), كما وصلت قیمة ت t)25=(2.02و  p>0.035( 2.02العالج من تعاطي المخدرات ت=

 )t)327=(3.39و  p>0.001( 3.39المحسوبة لداللة الفروق بین الذكور واإلناث ت = 

  وجمیعھا دالة.

وتدل النتائج السابقة الخاصة بعینة المعالجین النفسیین والعینتین المتقابلتین لھا من 

السجینات ومتعاطي المخدرات, والتي تشیر إلى وجود فروقا دالة لصالح المعالجین النفسیین, 

یتمتع بقدرة تمییزیة عالیة  1998ھذا ما یدل على المقیاس موضع الدراسة سكوت وآخرون 

  المتوقع لھ إلى حد بعید ومؤكد. جاهباالتویعمل 

كما أظھرت النتائج المتعلقة بالذكور واإلناث من أفراد العینة الكلیة التي تشیر تفوق 

اإلناث على الذكور في الذكاء العاطفي حیث تتفق مع العدید من الدراسات األخرى التي 

أظھرت مثل ھذه النتیجة, كما یؤكد سكوت وزمالؤه أن السبب یتجلى في قدرة اإلناث على 

والتواصل مع اآلخرین وغیرھا من المھارات والقدرات التي یتضمنھا التعبیر المشاعري 
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الذكاء العاطفي (مكوناتھ), بالرغم من كل ذلك فإن النتائج  السالفة الذكر بمجموعھا تصب في 

  القدرة التمییزیة للمقیاس مدار الدراسة كما توفر دلیال جلیا لھذا الصدق.

  لمتماثل:الدراسة الثانیة: اإلتساق الداخلي ا -2-2

)internal consistency replication (  

من أجل التأكد من النتائج السابقة لالتساق الداخلي, طبقنا المقیاس مدار الدراسة على 

طلبة ذكور من الجنوب الشرقي للوالیات المتحدة  05طالبة جامعیة و 27عینة تتشكل من 

في اإلجابة على المقیاس وكان  فرد أو طالب مشارك 32األمریكیة, حیث كان مجموع العینة 

), حیث أظھر إعادة 8.45) وانحراف معیاري قدره (ع=30.11متوسط عمر ھذه العینة (م=

  ).32(ن= لعینة 0.87:ب تقدر  كرونباخ).ألفا (معاملالداخلي اإلتساق من )cross-cheek(قالتحق

)schutte, et al ,1998:173.(  

  وإعادة التطبیق. -الثبات بطریقة التطبیق  -الثالثة: معامل االستقرار  الدراسة -2-3

حساب الثبات على المقیاس بطریقة التطبیق وإعادة من أجل حاول سكوت وزمالؤه 

مشكلة من  28بندا) على عینة قوامھا 33) حیث طبقوا المقیاس (االستقرارالتطبیق (معامل 

طقة الجنوب الشرقي للوالیات المتحدة, بمتوسط طالب جامعیین ذكور من من 06طالبة و 22

) حیث تمت اإلجابة على 10.13), وانحراف معیاري قدره (ع=32.00حسابي للعمر (م=

المقیاس مرتین بفاصل زمني قدره أسبوعین بین التطبیقین, فكانت قیمة الثبات للتطبیق وإعادة 

  ).schutte ,et al ,1998:173( 0.78ھي: التطبیق 

  اسة الرابعة: الصدق التنبؤي.الدر -2-4

 ), إن الذكاء المعرفي قد یسمح لألفراد بالدخول إلى مجال جدید,1995حسب جولمان (

في تحدید مدى نجاح الشخص في ذلك المجال للتأكد من  امھمً  الكن الذكاء العاطفي یلعب دورً 

إمكانیة المقیاس موضع الدراسة في التنبؤ بنجاح األفراد في مجال معین قام واضعو المقیاس 

بدراسة طویلة الختیار مقیاس الذكاء العاطفي مدار الدراسة في التنبؤ بنجاح طلبة الجامعة في 

  السنة األولى.
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إضافة دالالت  استھدفتمن الدراسات األخرى التي قام بھا سكوت وزمالؤه أیضا والتي 

بین معدل درجات التحصیل الدراسي الرسمي لعینة من الطلبة  االرتباطلصدقھ دراسة 

المقیاس  بالوالیات المتحدة, حیث طبق واضعوالجامعیین من المنطقة الجنوبیة الشرقیة 

طالب جامعي  31(إناث) وطالبة جامعیة33) متشكلة من 64لى عینة قوامھا(بند) ع33(

), وانحراف معیاري قدره (ع = 18.99بمتوسط عمري یبلغ (م= األولى(ذكور) من السنة 

) وذلك في مطلع العام الدراسي, ودرجاتھم التحصیلیة  في نھایة العام الدراسي (ن = 2.10

) وھذا یشیر إلى وجود داللة 0.32سة (المستخرج في ھذه الدرا االرتباط), وقد بلغ معامل 64

ولو كانت غیر قویة بین الذكاء العاطفي والتحصیل الدراسي, وكل ھذا یدل على أن المقیاس 

بأس بھا، وھذا ما تؤیده بعض الدراسات كدراسة نیوسوم  موضع الدراسة یتمتع بقدرة تنبؤیة ال

عالقة  ت بدورھا إلى وجود) التي أشارneiosome, day & catano,2000و داي و كاتانو (

طردیة موجبة بین القدرة التنبؤیة لمقیاس الذكاء العاطفي بالتحصیل الدراسي الالحق  لألفراد, 

وعلیھ فإنھ على المطلع على التراث األدبي ألنواع الذكاء العاطفي والتحصیل الدراسي, ولكن 

استقاللیة الذكاء یدل عن  لیس في قیمة الترابط بین الذكاء العام و التحصیل الدراسي, مما

 schutte ,etالعاطفي عن الذكاءات األخرى وتمیزه عن التحصیل الدراسي (

al ,1998:173.(  

  (التالزمي). المحكيالدراسة الخامسة: الصدق  -2-5

بند) لن تكون لھ عالقة قویة بالقدرة 33توقع واضعو المقیاس أن مقیاس الذكاء العاطفي (

بند) على عینة من  33المعرفیة إلى حد كبیر؛ للتأكد من ذلك, طبق سكوت وزمالؤه مقیاس (

 اختبار(  satباإلضافة إلى تطبیق مقیاس السات اطالبً  42طلبة السنة األولى جامعي تقدر بـ 

التقییم المدرسي) على نفس العینة مع أقسام القدرة اللفظیة والریاضیات (مجلس الكلیات 

) والتي تستعمل بشكل واسع مقاییس 1995القبول وخدمة االختبارات التعلیمیة,  المتحانات

  جل التأھیل للدراسة الجامعیة.أ اختبار القدرة المعرفیة من
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 ) الذین تم وضعھم في ھذه الدراسة, حیثاطالبً  42بالنسبة لطلبة السنة األولى جامعي (

أو  SAT التقییم المدرسي  اختبارمن مجمل العینة على درجاتھم في  اطالبً  39تحصل حوالي 

األمریكي  االختبارطلبة كانت لدیھم درجات على  03, بینما ACTاألمریكي للكلیات  االختبار

على االختبار األمریكي للكلیات, ومن درجات  03طلبة كانت لدیھم  03, بینما ACTللكلیات 

 اأجل الحصول على درجات موحدة للقدرة المعرفیة تم تحویل درجات الطلبة الذین أجرو

الموصى بھا من  یةوالمئالدرجات  باستخدام  SATإلى درجات مكافحة لـ  ACT اختبار

التعلیمیة؛ حیث كان متوسط  االختباراتوخدمة  طرف مجلس الكلیات المتحانات القبول

), 145(ع=المعیاري واالنحراف), 978(م= كان SATالسات  اختباردرجات العینة على 

بند) على 33(حصل علیھا من خالل تطبیق المقیاسحیث وصلت الدراسة إلى أن الدرجات المت

مة من نفس العینة, فكانت قی SAT اختبارجات المتحصل علیھا على رالعینة لم ترتبط بالد

  ).r( )schutte, et al ,1998:174) 42= ( -0.06( 0.06- االرتباط

  الدراسة السادسة: الصدق المحكى. -2-6

ینظر عموما إلى الذكاء العاطفي كمفھوم یتصف بالدیمومة, ویعتبر البعض بأنھ خاصیة 

 salovy and mayer , 1990 ;golman ,1995 ; mayer and saloveyتشبھ السمة (

معظم الخصائص الشبیھة بالسمات ترتبط بأحد أبعاد الشخصیة الخمسة الكبرى  )، إن1997,

)digman,1990;ackerlan and heggestad , 1997:والتي تشمل (  

 األخیرة الضمیر, االنفتاح على الخبرة, (ھذا البعد ظ, الطیبة, یقاالنبساطیةالعصابیة, 

والمقاییس التي تقیسھا ترتبط بواحد أو أكثر من ذكاء), معظم المفاھیم النفسیة بالیوصف أحیانا 

  ھذه األبعاد.

دمت لھذا استخمقیاس استھدفت التحقق من صدقھ, ووفي ھذه الدراسة األخیرة لواضعي ال

 ) لكوستا وماكراي بصورتھاNEO personality inventoryقائمة العوامل الخمسة الكبرى(

 خالل تطبیق المقیاس موضع الدراسة محكا للصدق, وقد جرى ذلك من 1992المعدلة عام 

  وطالبة. اطالبً  32 من مؤلفة الجامعیین الطلبة من عینة على المعتمد المحكى والمقیاس
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موجب و دال إحصائیا مع عامل واحد فقط من  ارتباطأسفرت ھذه الدراسة على ظھور 

) 0.54(ر=  openness to experienceعلى الخبرة االنفتاحتلك العوامل وھو عامل 

سالبة ولكنھا غیر دالة مع بقیة العوامل (بلغ االرتباط مع ارتباطات أخرى موجبة ووظھور 

 االستعداد, ومع extraversion  0.28 االنبساط)، ومع neuroticism – 0.28العصابیة 

 كلھاو conseientiousness0.21 ، ومع یقظة الضمیر agrreab leness0.26 للموافقة 

  غیر دالة.

النتائج  تشیر أن معظم النتائج غیر دالة, ألنھا ال تعطي صورة واضحة عن العالقة  ھذه

الموجب الدال مع  االرتباطبین الذكاء العاطفي وتلك العوامل, وال توفر مؤشرا للصدق ما عدا 

الذكاء على الخبرة الذي یعد في حد ذاتھ ذكاء عند البعض مما تراه أن لھ عالقة مع  االنفتاح

  ).schutte ,et al ,1998:174( العاطفي

صورة اإلنجلیزیة وعلى العموم فإن جمیع الدراسات التي أجراھا معدو المقیاس على ال

كأداة لقیاس  العتمادهبند) توفر الدالالت والمؤشرات السیكومتریة الالزمة 33األصلیة للمقیاس(

  الذكاء العاطفي.

ن الذكاء العاطفي مجموعة من أ یرىویؤكد واضعوه, رغم أن نموذج سالوفي و مایر 

القدرات, إال أن ھذا المقیاس یعتمد أسلوب التقریر الذاتي من جانب المستجیبین أو المبحوثین 

وأن صدقھ یتعین على مراقبة المبحوثین إلى أنفسھم وما یقولونھ ھم عن أنفسھم, ال نظرة 

طار وحساب ثباتھ ا اإلاآلخرین علیھم, فإذا أضفنا إلى ذلك حقیقة أن بناء المقیاس في ھذ

 ت على أن مقیاس الذكاء العاطفي ذيالمقیاس دراسات متنوعة كدالال وصدقھ, لذا قدم واضعو

  في الجھد والوقت وممیز ومفید. اقتصاديالمجاب بطریقة التقریر الذاتي مقیاس  ابندً  33

  ):1998وآخرون ( SCHUTTEالخلفیة النظریة لمقیاس الذكاء العاطفي سكوت  - 3

حیث تكونت الصورة العربیة مقیاسا للذكاء العاطفي,  1998رون ابتكر سكوت وآخ

  .األجنبیةالصورة مفردة كما ھو الحال في  33المنشورة لذلك المقیاس من 

)1998:167 schutte ,et al,(  
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ي على أساس مقیاس مختصر للذكاء العاطف إیجادإن أحد جوانب االھتمام بھذا القیاس ھو 

الذكاء العاطفي  أن(نموذج القدرة) حیث یقترح نموذج القدرة  سالوفيالنظري مایر واإلطار 

 ,salovey & mayerیتضمن قدرات إدراك واستخدام وفھم وإدارة االنفعاالت أو العواطف (

1990:185.(  

مفھوم الى ) یندرج عل1998وآخرون(  schutteإن بناء مقیاس الذكاء العاطفي لسكوت 

) الذي یعرف الذكاء العاطفي عموما كمجموعة من القدرات 1997(و سالوفيالذي ساقھ مایر 

تعالج بكفاءة معلومات مفعمة باالنفعال, ویعتبر التعریف األكثر فھما للذكاء العاطفي ھو الذي 

  :اآلتيیعرف الذكاء العاطفي على أساس أنھ مجموعة ذات أربعة مستویات من القدرات ك

ة على اإلدراك بدقة, باإلضافة إلى تقدیر ووضوح االنفعال, یتضمن الذكاء العاطفي القدر

والقدرة على الوصول و/أو تولید المشاعر عندما تیسر تلك المشاعر التفكیر, والقدرة على فھم 

 promoteاالنفعاالت والمعرفة العاطفیة أو الوجدانیة, والقدرة على تنظیم االنفعاالت للسمو 

  ).Mayer, salovey, 1997:5باالنفعاالت ونمو الذكاء (

سات التي طرحت مفھوم الذكاء اث والدروتعد أبحاث سالوفي ومایر من أول البحو

ھي: "أن األفراد یختلفون في مھارات اإلدراك  االعاطفي وأسست لھ, والمسلمة الرئیسة لھ

  والفھم االنفعالي وفي استخدام تلك المعلومات االنفعالیة".

كما قدما نموذج القدرة للذكاء العاطفي الذي یفید في الحصول على تنبؤات عن البنیة 

الداخلیة لھذا النوع من الذكاء وأثره في حیاة الفرد, ویتنبأ نموذج القدرة بالذكاء العاطفي بأن 

 یةباء أذكیاء عاطفیا, یبتعدون عن المواقف الدفاعآ نمة األفراد  یتمتعون بما یلي: لدیھم القدر

, یمتلكون القدرة على االنفعالیةفي عالقاتھم, متفائلون وواقعیون, یقدمون نموذجا جیدا لألدوار 

تطویر المعرفة االنفعالیة في مجاالت اقشة العواطف واألحاسیس ویسعون إلى التواصل ومن

  ).54:2006 ،تتطلب تدفقا انفعالیا مثل علم الجمال واألخالق والفنون (رزق هللا

, مكونات النظام 1990وتتكامل في نموذج القدرة للذكاء العاطفي لسالوفي ومایر 

المعرفي والنظام العاطفي أو االنفعالي فالنظام المعرفي یعمل على االستقراء واالستدالل 
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المجرد للعواطف الذاتیة وعواطف وانفعاالت اآلخرین, بینما یدعم  النظام العاطفي القدرة 

  ).12:2001تسھیل عملیات الفھم واإلدراك والتذكر (شابیرو,المعرفیة من خالل 

ویؤكد سالوفي ومایر أن العواطف أو االنفعاالت یمكنھا أن تجعل التفكیر أكثر فعالیة 

وذكاء, وأن حاالت االنفعال لدى األفراد بإمكانھا أن تساھم في عملیة التفكیر أو تیسر ذلك, 

المفاھیم تتعلق بمفھومي الذكاء والعواطف, حیث  وأن نظریتھا تعتمد أساسا على مجموعة من

أن مفھوم الذكاء یعتمد على القدرة على التفكیر التجدیدي وأما العواطف فتبرز معنى للعالقات  

االجتماعیة بین األفراد, ومن خالل العواطف أو االنفعاالت األساسیة المشتركة بین جمیع 

ي اإلصغاء واإلدراك ومعالجة المعلومات الشعوب, وأن األفراد یتفاوتون في كفاءتھم ف

المرتبطة بالرسائل االنفعالیة والمزاجیة, كما یختلفون في قدرتھم على الربط بین مھارتھم في  

تحلیل المعلومات االنفعالیة وبین تفكیرھم العام, ویعتقد مؤسسي النموذج القدرات أن االختالف 

  لتكیفیة.في ھذه القدرات یتضح جلبا في بعض السلوكات  ا

یرى سالوفي ومایر أن الذكاء العاطفي یعتبر شكال آخر من أشكال الذكاء, حیث عرفا 

الذكاء العاطفي في حدود التراث النظري الذي وضعاه, متضمنا مجموعة من المھارات 

والقدرات النفسیة وتتضمن في طیاتھا مھارات أو قدرات أخرى جزئیة التي تندمج فیھا 

  في مع مكونات النظام العاطفي أو االنفعالي.مكونات النظام المعر

وینقسم الذكاء العاطفي  وفق نموذج القدرات إلى أربعة أبعاد تمثل في نفس الوقت أربعة 

  أبعاد أو مستویات جزئیة وھي:

 ):Emotional, petesptionاإلدراك االنفعالي ( -1- 3

والصور والرسوم,  وجوهیتمثل في القدرة على الوعي أو كشف العواطف في وال

واألصوات واألشیاء والمنتجات الثقافیة التي صنعھا اإلنسان عامة, وھو مدى دقة الفرد في 

ھا, وال یقتصر على إدراك عواطف اآلخرین  یدوعواطفھ الذاتیة وتحد تھانفعاالتعرفھ على 

أمھ , حیث یبدأ ذلك منذ مرحلة الرضاعة, فیمز الطفل على عواطف انفعاالت وانفعاالتھم

في تحدید انفعاالتھ  انمو ویصبح أكثر تمیزالویستجیب لھا قدر تجربتھ, وعندما یزداد في 
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وانفعاالت اآلخرین, والفرد الناضج یستطیع إدراك ما یدور في خاطره من انفعاالت وانفعاالت 

اآلخرین بدقة وبصیرة, فبإمكانھ تحدیدھا  بعنایة ووضوح, ویزداد ھذا اإلدراك بالتفاعل 

تماعي مع اآلخرین فضال عن قدرتھ على فھم أحاسیس اآلخرین والتعاطف مع انفعاالتھم االج

أي التودد معھم. إن سوء اإلدراك االنفعالي وضعف القدرة على التعبیر العاطفي قد یؤدي إلى 

النفسیة, واضطراب الشدة  ضطراباتنفعالي الذي یظھر مرافقا لبعض االالتبلد العاطفي أو أال

 ،رزق هللادمة أو نتیجة التشویش الذي عاشھ الفرد في مراحل طفولتھ ونموه (ما بعد الص

56:2006.(  

 ):emotional understondingالفھم االنفعالي ( -2- 3

وھي القدرة على فھم االنفعاالت المركبة مثل الحالة االنفعالیة التي یتدخل فیھا انفعاالن 

انتقال من شعور بانفعال إلى آخر, وتظھر ھذه مختلفان في آن واحد, وتعني أیضا الوعي بحالة 

القدرة بعد المرحلة األولى التي سبقتھا، وفي ھذا البعد تتضح المعالجة المعرفیة لالنفعاالت أو 

العواطف المختلفة في ثراء الكلمات أو المفردات التي تعبر عن العواطف وتمیز العالقات, 

لفرد مع مرور ر وتنمیة مكالت التعبیر عند اویواستعمال ذلك الثراء أو الزاد المعرفي في تط

 ،الزمن مما یمكنھ من تفھم  الطبیعة اإلنسانیة والعالقات المتبادلة بین األفراد (رزق هللا

57:2006.(  

ویظھر الفھم االنفعالي كمھارة إیجابیة في محاولة فھم الفرد لعواطفھ التي تقع تحت عتبة 

وإدراكھا,   التھماانفعالوعي، والتي تؤثر تأثیر كبیرا في الكیفیة التي یتم تفاعل األفراد فیھا مع 

) نموذج فروید ھو األمثل لذكاء النفس الكامن, فھو أول من قدم GARDNER(ویعد كاردنیر

خریطة توضح دینامیات النفس اإلنسانیة الالواعیة وبین أن حیاة الفرد العاطفیة في معظمھا 

حیاة الشعوریة فھي عبارة عن مشاعر ال تتخطى عتبة الوعي، إن قدرة الفرد على إخراج تلك 

وإدراكھا المشاعر الكامنة في الالشعور ونقلھا إلى كلمات محددة تعبر عنھا, وتؤدي إلى وعیھا 

  ).58:2006 ،لتالي فھمھا وھذا ھو الحجر األساس والجوھري للذكاء العاطفي (رزق هللاوبا

  

  ):MANAGING EMOTIONS( االنفعاالتإدارة  -3- 3
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لتعزیز النمو االنفعالي   االنفعاالتوتدعي أیضا تنظیم االنفعاالت, وتعني بالتنظیم الواعي 

والفكري والھدف من ذلك تحقیق التوازن العاطفي ولیس قمع العاطفة ألن لكل شعور قیمة 

وال یمكن إلغاؤھا وفي الوقت  اإلنسانیةداللة وإن التقلبات االنفعالیة المزاجیة ھي من الطبیعة 

بذلك التعدیل الواعي نفسھ إن التطرق المتزاید یؤدي إلى فقدان االستقرار النفسي ونقصد 

لالنفعاالت الذي یسمح بتطویر الرصید العاطفي  والمعرفي معا وتأتي ھذه القدرة في المرحلة 

الثالثة من حیث الظھور وفي المستوى الثالث من التعقید ویرتكز على التنظیم الشعوري 

  ترقیة كل جوانب العاطفة. إلىالمعتمد لالنفعاالت وتؤدي 

  : Emotional Facilitaionof thinkingالتیسیر االنفعالي للتفكیر  -4- 3

وتعني بقدرة الفرد على معرفة مشاعره وعواطفھ التي تؤثر في مسار تفكیره وبمعنى 

ویحدد الكیفیة التي تؤثر بھا  آخر اآللیة التي تؤثر وفقھا الجھاز العاطفي في الجھاز المعرفي،

ما أن تؤدي إلى إعاقة أو تیسیر عملھا، عندما تصل االنفعاالت االنفعاالت على آلیات التفكیر فإ

السلبیة إلى درجة الھیجان تتحول إلى مشاعر اقتحامیة تجتاح الجھاز المعرفي وتشل التفكیر 

وھكذا تضمحل القدرة العقلیة حتى إنھا تؤثر  وتمنعھ من توسیع نطاق انتباھھ إلى أمور أخرى،

 &Mayerالمعلومات األساسیة الالزمة للعملیات الفكریة (على قدرة العقل على االحتفاظ ب

13:1997salwey,  التفكیر والتخطیط المرنو) بینما یؤثر المزاج االیجابي على التحضیر 

استخدام طاقاتھ الذاتیة لتحقیق انجازات ھامة في صالح الفرد ،وھنا یمكن أن  فتمكن الفرد من

  :یوضح نموذج قدرات الذكاء العاطفي في الشكل التالي

    



- 90  - 
 

  ): قدرات الذكاء العاطفي مرتبة بصورة تطوریة من األدنى إلى األعلى.05شكل رقم (
  ).P.Salovey & J.D.Mayer 1997، نقال عن (34المصدر: بشیر معمریة، ص

  

  الذكاء الوجداني    

 فھم االنفعاالت تنظیم االنفعاالت تیسیر االنفعال للتفكیر صیاغة االنفعاالت

القدرة على تحدید 
االنفعال من خالل الحالة 

الفیزیائیة والمشاعر 
 والتفكیر

االنفعاالت  استحواذ
والمشاعر على التفكیر 
وتوجیھ االنتباه نحو 

 المعلومات الھامة

القدرة على االنفتاح على 
المشاعر سواء أكانت 

 سارة أم غیر سارة

القدرة على عنونة 
االنفعاالت وإدراك 
العالقة بین الكلمات 

واالنفعاالت وبین بعضھا 
 البعض

القدرة على تحدید انفعال 
شاعر اآلخرین ونوایا وم

من خالل أصواتھم 
ولغتھم ووجوھھم 

 وسلوكھم

المعاونة والمساعدة من 
االنفعاالت للذاكرة 

والتفكیر واتخاذ القرار 
 حول تلك االنفعاالت

القدرة على إظھار 
المشاركة في االنفعاالت، 

وفھم التداخل بینھا 
 والدافعیة منھا

القدرة على تفسیر معنى 
القة بینھا، االنفعاالت والع

مثل الحزن الذي غالبا ما 
یظھر تضامنا مع 

 الخسارة

القدرة على تحدید 
الحاجات والمشاعر 
وصیاغة االنفعاالت 

 المرتبطة بھا

تأرجح االنفعاالت وتغیر 
إدراك الفرد لمشاعره من 

التفاؤل إلى التشاؤم 
والعكس، وتشجیع 

التركیز واالھتمام بتعدد 
 وجھات النظر

على التعبیر عن  القدرة
االنفعاالت المدركة في 

عالقتھا بالذات 
وباآلخرین، مثل إدراك 

تأثیرھم بوضوح، 
والتعرف على اتجاھات 

 تفكیرھم

القدرة على فھم المشاعر 
المعقدة والمتداخلة مثل 
الحب والكراھیة أو 
المشاعر الممتزجة 

ببعضھا، مثل الرھبة التي 
 تصاحب الخوف والفزع

ى التمییز بین القدرة عل
الدقة وعدم الدقة، األمانة 
وعدم األمانة، في التعبیر 

 عن االنفعاالت

اختالف الحاالت 
االنفعالیة باختالف 

المواقف والمشكالت 
وطرق التفكیر فیھا 

كاختالف حاالت التفكیر 
 بتكارياالستداللي واإل

القدرة على إدارة االنفعال 
الذاتي وانفعال اآلخرین 

النفعاالت بتلطیف ا
السالبة وزیادة السارة 
 دون كبت أو إسراف

القدرة على التعرف على 
إدراك التفاعالت المتبادلة 
بین االنفعاالت والمشاعر 
وتحویلھا، كالتحول من 

الرضا إلى الغضب 
 والعكس
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 أون: -المقارنة بین مقیاس الذكاء العاطفي لسكوت وقائمة بار -4

حیث النظري وفي المواقف الخاصة،  اإلطارأون في - حول نموذج بار تظھر الشكوك      

الذي یعتبر مجموعة متآلفة من مدركات الذات المرتبطة وأغفل نموذج الذكاء العاطفي كسمة 

  الشخصیة.باالنفعال، تقع في المستویات الدنیا من 

ا التعریف یحیط ھذمة لمدركات القدرات االنفعالیة وحیث یشیر الذكاء العاطفي كس     

یقاس بالتقریر الذاتي، بالمقارنة بالنموذج المبني بالتنظیمات السلوكیة وقدرات الذات المدركة و

قیاس على القدرة، الذي یشیر إلى القدرات العقلیة التي لدیھا مقاومة مرتفعة في عملیة ال

  العلمي.

الصفة التبادلیة للبناء نفسھ عاطفي كسمة داخل إطار الشخصیة، وسوف یتم بحث الذكاء الو     

  . (Salovey and Mayer 1990 : 185)ھي فعالیة الذات العاطفیة 

التنظیم والمعالجة و كاإلدراكحیث تشیر بنیة الذكاء العاطفي كسمة إلى الفروق الفردیة       

  .(Nicola Jezak & Liminet 2008 : 1455)واستخدام المعلومات االنفعالیة 

  النفسیة: الدراسات في )1998وزمالؤه( schutte سكوت لمقیاس السابقة الدراسات - 5

 :الدراسات األجنبیة

فیما یلي عرض مختصر ألھم الدراسات التي استخدمت التحلیل العاملي في مجال 

  الذكاء العاطفي :

  الخصائص السیكومتریة لمقیاس سكوت للذكاء االنفعالي: -5-1

  )Caras Jonker and Christel Voslooدراسة كاراس جونكر و كریستل فوسلو (

ھدفت الدراسة للتحقق من الخصائص السیكومتریة لمقیاس سكوت للذكاء االنفعالي 

)SEISالدراسة المستعرضة.  ). تم اختبار السالمة السیكومتریة لالختبار. تم استخدام تصمیم

) طالب من معھد الدراسات العلیا للعلوم االقتصادیة. النتائج 341تكونت عینة الدراسة من (

  ).SEISالمتحصل علیھا دعمت البنیة العاملیة لستة أبعاد لھذا المقیاس (
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األبعاد الستة ھي: الشعور االیجابي، انفعاالت اآلخرین، االنفعاالت السارة، االنفعاالت 

تسییر االنفعاالت. استخدم تحلیل التباین المتعدد النفعاالت غیر اللفظیة وذاتیة، اال

)MANOVAلتحدید الفروق من حیث البیانات الدیموغرافیة. النتائج أشارت إلى وجود ( 

  فروق دالة إحصائیا بین مجموعتي الجنس و اللغة.

) عن طریق SSREIدراسة البنیة العاملیة لمقیاس سكوت للذكاء العاطفي ( -5-2

  جایلز جینیاك، بنجامین بالمر، رامش مانوشا، كون ستو التحلیل العاملي التوكیدي:

)Gilles E. Gignac, Benjamin R. Palmer, Ramesh Manocha, Con Stough( 

 ; SSREIحتى اآلن، األبحاث حول أبعاد مقیاس التقریر الذاتي لسكوت للذكاء االنفعالي (

Schutte et al, 1998االجتماعیة،المتعلقة بالتفاؤل، المھارات تفسیر أربعة أبعاد و ) تدعم 

  استخدام االنفعاالت.تنظیم االنفعاالت، و

ناء مقیاس سكوت للذكاء ) الذي على أساسھ تم بEI( مع ذلك، فنموذج الذكاء االنفعالي

 دد العوامل) لم یأخذ بعین االعتبار تحدید عSSREI ()Salovey & Mayer,1990(االنفعالي

الستخراج النموذج في التحلیل العاملي. وعلیھ، في ھذه الدراسة، تم التحقق من صالحیة 

على عدة نماذج، وذلك بمقارنة نموذج العوامل األربعة الذي  CFAالتحلیل العاملي التوكیدي 

ونموذج  )،Minski )2003، ومینسكي Austin، وأوستن Saklofskeذكره ساكلوفسكي 

  ).Salovey and Mayer, 1990مایر(اء االنفعالي الذي وصفھ سالوفي والعوامل الستة للذك

مایر ن من ستة أبعاد  لنموذج سالوفي ودلت نتائج التحلیل العاملي التوكیدي على أن اثنی

) للذكاء االنفعالي لم یمكن تحدیدھا بشكل مستقل من التنظیم األول العام والمقبول 1990(

وامل؛ خاصة األبعاد: تقییم االنفعاالت الذاتیة، تقییم انفعاالت اآلخرین، تنظیم االنفعاالت للع

الذاتیة، واستخدام االنفعاالت في حل المشكالت، أمكن تحدیدھا في حین أن األبعاد التالیة: 

  تنظیم انفعاالت اآلخرین، والتعبیر االنفعالي، لم یمكن تحدیدھما.

ل إمكانیة تطویر مقیاس التقریر الذاتي لسكوت للذكاء االنفعالي وتمت مناقشة النتائج حو

)SSREI) 1990) من أجل قیاس األبعاد ضمن نموذج سالوفي و مایر.(  
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بتریدس و أدریان  دراسة حول بنیة متعددة األبعاد لمقیاس الذكاء العاطفي: -5-3

  )K.V. Petrides and Adrian Furnhamفرینھام  (

) المصمم من طرف EI(لذاتي للذكاء االنفعاليالسیكومتریة لمقیاس التقریر االخصائص 

)، لقد تم فحص صدق وتطویر مقیاس الذكاء االنفعالي والعثور على 1998(آخرونسكوت و

)، 1998المقیاس التي تبناھا سكوت وزمالؤه( بناء تیجیةاإسترالعدید من أوجھ النقص، وبحكم 

تعیینھ للعامل العام للذكاء االنفعالي وعالوة على ذلك، لم یتم ختلف في إمكانیة قیاسھ لقد ا

حلیل العاملي التوكیدي أن تمایرز للذكاء االنفعالي، ولقد أظھر البنجاح على نموذج سالوفي و 

المقیاس لیس وحید العامل، تم اقتراح فصل نظري بین الذكاء العاطفي كسمة أو كمعالجة 

مة یتعلق بالشخصیة بشكل كبیر في حین الذكاء االنفعالي للمعلومات، الذكاء االنفعالي كس

  كمعالجة للمعلومات ھو محاولة لرسم أرضیة جدیدة في مجال القدرات العقلیة البشریة.

  دراسة الخصائص السیكومتریة لمقیاس الذكاء العاطفي في بیئة التمریض: -5-4

  )S. Van der Merwe and Hon. B Comس. فان دیر مروي و ھون.ب. كوم (

) الذي طوره EIS(سیكومتریة لمقیاس الذكاء العاطفيھدفت الدراسة لبحث الخصائص ال

 511ضمن بیئة التمریض؛ تم سحب عینة عشوائیة مناسبة قوامھا  1998ه في سكوت وزمالؤ

ممرضة من المستشفیات الواقعة مناطق كالركسدورب، بوتشفستروم، كروجرسدورب، 

  ) كأداة للقیاس.EIS(الذكاء العاطفيوقد استعمل مقیاس وبرتوریا، 

- من أجل تحلیل البیانات فقد تم استخدام معامالت ألفا كرونباخ، معامالت ارتباط جداء

عزم برسون، تحلیل التباین المتعدد، أظھرت النتائج حل من خمسة أبعاد لمقیاس الذكاء 

الخمسة تتمتع باتساق  من مجموع التباین، كل األبعاد 50,04%)، والتي فسرت EISالعاطفي (

، باستثناء بعد االنفعاالت السالبة؛ أخیرا، تم الحصول على فروق في المجموعات داخلي  كاف

  مستویات الذكاء العاطفي.وبین المنطقة الشخصیة والذكاء العاطفي، وكذلك بین العرق 
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  التحقق من صدق مقیاس الذكاء العاطفي الستعمالھ في الریاضة: -5-5

ین، باربرا ب. مایر، ترایسي ج. دیفونبورت، كیفین أ. دایفیس، ریتشارد أندرو م. ال

  ثیلویل، جوبیندر س. جیل، كارن د.ب. دیھل، مات ویلسن و نیل ویستن:

(Andrew M. Lane, Barbara B. Meyer, Tracey J. Devonport, Kevin A. Davies, 

Richard Thelwell, Gobinder S. Gill, Caren D.P. Diehl, Mat Wilson and Neil 

Weston ) 

تحققت ھذه الدراسة من الصدق العاملي من مقیاس التقییم الذاتي للذكاء االنفعالي ذي 

 ) الستعمالھ لدى الریاضیین؛ في المرحلة األولى، تمEIS : Schutte et al, 1998بند (33

)، تم تحكیم العبارات من حیث مدى قیاسھا 9(ن=الصدق عن طریق فریق من المحكمین تقییم

الفرد نفسھ والذكاء العاطفي المركز عن اآلخرین. كما تم التأكد من بللذكاء العاطفي المتعلق 

  صدق محتوى المفردات فیما یتعلق إدراك، وتنظیم واستعمال االنفعاالت.

ي لالنفعاالت، التنظیم عوامل: التقییم الذات 6بینت نتائج صدق المحتوى البنود التي تصف 

الذاتي لالنفعاالت، واالستعمال الذاتي لالنفعاالت، والتفاؤل، والمھارات االجتماعیة، وتقییم 

بندا لم تشر بشكل مباشر إلى خبرات انفعالیة،  13انفعاالت اآلخرین؛ وأظھرت النتائج أن 

حلة الثانیة تم اختبار وبالتالي من غیر المؤكد إمكانیة االحتفاظ بھذه البنود، أما في المر

نموذجین متنافسین: نموذج أحادي العامل، وھي الطریقة النموذجیة التي یستعملھا الباحثون 

لمقیاس الذكاء العاطفي ونموذج الخمسة عوامل (تم تجاھل التفاؤل ألنھ شكل مقیاس وحید البند 

  في المرحلة األولى).

) EISنات مقیاس الذكاء االنفعالي() لبیاCFAبینت نتائج التحلیل العاملي التوكیدي(

ریاضي مؤشرات مطابقة غیر مقبولة للنموذج أحادي  1681على عینة من  المطبقة

بند)، ومؤشرات مطابقة مقبولة للنموذج ذي الستة عوامل، تم إعادة تحلیل البیانات  33العامل(

عاملي التوكیدي بند التي تفتقر للمضمون العاطفي؛ وعلیھ فنتائج التحلیل ال 13بعد حذف ال

أیدت جزئیا النموذج  أحادي العامل، لكن أیدت أكثر نموذج الخمسة عوامل (تم التخلص من 
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 ةالتفاؤل كعامل خالل حذف البند)، رغم النتائج المشجعة للحصول على النسخة المختصر

  من الدراسات للتحقق من صدق ھذا المقیاس. ا)، نقترح مزیدً EISللذكاء االنفعالي(

 ):BEIS-10ق و ثبات مقیاس الذكاء العاطفي المختصر (صد -5-6

 Kevinكیفن أ.دایفیس، أندرو م.الین، ترایسي ج. دوفنبورت و جامي أ. سكوت (

A.Davies, Andrew M.Lane, Tracy J.Devonport, and Jamie A.Scott(  

توضح ھذه الدراسة تطویر وصالحیة مقیاس التقریر الذاتي للذكاء العاطفي المختصر 

)، في المرحلة األولى تم تقییم صدق 1990على أساس التصور النظري لسالوفي و مایرز(

 ) من طرف لجنة من المحكمین، حیث أقر1998(سكوت، لمقیاس الذكاء االنفعالي ىالمحتو

لمزید من التحلیل، في المرحلة الثانیة تم تطبیق نموذجین  بندا 17المحكمون عدم مناسبة 

عوامل على عینة من الطلبة الریاضیین  05أحدھما أحادي البعد والثاني مستخرج نظریا من 

  ).955(ن=

) المتعدد األبعاد، وتم تطویر solutionدعمت نتائج التحلیل العاملي التوكیدي الحل (

) باستخراج بندین من كل عامل من العوامل BEIS-10مقیاس الذكاء االنفعالي المختصر(

األكثر وضوحا وإشباعا، نتائج التحلیل العاملي التوكیدي أسفرت عن مؤشرات مطابقة جیدة 

) ذي الخمسة عوامل؛ أخیرا، المرحلة الثالثة أثبتت استقرار solutionللبنود العشرة للحل(

) خالل فترة أسبوعین لعینة من BEIS-10المقیاس بطریقة التطبیق وإعادة التطبیق لمقیاس(

 ) یمنح قیاسا صادقاBEIS-10؛ إذن فمقیاس الذكاء االنفعالي المختصر (اریاضیً  اطالبً  111

  وثابتا في الحاالت التي یكون فیھا االختصار مھما.

  (Mayer_Salovey_Caruso ,1997)وسالوفي وكاروزو: مایر دراسة -7- 5

 قدرة یتضمن الوجداني الذكاء "ھل التساؤل التالي: على لإلجابة الدراسة ھذه سعت

 األساسیة المكونات بطریقة العاملي التحلیل تم إجراء ،"قدرات؟ عدة من یتكون أم واحدة

 على جنسھم یحددوا لم 6 )أنثى،333( و )ذكر163فردا منھم حوالي (  (503)الستجابات
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 Multifactor Emotionalاألولى) العوامل (الصورة متعدد الوجداني الذكاء مقیاس

Intelligence Scale (MEIS)  ألفا  ثبات معامل ) وتراوح1996كاروزو (وسالوفي و لمایر

  .0.94 و0.70 بین لكرونباخ

 الذكاء مكونات تشكل التدویر قبل عوامل ةثالث وجود إلى التحلیل نتائج وأشارت

 العواطف إدراك عامل العواطف، إدارة عامل العام، الوجداني الذكاء عامل وھي الوجداني

فھم : وھي أیضا عوامل ثالثة عن العاملي التحلیل أسفر المائل التدویر وبعد وإدارتھا،

  . العواطف إدراك العواطف، إدارة العواطف،

  :)Petrides and Furnham ,2000 بیتردس و فیرنھام: (دراسة  -8- 5

          خرینآافتراض سكوت وبدراسة ھدفت إلى التحقق من  فیرنھامقام بیتردس و

)Schutte et al,1998 ًبإعداده  فقط یتكون منھ االستبیان الذي قاموا ا) بأن ھناك عامال واحد

  لقیاس الذكاء االنفعالي. 

 خرینآوقد استخدم الباحثان التحلیل العاملي التحققي على عینة انجلیزیة الختبار سكوت و

وقد تكونت عینة البحث من  ،أن االستبیان الذي قدموه للذكاء االنفعالي وحید العامل للتحقق من

  ) عام. 21,22(البا من طالب الجامعة بمتوسط عمر) ط260(

وقد أظھرت النتائج عدم تطابق النموذج المقترح بأحادیة عامل الذكاء االنفعالي كما یقاس 

جراء إد قام الباحثان بعد رفض النموذج بولذلك فق، خرونآباالستبیان الذي قدمھ سكوت و

لى وجود أربعة عوامل للذكاء االنفعالي، وقد تم تسمیة ھذه إتحلیل عاملي استكشافي وتوصال 

وقد ، توظیف االنفعاالتوالمھارات االجتماعیة  ،تقدیر االنفعاالت العوامل: تنظیم المزاج،

أوصى الباحثان في نھایة الدراسة بضرورة حرص الباحثین على إجراء تحلیل عاملي تحققي 

  لمقیاس الذكاء االنفعالي قبل استخدامھ. 

  )Ciarrochi,Chan and Caputi, 2001( :دراسة كاروتشي، تشان وكابیتي -9- 5

تشان وكابیتي إلى تقییم البناء العاملي لمقیاس  وفي نفس االتجاه، ھدفت دراسة كاروتشي،

 Multi-factor Emotional Intelligence Scaleالذكاء االنفعالي متعدد العوامل
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(MEIS) وقد بلغ حجم عینة الدراسة2000سالوفي (وكاروزو و، والذي أعده كل من مایر ( 

  طالبة من طالب الجامعة في استرالیا.و) طالبا 134(

وجود عاملین ھما:  إلىتحلیل العاملي االستكشافي  وقد توصلت الدراسة وقد استخدم ال

اإلدراك االنفعالي والفھم، اإلدارة االنفعالیة، وقد تشبع العامل األول على بعد تحدید االنفعاالت، 

وقد  ،االنفعاالت، فھم االنفعاالت، إدارة االنفعاالت إدراكتشبع العامل الثاني على أبعاد و

أظھرت الدراسة أیضا عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین الذكاء االنفعالي والذكاء 

المعرفي، بینما كانت ھناك عالقات ذات داللة إحصائیة بین الذكاء االنفعالي وأبعاد التعاطف، 

  .االنبساط، االنفتاح على المشاعر

  :، أوستین و مانسكيدراسة ساكلوفسكي - 5-10

(Saklofski,Austin and Minski,2003)  

) 2000( فیرنھاملدراسة بیتردس و امتداداتمثل دراسة ساكلوفسكي، أوستین ومانسكي 

فقد ھدفت إلى فحص الخصائص السیكومتریة لقائمة سكوت للذكاء االنفعالي عن طریق التحقق 

كونة ) وذلك على عینة م1998خرون عام (آمن البناء العاملي للمقیاس، الذي قدمھ سكوت و

  ) سنة.(21,4وطالبة من طالب الجامعة في كندا بمتوسط عمر زمني   ) طالبا345من (

وباستخدام التحلیل العاملي االستكشافي والتحققي، أظھرت النتائج وجود أربعة عوامل 

ربعة عوامل أظھر أفضل مطابقة مع البیانات المستمدة األ ایتكون منھا المقیاس، وأن النموذج ذ

وذلك بافتراض وجود  ولھذا فقد قام الباحثون بإجراء تحلیل عاملي ھرمي؛ البحثمن عینة 

ربعة، وقد أظھر ھذا النموذج عامل عام من الدرجة الثانیة یفسر االرتباط بین العوامل األ

  ربعة عوامل.مطابقة أفضل من النموذج ذي األ

أما للعوامل  ،ي العام) للذكاء االنفعال0.89( لكرونباخ ألفاثبات  وقد بلغت قیم معامل

  . 0.81و  0.57األربعة فقد تراوحت ما بین 
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 ): Palmer  A , 2003(  -01الجزء  - آخرون و بالمیر دراسة -11- 5

 وتقوم وآخرین، المزاج لسالوفي وراء ما سمات مقیاس بنیة فحصكانت الدراسة بعنوان 

 مازال أنھ إال للذكاء الوجداني عدیدة مقاییس تطویر من الرغم وعلى أنھ مؤداھا مسلمة على

 استخدام تم وقد، لھذه المقاییس السیكومتریة الخصائص إلثبات المستقلة للبحوث افتقار ھناك

 تقییم بغرض وذلك ھذه الدراسة في البنائیة المعادالت ونمذجة االستكشافي العاملي التحلیل

عینة  ) على1995المزاج (وراء  ما سمات بمقیاس الخاص البنائي والصدق العاملي الصدق

  یلي: كما النتائج جاءت وقد فردا  )310السكان بلغ عددھا ( عامة من

 بشكل متكررة االنفعاالت) وإصالح والوضوح، الثالثة (االنتباه، العوامل كانت 

  أیضا. رابع دعم لعامل وجود من الرغم على واضح

 خالل قیاسھا من یتم والتي الوجداني التحكم لكفاءة البنائي الصدق دعم أیًضا تم 

 المزاج. وراء ما سمات مقیاس

 مقیاس في االنفعاالت وإصالح والوضوح، تدعم االنتباه، النتائج ھذه فإن عموًما 

  المزاج. وراء ما سمات

  :(Gignac , 2005)وآخرون  جیجناك دراسة -12- 5

 للذكاء الوجداني – ذاتي تقریر - سكوت  لمقیاس العاملیة البنیة فحص :الدراسة عنوان

 فإن اآلن أنھ وحتى مؤداھا مسلمة على الدراسة ھذه وتقوم ،التوكیدي العاملي التحلیل باستخدام

 تفسیرات تدعم أنھا تبدو الوجداني للذكاء  الذاتي للتقریر سكوت اختبار بأبعاد الخاصة البحوث

 العاطفي، والتنظیم والضبط االجتماعیة، التفاؤل، والمھارات ـ:ب الخاصة األربعة العوامل

  .العواطف واستخدام

 اختبار علیھ یستند الذي الوجداني بالذكاء الخاص النموذج فإن من ذلك الرغم وعلى

 التي العوامل عدد حساب عند مراعاتھ تتم لم )1990 سالوفي،مایر و( الذاتي  للتقریر سكوت

  ي.العامل التحلیل خالل من نمذجتھا أو استخراجھا  یتم
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 التوكیدي العاملي التحلیل مةئمال ببحث ھذه الدراسة في الباحثون قام فقد لذلك وباإلضافة

 وأوستین (ساكلوفسكي قبل من المقرر األربعة نموذج العوامل مقارنة مع متعددة، نماذج عبر

 )1990 وسالوفي (مایر قبل من توصیفھ تم الذي الستة ونموذج العوامل )2003ومینسكي، 

 مایر لنموذج الستة األبعاد من اثنین أن إلى التوكیدي يتحلیل العاملال نتائج أشارت وقد

 الدرجة عوامل عن مستقل بشكل تمییزھما من التمكن یتم لم للذكاء الوجداني 1990 سالوفيو

  .والطائفیة والعامة األولى

 وتقییم العواطف بالذات الخاصة العواطف تقییم تمییز تم فبینما تحدیدا أكثر وبشكلٍ 

 تمییز یتم لم حل المشكالت، في العواطف واستخدام للذات العاطفي والتنظیم باآلخرین الخاصة

 كیفیة ضوء في النتائج مناقشة وأخیًرا تمت العاطفي والتعبیر لآلخرین العاطفي التنظیم من كل

 مایر نموذج ضمن األبعاد قیاس الذاتي بشكل فعلي بھدف للتقریر سكوت اختبار تحسین

   ).1990(وسالوفي 

  :(Eack,2009)وآخرون  إیك دراسة -13- 5

للذكاء  كاروزو - سالوفي -مایر اختبار في عاملیة تباینات وجود على أدلة :بعنوان الدراسة

 مسلمة مؤداھا على الدراسة ھذه وتقوم العادیین، ومن بالفصام المصابین من عینات لدى الوجداني

 أساسي مقیاس بمثابة یعتبر MSCEIT)ي(الوجدان للذكاء كاروزو- سالوفي -مایر اختبار أن

 اإلدراك تحسین الرامیة إلى والمعاملة القیاس بحوث لجنة قبل من بھ موصى االجتماعي لإلدراك

 كاروزو - سالوفي -مایر باختبار الخاصة السیكومتریة الخصائص أن حین وفي، الفصام في

 إجرائھا عند تتغیر قد العاملیة بنیتھا أن إلى تشیر السابقة األدلة أن إال قویة، تبدو الوجداني للذكاء

  المجموعات. عبر المقارنات على مھمة انعكاسات یشكل مما الفصام، مرضى على

 العاملي التماثل باختبار صراحة الباحثون قام التوكیدي العاملي التحلیل إجراء خالل ومن

 ،فردا 64بحیث بلغت العینة   بالفصام المصابین من عینة عبر كاروزو -سالوفي-مایر الختبار

فردا وحجم العینة الثانیة  2099المعیاریة بحیث بلغ حجم العینة األولى  العینات من وعینتین

 للذكاء كاروزو -سالوفي- الختبار مایر العاملیة البنیة أن إلى النتائج فردا وأشارت 451

   . العادیین وعینات بالفصام عینة المصابین بین داللة ذا اختالًفا الوجداني تختلف
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  تعقیبا على الدراسات السابقة:

من العرض السابق للدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالیة اتضح أن الدراسات 

وأدواتھا والعینات المستخدمة فیھا وطریقة إجرائھا وھذا بالطبع ما جعل تختلف في أھدافھا 

  كل دراسة والمنھج المستخدم في تنفیذھا.النتائج متمایزة؛ وھذا االختالف مرده إلى 

تبین أن معظم الدراسات السابقة استخدمت التحلیل العاملي التوكیدي أو التحلیل العاملي 

االستكشافي، فالدراسات التي استعملت التحلیل العاملي التوكیدي مثل دراسة جینیاك وآخرون 

تقریر ذاتي لسكوت  –سكوت  ) التي توصلت من خالل فحص البنیة العاملیة لمقیاس2005(

للذكاء العاطفي إلى أربعة أبعاد تدعم تفسیرات العوامل األربعة الخاصة  –) 1998وآخرون (

  بـ: التفاؤل، المھارات االجتماعیة، والضبط والتقییم العاطفي، واستخدام العواطف.

فن ومن بین الدراسات األخرى التي استعملت التحلیل العاملي التوكیدي، دراسة كی

وآخرون، بأن مقیاس سكوت للذكاء العاطفي المختصر أفسر على خمسة عوامل، إذا فھذا 

المقیاس أفسر عن مؤشرات تمنح قیاسا صادقا وثابتا في الحاالت التي یكون فیھا االختصار 

  مھما.

) قد 1998ودراسة فیرنھام وبتریدس التي حكمت على أن مقیاس سكوت وزمالؤه (

س العامل العام للذكاء العاطفي، وعالوة على ذلك لم یتم تعیینھ بنجاح اختلف في إمكانیة قیا

ولقد أسفر التحلیل العاملي أن المقیاس لیس وحید العامل؛ بل على نموذج سالوفي ومایر، 

  متعدد العوامل.

من بین الدراسات التي اھتمت بمقیاس سكوت واستعملت التحلیل العاملي االستكشافي 

) أظھرت النتائج وجود أربعة عوامل للذكاء العاطفي، 2003رون (دراسة ساكلوفسكي وآخ

) بإجراء التحلیل العاملي االستكشافي 2000وھذا یتفق كذلك مع دراسة فیرنھام و بیدریتس (

لوجود أربعة عوامل للذكاء العاطفي وقد سمیت ھذه العوامل: تنظیم المزاج (العواطف)، 

وتوظیف العواطف أو االنفعاالت، وھذا ما یتفق إلى وتقدیر العواطف، المھارات االجتماعیة 

  حد بعید مع ھاتھ الدراسة الحالیة.
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) متعدد 1998تبین أن معظم الدراسات السابقة توصلت أن مقیاس سكوت وآخرون (

العوامل ولیس وحید العامل، ھذا من جھة، واختلفوا في عدد العوامل المشكلة للمقیاس وذلك 

تخدمة، وأخیرا تمت مناقشة ھاتھ الدراسة وارتأت كلھا لتحسین حسب اختالف العینات المس

) للتقریر الذاتي بشكل فعلي بھدف قیاس األبعاد والقدرة ضمن 1998مقیاس سكوت وآخرون (

)، إال أنھم یقرون جمیعا أن مقیاس سكوت مقیاس مفید 1990نموذج سالوفي ومایر (

  ومختصر ذو صدق وثبات عالیین.
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  خالصة الفصل: 
لقد عرج الباحث في ھذا الفصل إلى التعریف بمقیاس الذكاء العاطفي لسكوت وآخرون 

األجنبیة ثم تطرق  الذي ذاع صیتھ في اآلونة األخیرة في األبحاث والدراسات النفسیة 1998

  أنھ مقیاس ممیز ومفید.ن الدراسات التي أتضح من خاللھا ھ عبر مجموعة مإلى كیفیة بنائ

مالؤه ستند إلیھا سكوت وزتركیز على الخلفیة النظریة التي االفصل الومن ثم تم في ھذا 

ھذا المقیاس  ومایر التي یرى فیھا مصممفي بناء ھذا المقیاس أال وھو نموذج القدرة لسالوفي و

أنھ النموذج األكفأ لقیاس الذكاء العاطفي الذي یفترض أن الذكاء العاطفي ینمو مع الوقت, 

یب والبرامج والعالج, ولذا یعتبر القیاس بھذا المقیاس للمفھوم یتمتع ویمكن أن یتحسن بالتدر

  بخصائص قیاس نفسي جیدة.

وأخیرا عرج الباحث إلى عرض بعض الدراسات األجنبیة التي أستعمل فیھا المقیاس 

 وختم الفصل بمناقشة ما جاء فیھ.كأداة للدراسة 
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  الفصل الرابع

  إجراءات الدراسة
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  تمھید: 

بعد التطرق إلى الجانب النظري أین تم تحدید إشكالیة الدراسة, وتساؤالتھا وفرضیاتھا 

إحاطة بأھم الجوانب النظریة المحیطة بموضوع الدراسة,  معوأھدافھا, ومفاھیمھا األساسیة 

ومن ثم نستعرض في ھذا الفصل الذي یتضمن مختلف الخطوات واإلجراءات البحثیة بدءا 

العینة  اختیاربالمنھج العلمي المعتمد في ھذه الدراسة, مرورا بوصف مجتمع الدراسة, وكیفیة  

لتي ھي محور الدراسة, واألدوات التي استعملت الممثلة للمجتمع, كما نستعرض أداة القیاس ا

وأخیرا تحدید الوسائل أو األسالیب التقاربي)؛ كى أو التالزمي (التباعدي, وحفي الصدق الم

  اإلحصائیة المناسبة لمعالجة بیانات الدراسة.

  منھج الدراسة: -1

تصنیف تتبع ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي, الذي یعمل على وصف الظاھرة, و

عامة, تساعد على فھم الواقع  استنتاجاتالمعلومات, وتنظیمھا, وتفسیرھا, بغیة الوصول إلى 

  وتطویره, وذلك باستخدام أدوات مناسبة(الخصائص السیكومتریة).

وعلیھ فھذه الدراسة اعتمدت  باألساس التحلیل اإلحصائي على اعتبار أن خصائص 

ا تعتمد لغة األرقام وھو ما یسمى بالخصائص أدوات القیاس في أي علم من العلوم إنم

السیكومتریة ألدوات القیاس؛ والدراسة الحالیة تھدف إلى فحص الخصائص السیكومتریة 

  لمقیاس الذكاء العاطفي لـ سكوت وآخرون .

  عینة الدراسة: -2

) طالبة 382) طالبا و(279) طالبا وطالبة منھم(618لقد تكونت عینات الدراسة من (

على كافة سنوات الدراسة (سنة أولى, ثانیة, ثالثة), وقد تم اختیار أفراد عینة الدراسة موزعین 

على  من مجموع عینة الدراسة لعدم توفرھااستمارة  43إال أنھ تم استبعاد  بالطریقة العرضیة,

  ).07ویوضح ذلك الجدول رقم ( استجابة وافیة.
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لمقیاس سكوت وآخرون        كانت الدراسة تتوجھ إلى فحص الخصائص السیكومتریة

)scutte et al,1998یر موضوعي لنتائجھ, فمجتمع الدراسة یتكون من جمیع ), ومحاولة تفس

طلبة الثانویة على مستوى والیة الوادي بالجزائر, فارتأینا أن نختار عینة من الثانویات موزعة 

ھي: ثانویة بوشوشة, ثانویة على مناطق مختلفة من الوالیة, فوقع االختیار على أربع ثانویات و

  عبد العزیز الشریف, ثانویة السعید عبد الحي, ثانویة علي عون؛ كما یوضحھا الجدول اآلتي:

  علي عون  السعید عبد الحي  عبد العزیز الشریف  بوشوشة  الثانویة

  106  114  286  112  حجم العینة

  العینة حسب كل ثانویة. أفراد): عدد 07جدول رقم(
  العینات: اختیارطریقة  -1- 2

كان مجتمع الدراسة كل طلبة الثانویة على مستوى الجزائر, وعلى مستوى والیة الوادي 

, ألن استجواب الجزء على جزء من المجتمع األصلي للدراسة كافٍ  اختیاركأي نموذج, فإن 

 vanpenو فانبان    quivyالمجتمع ككل, وھذا ما یؤكده كل من كیفي كاستجوابالمقیاس 

noudt -  مجموعة أفراد كعینة, والمالحظات التي یتوصل إلیھا الباحث یمكن  اختیاریكفي

  ع األصلي.متعمیمھا على المجت

  توزیع أفراد عینات الدراسة: -2- 2

  .): توزیع أفراد عینات الدراسة08جدول رقم (

  النسبة  المجموع  اإلناث  الذكور  المستوى الدراسي  الغرض من الدراسة  العینات
  100  34  17  17  الثانیة  (ثبات اإلعادة)االستقراردراسة   1

تساق الداخلي دراسة اال  2
  100  43  22  21  الثانیة  فیةو المقارنة الطر الفاكرنباخ

  التالزمي المحكيدراسة الصدق   3
  (التقاربي و التباعدي)

  أولى
  ثانیة
  ثالثة

13  
11  
21  

21  
22  
20  

34  
33  
41  

100  

  دراسة الصدق االستكشافي  4
  أولى
  ثانیة
  ثالثة

55  
78  
42  

77  
88  
93  

132  
166  
135  

100  

  100  618  382  279  المجموع
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: إن مجموعة الدراسة أو البحث یتم اختیارھا حسب البحث anjersوھذا ما یؤكده أنجرس 

العلمي في العلوم اإلنسانیة, حیث إذا لم نستطع دراسة المجتمع الكلي لألفراد, نقوم باختیار جزء 

لجزء من األفراد التأكد بأن الجزء المختار یمثل حقیقة المجموعة و المجتمع, ھذا امنھم فقط, مع 

  )Angres.M , 1997:11ھو مجموعة البحث (

  أدوات الدراسة: -3

قام الباحث في ھذه الدراسة باستخدام مجموعة من األدوات أولھا مقیاس الذكاء العاطفي 

ع الدراسة, ومجموعة من المقاییس األخرى التي ووآخرون وھو موض schutteلسكوت 

أو التالزمي (التقاربي أو التباعدي) وھي على  المحكياستعملت لغرض دراسة الصدق 

التوالي المقیاس الفرعي لالنبساطیة من مقیاس العوامل الخمسة لكوستا وماكراي, والمقیاس 

یاس الذكاء العاطفي لصاحبھ لصاحبھ لوفي بوند, ومق dasse42 بطاریةالفرعي لالكتئاب من 

  أحمد العلوان.

  )schutte et al()1998(مقیاس الذكاء العاطفي لصاحبھ سكوت وآخرون: -1- 3

, cooper, كوبر hallوآخرون (ھال shutteأعد ھذا المقیاس العالم السیكولوجي سكوت 

) 1988) سنة(golden, جولدن dorn hiem, دورنھایمhaggerty, ھاجرتيmalouffمالوف

) 2000نصاري سنة(كاأل وقد ترجم إلى البیئة العربیة من طرف العدید من الباحثین

), حیث اخترنا الترجمة التي رأینا فیھا األبسط للمستجیب حسب 2010(وامطانیوس سنة

محمودي واألستاذ , الباحث األستاذ بوقصارة منصور أستاذ بجامعة وھران تقدیرنا لألستاذین

) بند, و 33الذاتي مكون من(، وھو مقیاس من مقاییس التقدیر المدرسة العلیا لألساتذة الھواري

مؤلفو ھذا المقیاس باستخدامھ  ) درجات على طریقة لیكرت, وقد قام05یحتوي على سلم من(

في العدید من الدراسات السیكولوجیة ویقیس مجموعة من العواطف أو االنفعاالت كالتمییز بین 

ذات وانفعاالت اآلخرین, وتنظیم وضبط ھذه االنفعاالت واستعمالھا لحل المشكالت, انفعاالت ال

وقد ارتبط ارتباطا داال بثمانیة مفاھیم نفسیة كالوعي باالنفعاالت والتوجھ نحو الحیاة والمستقبل 

  ) استجابات وھي:5والتفاؤل والتوافق الدراسي, واالجتماعیة وغیرھا؛ و یتألف المقیاس من (
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  اح التصحیح:* مفت

) نقاط, نحصل على الدرجة الكلیة للمقیاس بجمع 5تنقط االستجابات السابقة على(

الدرجات المعطاة, حیث تعطى النقاط حسب التصنیف اآلتي ولكن نستثني البنود رقم 

  ) التي تحسب بالعكس: 33.28.5(

 ) نقاط.01ال أوافق بشدة: ( -6

 ) نقاط.02ال أوافــــــــق: ( -7

 ) نقاط.03د: (غیر متـــــأك -8

 ) نقاط.04أوافــــــــــــق: ( -9

 ) نقاط.05أوافــــق بشدة: ( -10

  لألداة: الخصائص السیكومتریة 

 alfa إلى معامل (ألفا كرونباخ schutte, et alأبان المقیاس في دراسة سكوت وآخرون 

cronbach)كما أظھرت دراسة "ستیفن دي الزاري" 0,92) إلى(0,76) یتراوح من (

steven delazzari )2000(ألفا كرونباخ) تساق لال ) عند حسابھ معامل ثبات باستخدام

  ).0,92الداخلي یساوي لـ (

) وذلك باستعمال 2010وقد تم حساب الثبات في البیئة الجزائریة من طرف سعداوي(

 اثانوی اتلمیذ 50أسلوب(التطبیق وإعادة التطبیق) وذلك لمدة أسبوعین على عینة تقدر بـ 

) وھذا الثبات مقبول یعطي للمقیاس قیمة علمیة 0,76معامل االرتباط بین التطبیقین( وتراوح

  ).102:  2010ال بأس بھا (سعداوي، 

) من 06وأما عن الصدق فقد أظھر المقیاس دلیال على صدقھ من خالل ارتباطھ بـ (

فروقا في ) مقاییس یتنبأ أنھا ترتبط بالذكاء العاطفي, إضافة إلى ھذا فقد أظھر 12(أصل

األخصائیون فالدرجات بین المجموعات التي یتوقع أنھا تختلف في مستوى ذكائھا العاطفي (

 ,schutte, et al(المدمنین) جات المسجونین وكانت درجاتھم أعلى من در مثال النفسانیون

1998) 
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  مقیاس العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة:  - 3-2

). 1997) وتعریب بدر األنصاري (costa & mecraeمن تألیف " كوستا, وماكري " (

أول أداة  )NOE-FFI-Sتعد قائمة "كوستا وماكري" للعوامل الخمسة الكبرى للشخصیة (

موضوعیة تھدف إلى قیاس العوامل األساسیة الكبرى للشخصیة بواسطة مجموعة من البنود 

ن عدید من عن طریق التحلیل العاملي لوعاء بنود مشتقة م استخراجھابندا), تم  60(

ن القوائم األخرى التي تھدف إلى قیاس العوامل عاستخبارات الشخصیة, وتختلف ھذه القائمة 

) 1989للقائمة والتي ظھرت عام ( األولىالخمسة الكبرى للشخصیة, حیث كانت الصیغة 

) بندا, أجریت علیھا دراسات كثیرة, وعلى عینات سویة متنوعة تراوحت 180تتكون من(

عام, ثم أدخلت علیھا بعض التعدیالت بغیة اختزال عدد من البنود إلى  65إلى 21أعمارھم من

تتكون  ), والتيcosta& mecrae 1992( 1992أن أصدرت الصیغة الثانیة للقائمة في عام 

, والصفاوة, واالنبساط) بندا وتشمل على خمسة مقاییس فرعیة وھي: العصابیة 60من(

) عبارة, یجاب على كل منھا بإختیار 12قیاس فرعي(والطیبة, ویقظة الضمیر ویضم كل م

  بدیل من خمسة.

  ): یوضح توزیع عبارات العوامل الخمسة للشخصیة: 09جدول رقم (
  

  عدد العبارات  عبارات البعد  المتغیرات

  12  56- 51-46-41- 36-31-26- 21-16-11- 6-1  العصابیة

  12  57- 52-47-42- 37-32-27- 22-17-12- 7-2  االنبساطیة

  12  58- 53-48-43- 38-33-28- 23-18-13- 8-3  االنفتاحیة

  12  59- 54-49-44- 39-34-29- 24-19-14- 9-4  الطیبة

  12  60-55-50-45-40-35-30- 25-20-15- 05-10  یقظة الضمیر
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  وھي: استجابات) 05ویتألف المقیاس من (

  * مفتاح التصحیح:

وتم االستجابة باختیار بدیل واحد من خمسة بدائل ویتم التصحیح بإعطاء العبارات 

  ) على النحو اآلتي: 1-2-3-4-5اإلیجابیة (

 ) نقاط.05موافق بشـــدة: ( -1

 ) نقاط.04موافـــــــــــق: ( -2

 ) نقاط.03محــــــــــــاید: ( -3

 ) نقاط.02معـــــــارض: (  -4

 ) نقاط.01معارض بشدة: ( -5

) 1,2,3,4,5تصحیح بإعطاء العبارات السلبیة بعكس إعطاء العبارات اإلیجابیة (ویتم ال

والجدول التالي یوضح توزیع العبارات السلبیة واإلیجابیة في مقیاس العوامل الخمسة الكبرى 

  للشخصیة.

امل الخمسة للشخصیة لكوستا وماكري                            وومن خالل التطرق إلى مقیاس الع

)coste & mecrae غیر الدراسة ،لالنبساطیة فقطالمقیاس الفرعي  استخدم) فإن الباحث 

  ستعملت المقیاس ككل .األصلیة التي ا

  لكوستا  * الخصائص السیكومتریة لمقیاس العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة؛

  ):coste & mecraeماكري (و   

حیث حسب بطریقة الصدق العاملي على عینات متعددة كشف استخالص  الصدق: -1

خمسة عوامل راقیة للشخصیة, كما حسب أیضا لھذه المقاییس الصدق التالزمي التباعدي أو 

  التقاربي مع مقاییس أخرى مثل: 

BDHI ,BDI,STAT,MMPI,PRF,SDS,CPI,  

ISI,GZTS,POMS, STPI     2726فوجد یساوي.  
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  ب بطریقتین ھما:حس الثبات: -2

) وحسب معامل االرتباط بیرسون, 208حیث طبق على عینة قوامھا( إعادة التطبیق: -

  ) یوضح ذلك.10وكذلك عن طریق  ثبات االستقرار (معامل ألفا) والجدول رقم (

  للقائمة: األصلیة الصورة لعوامل الداخلي واالتساق االستقرار ثبات معامالت ):10( رقم جدول
  

  یقضة الضمیر  الطیبة  التفتح  االنبساطیة  العصابیة  الثبات
  0.83  0.75  0.80  0.79  0.79  ضریبة على التطبیق

  0.90  0.86  0.87  0.89  0.92  معامل ألفا

  )711- 710: 1998(األنصاري , 

لمقیاس العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة المستخدم  لالنبساطیةالمقیاس الفرعي  -
  في الدراسة:

 costerالعوامل الخمسة الكبرى للشخصیة لكوستا وماكري (تم تعیین مقیاس 

&mecraeذة فتیحة بلمھیدي في إطار إعداد مذكرة مقدمة لنیل شھادةات) من طرف األس 

عبارة تتوزع على  60الماجستیر في اإلرشاد والصحة النفسیة بجامعة الجزائر ویتكون من 

  الطیبة, ویقظة الضمیر., التفتح, االنبساطیة) عوامل وھي : العصابیة, 05(

  * الخصائص السیكومتریة  في البیئة الجزائریة:

للتحقق من الخصائص السیكومتریة للمقیاس تم االعتماد في ھذه الدراسة على مذكرة 

مساھمة لسمات الشخصیة في التوافق الزواجي لدى أساتذة التعلیم الثانوي للباحثة "فتیحة 

 قیاس على البیئة الجزائریة, فكانت الخصائصبلمھیدي", حیث طبقت مدى صالحیة الم

  :تيالسیكومتریة لألداة كاآل
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  تم حسابھ بطریقتین:  الصدق: -

  تساق الداخلي:صدق اال -1

بین  االرتباطتساق الداخلي وذلك بحساب الباحثة فتیحة بلمھیدي صدق اال استخدمت

لمقیاس الفرعي في دراستھ إال لن استخدام الباحث درجة كل بند والدرجة الكلیة للبعد, وبما أ

  كمحك تقاربي فإننا سنكتفي بعرض الخصائص السیكومتریة لالنبساطیة فقط. لالنبساطیة

), وھذا 0.01أظھرت النتائج أن معامالت ارتباط جمیع البنود ذلك عند مستوى الداللة(

  ما یؤكد صدق االتساق الداخلي لمقیاس االنبساطیة.

  معامالت االرتباط بالدرجة الكلیة لالنبساطیة.): حساب 11جدول رقم (
  معامل االرتباط  رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة

01  **0.333  07  **0.424  

02  **0.291  08  **0.569  

03  **0.449  09  **0.655  

04  **0.329  10  **0.384  

05  **0.554  11  **0.321  

06  **0.315  12  **0.334  

  

حسب النتائج الموضحة في الجدول اآلتي نالحظ أن ثبات مقیاس االنبساطیة:  -2

  المقیاس الفرعي لالنبساطیة یظھر درجة ثبات مقبولة.

  ): المقیاس الفرعي لالنبساطیة.12جدول رقم (
  جثمان  التجزئة النصفیة  معامل ألفا كرونباخ

0.62  0.62  0.62  

  )176- 169:  2011(بلمھیدي فتیحة,                                               
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  ):DASS42مقیاس االكتئاب والقلق والضغط النفسي ( - 3-3

 االكتئابفكرة تطویر مقیاس  جاءت), 88-2014:87یشیر لو في بوند نقال عن (زیاد,

ري" بكوم - "كوستیلو) بعد نشر بحوث كل من DASS42والقلق والضغط النفسي (

)castello-comreyیجیات المستخدمة لتطویر مقیاس ) ومع اختالف األھداف واالسترات

كتئاب والقلق رفقة باحثین آخرین في نفس السیاق بدأ كل من "كوستیلو وكومبري" اال

)castello-comreyھا من مقاییس القلق واالكتئاب الموجودةغلب) مع مجموعة البنود أ 

كیة وأجري لھذه البنود تحلیل عاملي  متعامد الستخراج یحینذاك, حیث طبقت على عینات كلین

, حیث تم جمع مجموعة من البنود والتي طبقت على مجموعة واالكتئابوتحدید عوامل القلق 

من المرضى الذین شخصوا على أنھم یعانون من اضطرابات االكتئاب والقلق, حیت أجریت 

لعاملي لھذه البنود للتأكد من قدرتھا التمییزیة, حیث أدت نتائج ھذا التحلیل إلى عملیة التحلیل ا

  بندا تحت عامل القلق. 21تشبع 

) castello-comrey( والقلق "لكوستیلو وكومري" االكتئابأما الشكل النھائي لمقاییس 

ھو إیجاد األبحاث  أھداف ھذهأن على الرغم من  0.50فسجلت ھي أیضا معامل ارتباط یساوي 

  العوامل المتعامدة  إلظھار التمایز بین االكتئاب والقلق.

  * الخصائص السیكومتریة: 

) قام "لوفي ونوند" DASS42( ولحساب صدق مقیاس االكتئاب والقلق والضغط النفسي

  اتبع صاحب المقیاس عدة طرق وھي: 

حساب الصدق بطریقة الصدق العملي (التالزمي) باستخدام بیال  الطریقة األولى:

  نتائج حساب الصدق بھذه الطریقة .الوالقلق, والجدول یوضح  لالكتئاب
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) BDI): یوضح معامالت االرتباط بین مقیاس االكتئاب والقلق (13جدول رقم(
  : ) في الدراسة األصلیةBAIو(

  

  Dass.D 
  لالكتئاب

DASS.A  
  للقلق

DASS.S  
  للضغط النفسي

BDI 
  لالكتئاببیك 

DASS.A 0.54  للقلق  -      

DASS.S 0.65  0.56  للضغط النفسي  -    

BDI 060.  0.58  0.74  بیك لالكتئاب  -  

BAI 0.59  0.64  0.81  0.54  بیك للقلق  

  ).lovi nond ,1995) نقال عن(94: 2014عن(زیاد,

للمقیاس الجید وھو الثبات استخدم وللتأكد من الشرط الثاني من الشروط السیمومتریة 

  صاحب المقیاس كما ھو مبین  في الجدول التالي:

  ).DASS42): یوضح معامل ألفا كرونباخ للمقیاس (14جدول رقم (
  

  الضغط النفسي  القلق  اإلكتئاب  األبعاد

  0.9  0.84  0.90  معامل الثبات (ألفا كرونباخ)

  )lovi nond ,1995) نقال عن (95: 2014(زیاد, 

حساب الخصائص لالباحث زیاد رشید  بھ قاملما إضافة حسب ما تقدم من مؤشرات؛ و

السیكومتریة على البیئة الجزائریة فوجد قیم معامل الثبات بطرقة "ألفا كرزنباخ" والتجزئة 

عبر الزمن والمؤشرات موضحة في  االستقرارالنصفیة (سبیرمان, وبراون, وجثمان) ومعامل 

  الجداول اآلتیة:
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  تساق الداخلي معامل ألفا كرونباخ:): یوضح معامل اال15جدول رقم (
  

  معامل ألفا كرونباخ  المقاییس
  0.90  االكتئابمقیاس 

  0.81  مقیاس القلق

  0.87  مقیاس الضغط النفسي

  0.94  المقیاس الكلي
  

بطریقة التجزئة   BASS42لمقیاس): یوضح حساب معامل الشباخ 16جدول رقم (
  و براون, وجثمان). -النصفیة ( سیرمان

  

  المقاییس
  التجزئة

  معامل جثمان  معامل بیرمان, و براون

  0.88  0.89  كتئابمقیاس اال

  0.78  0.78  مقیاس القلق

  0.83  0.83  مقیاس الضغط النفسي

  0.90  0.90  المقیاس الكلي
  

فاصلة بین التطبیقین  ): یوضح حساب معامل الثبات بطریقة17جدول رقم (
  .43(أسبوعین) للعینة ن:

  معامل الثبات  المقیاس الكلي والمقاییس الفرعیة
  BASS42(  *0.57والقلق والضغط النفسي( االكتئابمقیاس 

  0.67**  لالكتئابالمقیاس الفرعي 

  0.75**  المقیاس الفرعي للقلق

  0.61**  المقیاس الفرعي للضغط النفسي

  0.05** مستوى الداللة عند                  0.05عند *مستوى الداللة  
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  ):2011مقیاس الذكاء العاطفي أحمد العلوان ( - 3-4

طالعھ على مقاییس الذكاء العاطفي التي ), بعد ا2011طوره أحمد العلوان ( ھو مقیاس

), 1998) عثمان ورزق (2003تضمنتھا بعض الدراسات المنشورة في النبھان, وكمالي (

 narimani and), نریماني و بشربورmayer and salovey)(1990)وسالوفي( مایر

basharpor)(2009) مایر, كاروسو, وسالوفي ,(mayer,caruso,and salovey( 

یتناسب  )؛ حیث قام بإعداد مقیاس یتناسب مع طلبة المرحلة الجامعیة, كما أننا نرى أنھ1997(

من تقارب في السن لدى الطلبة, لذا طوره الباحث في  لھا كذلك حتى مع المرحلة الثانویة لما

  موزعة على أربعة أبعاد, فیما یلي وصف لھا: ا) بند41صورتھ النھائیة من (

 لالنفعاالتواإلدراك الجید  االنتباهوتشیر إلى القدرة على  :االنفعالیةالمعرفة  -1 

بالعالقة بین األفكار والمشاعر والعواطف الذاتیة وحسن التمییز بینھما والتعبیر عنھا والوعي 

  فقرات من بنود المقاییس. 09واألحداث ویمثل ھذا البعد 

ویقصد بھ القدرة على تحقیق التوازن العاطفي أو القدرة على تھدئة  :االنفعاالتتنظیم  -2

سلبا أو إیجابا على نحو مناسب, ویمثل ھذا البعد  االنفعالالنفس وكبح جماح اإلفراط في 

  المقاییس. بنود من10

اآلخرین والتوجھ معھم  انفعاالتوھو القدرة على إدراك العواطف أو  التعاطف: -3

حتى وإن لم یفصحوا  انفعاالتھمعاطفیا وفھم مشاعرھم واالھتمام بھم, والحساسیة لعواطفھم أو 

  بندا من بنود المقاییس. 13عنھا, ویمثل ھذا البعد 

ویشیر إلى قدرة الفرد على التأثیر اإلیجابي في اآلخرین وذلك  التواصل االجتماعي: -4

من خالل إدراك وفھم انفعاالتھ ومشاعره ومعرفة من یقود اآلخرین, ومتى یتبعھم ویساندھم 

ویتصرف معھم بطریقة الئقة حتى ال یظھر علیھ آثار االنفعال السلبي كالضیق والغضب 

  ).132- 131: 2011س ككل (العلوان,بنود من بنود المقیا 09ویمثل ھذا البعد 

  ومن خالل سرد أبعاد مقیاس الذكاء العاطفي نحاول تلخیص البنود في الجدول التالي: 
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  ): سرد أبعاد مقیاس الذكاء العاطفي.18جدول رقم (
  

  البنود
  عدد العبارات  ودنأرقام الب  األبعاد

  09  2,3,8,16,19,20,21,22,23  االنفعالیةالمعرفة 
  10  1,4,5,6,7,17,18,24,25,35  االنفعاالتتنظیم 

  13  9,14,15,29,30,31,32,33,34,36,37  التعاطف

  09  10,11,12,13,26,27,28,38,41  االجتماعيالتواصل 

  * مفتاح التصحیح:

  تدریجات وھي على النحو اآلتي: المقیاس سلم إجابات یتكون من خمسلكل بند من بنود 

 ) نقاط.05دائــــــــما: ( -1

 ) نقاط.04عــــــــادة: ( -2

 ) نقاط.03أحـــــــیانا: ( -3

 ) نقاط.02نــــــــادرا: ( -4

  ) نقاط.01أبـــــــــــدا: ( -5

) نقاط 205وبذلك تكون أعلى درجة نظریة یمكن أن یحصل علیھا المستجیب(

), ولتحدید األوساط الحسابیة x141) درجة بواقع(41) وأدنى درجة نظریة ھي(5x41بواقع(

الدالة على مستوى الذكاء العاطفي، طلب من لجنة من المحكمین تحدید ھذه األوساط آخذین 

) نقاط وقد حددت ھذه األوساط على النحو 5-1بعین االعتبار أن درجة كل بند تتراوح بین (

ة ) متدنی2-49- 1) متوسطة, و(3- 49-2-50) مرتفعة, و(5-3- 50التالي من (

  ).132: 2011(العلوان,

تم التحقق من صدق المحتوى لمقیاس الذكاء العاطفي ألحمد العلوان على سبعة محكمین 

من أعضاء ھیئة التدریس من المتخصصین في علم النفس التربوي والقیاس والتقویم في 

دى وضوح الجامعات األردنیة, إذا طلب منھم بیان مدى انتماء البنود للبعد الذي تنتمي إلیھ, وم
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البنود, ومدى مناسبة المقیاس لعینة الدراسة, وإبداء أیة مالحظات یرونھا مناسبة المقیاس لعینة 

) كمعیار %80تفاق(اء أیة مالحظات یرونھا مناسبة, واعتمد الباحث نسبة االدراسة, وإبد

الصورة بنود من  ةلقبول الفقرة, وبناء على ھذا المعیار, ووفقا آلراء المحكمین تم حذف خمس

لیصبح تفاق علیھا كانت متدنیة سبة اال, لكون نا) بند45األولیة للمقیاس والبالغ عدد فقراتھ (

  ).132: 2011) بندا (العلوان,40المقیاس في صورتھ النھائیة مكونا من (

  ) في بیئتھ األصلیة:2011أحمد العلوان (لـ * الخصائص السیكومتریة لمقیاس الذكاء العاطفي 

التحقق من صدق البناء الداخلي للمقیاس من قبل صاحب المقیاس باستخدام أسلوب  تم

التحلیل العاملي وفقا لطریقة المكونات األساسیة, وإجراء التدویر باستخدام طریقة التدویر 

) وبینت نتائج التحلیل وجود أربعة عوامل, كان الجذر الكامن varimax rotationالمتعامد(

1≤ eogenvalup من التباین كما یتضح في الجدول: %65.10فسر مجتمعة وت  

  ): یوضح التحلیل العاملي لمقیاس الذكاء العاطفي.19جدول رقم (
  النسبة التراكمیة للتباین المفسر  نسبة التباین المفسر  الجذر الكامن  العامل

1  2.94  16.41  16.41  

2  2.87  14.52  30.93  

3  2.83  11.20  42.13  

4  2.77  13.97  56.10  

على معیار تشبعھا على العالم الذي تنتمي إلیھ على أن ال  اعتماداالفقرات  اختبرتوقد 

بندا  41, وقد انطبق ذلك على جمیع فقرات أو بنود المقیاس والبالغ عددھا%30 یقل عن

, لذا فقد أظھرت النتائج أن الفقرات التسع ذوات %56.10موزعة على أبعاد تفسر مجتمعة 

) تنتمي إلى العامل األول وتدور مضامینھا حول 2,3,8,16,19,20,21,22,23األرقام (

-0,43-0,40-0,31-0,37-0,41-0,32المعرفة االنفعالیة, وكانت معامالت تشبعھا (

  تدون األرقام: ة) على التوالي. أما البنود الثالث عشر0,44 -0,39-0,35
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لى العامل الثالث وھو إ)، فھي تنتمي 9.14.15.29.30.31.32.33.34.36.37.39.40(

-0.47-0.36-0.52-0.31-0.38-0.35-0.40-0.43التعاطف وكانت معامالت تشبعھا (

  ) على التوالي.0.51-0.49-0.32-0.40-0.32

) فھي تدور 41- 38-28-27- 26-13-12-11- 10أما الفقرات التسعة ذوات األرقام (

وكانت معامالت تشبعھا على النحو  االجتماعيل الرابع وھو التواصل ممضامینھا حول العا

) وبھذا یمكن القول  0.34.0.40-0.37-0.32-0.45-0.36-0.42-0.44-0.38التالي: (

أن البناء العاملي لمقیاس الذكاء العاطفي ینطوي على أربعة عوامل تقیس الذكاء العاطفي لدى 

ي السن والمستوى طلبة الجامعة والثانویة على حسب رأي الباحث ألن الفئتان متقاربتان ف

وتنظیم االنفعاالت,  االنفعالیةوالنضج, وھذه العوامل التي تؤلف المقیاس ھي: المعرفة 

  والتعاطف, والتواصل االجتماعي.

) طالبا وطالبة 55تم التحقق من طرف صاحب المقیاس من ثباتھ من خالل تطبیقھ على(

معامل كرونباخ ألفا لبنود  خدامباستتساق الداخلي رج عینة الدراسة, وحساب معامل االمن خا

) ألبعاد 0.74-0.70-0.82-0.79المقیاس, وقد بلغت قیم معامالت الثبات ( أبعادكل بعد من 

على التوالي,  االجتماعيوالتعاطف والتواصل  االنفعاالت, تنظیم االنفعالیةالمقیاس المعرفة 

على عینة  االختباروإعادة  االختبارعن طریق  االستقرارباإلضافة إلى ذلك تم حساب معامل 

الثبات نفسھا ثم إعادة تطبیقھ على العینة نفسھا بعد مرور أسبوعین, وقد بلغت قیم معامالت 

, االنفعاالت, تنظیم االنفعالیة) ألبعاد المقیاس (المعرفة 0.86-0.80-0.85-0.83(االستقرار

  ) على التوالي.االجتماعيوالتعاطف, والتواصل 

محك تقاربي للمقیاس الذكاء العاطفي لسكوت قام الباحث بحساب ومن أجل استعمالھ ك

وطالبة في المرحلة  ا) طالب55صدقھ وثباتھ على البیئة الجزائریة من خالل تطبیقھ على عینة (

 ) علىSPSS(الثانویة لقسم السنة الثانیة علوم وحیاة فتحصل الباحث بحساب الثبات بواسطة 

وھي دالة إحصائیا علیھ فالمقیاس ثابت. وكذلك عن طریق  0.95قیمة ألفا كرونباخ تساوي 

, 0.01إحصائیا عن  وھي دالة 0.909) أن قیمتھ تساوي SPSSالتجزئة النصفیة بواسطة (
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االرتباط عند نصف االختبار تم التصحیح بمعادلة الطول  عنولما كان معامل االرتباط یعبر 

  وعلیھ فالمقیاس ثابت. 0.95ر الحقیقیة للمقیاس تساوي   قیمة إذا"براون" 

 * حساب الصدق:

  تساق الداخلي (المحتوى) بالنسبة لبعد كل بند في المقیاس الكلي:صدق اال -1
  تساق الداخلي (المحتوى) بالنسبة لبعد كل بند في المقیاس الكلي.): صدق اال20جدول رقم (

  معامل االرتباط  أرقام البنود
1  **0.411  
2  **0.508  
3  **0.469  
4  **0.409  
5  **0.570  
6  **0.357  
7  **0.565  
8  **0.726  
9  **0.774  
10  **0.579  
11  0.276  
12  **0.742  
13  **0.500  
14  **0.796  
15  **0.711  
16  **0.728  
17  **0.731  
18  0.218  
19  **0.730  
20  **0.385  
21  **0.693  
22  **0.780  
23  **0.670  
24  **0.578  
25  **0.442  
26  **0.708  
27  **0.476  
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28  **0.611  
29  **0.760  
30  **0.330  
31  **0.628  
32  **0.710  
33  **0.493  
34  **0.778  
35  **0.735  
36  **0.503  
37  **0.321  
38  **0.714  
39  **0.692  
40  **0.636  

جمیع البنود على المقیاس ككل ومدى اتساقھ عند  من خالل الجدول یالحظ الباحث تشبع

  في كل بنود المقیاس. 0.01الداللة 

 الصدق التمییزي بالمقارنة الطرفیة: -2

لكل مجموعة علیا  %27بعد جمع درجات العینة وترتیبھا ترتیبا تصاعدیا ونسبة 

  ومجموعة دنیا النتائج مدونة أدناه: 

  ئیة:): یوضح المجموعة اإلحصا21جدول رقم (
  

  الدرجة المعیاریة  المعیاري االنحراف  المتوسط  العینة  المجموعات

  3.470  11.510  177.55  11  العلیا

  7.911  26.238  120.36  11  السفلى
  

  ): یوضح قیمة  ت لمجموعتین مستقلتین:22جدول رقم (
  

  الداللة  درجة الحریة  ت  الداللة  اختبار لفین  المجموعات

  0.01  20  6.619  0.124  2.575  العلیا

  0.01  13.711  6.619      السفلى
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 177.55من خالل الجدول األول نجد أن المتوسط الحسابي للمجموعة العلیا یساوي 

 120.36وأن المتوسط الحسابي للمجموعة الدنیا یساوي  11.51وانحرافھا المعیاري یساوي 

  .26.23وانحرافھا المعیاري یساوي 

 المجموعتانومن خالل الجدول الثاني نجد أن قیمة ف تساوي غیر دالة إحصائیا وعلیھ 

وھي  20عند درجة حریة ف تساوي  6.619غیر متجانستین ومنھ نأخذ قیمة  ت تساوي 

  وعلیھ فالمقیاس یتمتع بالصدق التمییزي. 0.01دالة إحصائیا عن مستوى داللة 

  المستخدمة في الدراسة: اإلحصائیةاألسالیب  -4

  استخدم الباحث األسالیب اإلحصائیة التالیة:

 ویة.النسب المئ -1

 المتوسط الحسابي. -2

 المعیاري. االنحراف -3

 الدرجة المعیاریة. -4

 بیرسون. ارتباطمعامل  -5

  .االستكشافيالتحلیل العاملي  -6
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  الفصل الخامس

  عرض وتحلیل نتائج الدراسة
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  :الدراسة نتائجعرض 

  :ھا كاآلتيإیجاز نتائج الدراسة وفقا لترتیب فرضیات یمكن

  أوال: ثبات المقیاس

  األولى: الفرضیة نتائج عرض و تفسیر -1

  :ألولى من فرضیات الدراسة على أنھلقد نصت الفرضیة ا

  " یتمتع اختبار الذكاء العاطفي دالالت ثبات تتفق مع خصائص االختبار الجید" 

  لمعامالت الثبات بطریقتین: اإلحصائیةمن ھذه الفرضیة، تم استخدام المعالجة  وللتحقق

  ثبات االتساق الداخلي للبنود باستخدام معامل ألفا كرونباخ. -1

  ثبات اإلعادة (معامل ثبات االستقرار عبر الزمن). -2

یعتبر الثبات من أھم خصائص االختبار الجید الذي یمكن أن یعتمد على نتائجھ، ولذلك 

حسب معامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلیة على مقیاس الذكاء العاطفي لسكوت وآخرون، 

، وبوجھ عام تعد 0.80) أن قیمة معامل ألفا كرونباخ للمقیاس تساوي 24ویتضح من الجدول(

 ,Klineأو تزید مناسبة للبحوث في المجال النفسي ( 0.70قترب من معامالت الثبات التي ت

1994; Nunnally, 1978.(  

): معامل ثبات ألفا كرونباخ لمقیاس الذكاء العاطفي (سكوت وآخرون) 23جدول رقم (
  ).43على العینة الجزائریة من الجنسین (ن=

  ألفا كرونباخ  المقیاس

  0.80  سكوت

  
) ھي قیمة دالة إحصائیا، وعلیھ فالمقیاس 0.80خالل الجدول أعاله أن قیمة ألفا ( من

یث أن قیمة ألفا في یتمتع بدرجة عالیة من الثبات، وھي أقل من قیمة الدراسة اإلحصائیة ح

 دراسةوكما في  0.90ات أخرى بلغت حتى ، وھناك دراس0.87زمالؤه ھي دراسة سكوت و



- 124 - 
 

یعني أن المقیاس على درجة عالیة من الثبات، وأن االختالفات قد ، وھذا بیتردس وفیرنھام

ترجع إلى عامل النضج، بمعنى أن طلبة الجامعة المطبق علیھم في الدراسة األصلیة 

والدراسات األخرى ھم أكثر نضج من طلبة الثانویة، باعتبارھم ما زالوا مراھقین، أي في 

  طور النمو العقلي والعاطفي على السواء.

) معامل الثبات بطریقة إعادة التطبیق، بفاصل زمني قدره 25ا یبین الجدول رقم (كم

) من طلبة ثانیة ثانوي من كال الجنسین، وھي 34عشرة أیام، كما استخرج من عینة قوامھا (

عاما، ویعد معامل  19و  17عینة أخرى غیر عینة الدراسة األصلیة، تراوحت أعمارھم بین 

ھذا  : األول موافاةإلى سببینذلك ، قد یرجع 0.96جد مرتفع ویساوي = الثبات المتحصل علیھ 

مشاركتھم في جمیع  والثانيلتعلیمات وبنود المقیاس للطلبة،  بشرح كافالقسم سنة ثانیة علوم 

  العینات المدروسة من ذي قبل.

  ).34أیام (ن= 10): معامل ثبات إعادة التطبیق بعد 24جدول رقم (
  

  ت إعادة التطبیقمعامل ثبا  المقیاس

  0.96  سكوت

ودراسات  0.78مقارنة بالدراسات األخرى، كالدراسة األصلیة وھي قیمة عالیة جدا، 

یتسم بالموثوقیة  ا نعتبر المقیاس یتمتع بثبات عالٍ لذ 0.78أقل من  كیفن وآخرونأخرى مثل 

  والدقة.

   :لثانیةا الفرضیة نتائج عرض و تفسیر -2

  "یتمتع اختبار الذكاء العاطفي بدالالت صدق تتفق مع خصائص االختبار الجید"

  وللتحقق من ھذه الفرضیة الثانیة، تم استخدام المعالجة اإلحصائیة ألنواع الصدق اآلتیة:

  الصدق التالزمي. (التقاربي، التباعدي). -3  الصدق التمییزي. - 2  الصدق الظاھري. -1
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  ثانیا: صدق المقیاس:

  الصدق الظاھري:

قام األستاذ منصور بوقصارة وھو المشرف على ھذه الدراسة وأستاذ بجامعة وھران 

بترجمة وتحقیق مقیاس سكوت بالمدرسة العلیا لألساتذة بوھران رفقة زمیلھ محمودي الھواري 

ة، من اللغة االنجلیزیة إلى اللغة العربیة ثم تحققا من السالمة اللغویة للترجم 1998وزمالؤه 

وھذا ما ظھر جلیا في تطبیق المقیاس على عینات الدراسة، حیث لم یجد الطلبة صعوبة في 

  فھم لغة بنود المقیاس.

  الصدق التمییزي بطریقة المقارنة الطرفیة:

لكل مجموعة علیا  %27 بعد جمع درجات األفراد وترتیبھا تصاعدیا وأخذ نسبة

  ومجموعة دنیا.

  ین متوسطات المجموعة العلیا والمجموعة الدنیا.): یوضح الفروق ب25جدول رقم (
  

  االنحراف المعیاري  المتوسط  ن  المجموعات

  4.295  134.58  12  ذكاء عاطفي مرتفع

  8.315  107.66  12  ذكاء عاطفي منخفض

) أعاله نجد أن المتوسط الحسابي للمجموعة العلیا یساوي 26( من خالل الجدول

 107.66، والمتوسط الحسابي للمجموعة الدنیا یساوي 4.29المعیاري  وانحرافھا 134.58

  .8.31وانحرافھا المعیاري یساوي 

  ): یوضح قیمة ت لمجموعتین مستقلتین.26جدول رقم (
  

  الداللة  ت  الداللة  ف  المجموعة

  علیا
1.06  0.31  

9.41  0.01  

  0.01  9.41  دنیا
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وھي دالة  22عند درجة الجدیة  9.4خالل الجدول أعاله نجد أن قیمة ت تساوي  من

  ، وعلیھ فالمقیاس یتمتع بالصدق التمییزي.0.01عند مستوى داللة 

  الصدق التالزمي:

من الطرق التي یمكن استخدامھا للتحقق من صدق المقیاس غیر الصدق التمییزي، وھو 

ینقسم إلى نوعین، أولھا الصدق التقاربي وھو یستخدم صدق التالزمي أو المحكي، وھو بدوره 

التقاربي للتحقق من صدق المفھوم من خالل ارتباط نتائج المقیاس المراد التأكد من صدقھ 

بنتائج اختبارات أخرى ثابتة وصادقة وتقیس نفس المفھوم أو مفاھیم أخرى على عالقة بھذا 

  ).Groun Lund, 1997:175المفھوم (

م الصدق التالزمي التباعدي من خالل إثبات ضعف االرتباط بین نتائج بینما یستخد

المقیاس الجدید ونتائج مقاییس أخرى تقیس مفاھیم أخرى تختلف عن المفھوم الذي یقیسھ ھذا 

  ).Brown, 1982:111المقیاس (

  وللتحقق من صدق مقیاس الذكاء العاطفي سكوت وآخرون اعتمد الباحث طریقتین:

  ق التقاربي:معامل الصد - أ

بناء على اإلطار النظري لمقیاس الذكاء العاطفي لسكوت وآخرون، وضع الباحث 

  الفرضیة اآلتیة:

  ".یتمتع اختبار الذكاء العاطفي بدالالت صدق تالزمي مع خصائص االختبار الجید"

لفحص ھذه الفرضیة تم استخدام معامل الصدق التقاربي من خالل التحقق إحصائیا من 

باط بین نتائج مقیاس الذكاء العاطفي لسكوت وآخرون ومقیاس الذكاء العاطفي مدى االرت

  ألحمد العلوان الذي قننھ الباحث على البیئة الجزائریة في ھذه الدراسة.
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): یوضح االرتباط بین نتائج مقیاس سكوت وآخرون ومقیاس الذكاء 27جدول رقم (
  العاطفي ألحمد العلوان.

  
  الداللة  االرتباط معامل  االختبار

  0.01  0.74  العینة

یشیر الجدول السابق إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة وجوھریة عند مستوى الداللة 

)α=0.01 ،بین درجات أفراد عینة التفنین على مقیاس الذكاء العاطفي سكوت وآخرون ،(

بناء على اإلطار النظري ومقیاس الذكاء العاطفي ألحمد العلوان، علما أن المقیاسین خلفیتھما 

لمایر وسالوفي، حیث أنھما یقیسان المفھوم ذاتھ أوالھا عالقة بھ، وھذا یعني أن ھذا المقیاس 

  یتمتع بمصداقیة ھذه المقاییس بمعنى المفھومي.

في ھذا السیاق، وبما أن الدراسة األصلیة لمقیاس سكوت وآخرون درست االرتباط ھذا 

ى مدى ارتباط مقیاس سكوت ألبعاد نظریة لمقاییس أخرى المقیاس بمقاییس متعددة لتر

كمقیاس العوامل الخمسة للشخصیة لـ كوست وماكري، حیث قام الباحث بمدى ارتباط باحدى 

العوامل أو المقاییس الفرعیة لمقیاس العوامل الخمسة وأخذنا المقیاس الفرعي لالنبساطیة فكان 

  النتیجة بالشكل اآلتي:

یوضح عدد االرتباط بین نتائج مقیاس سكوت والمقیاس الفرعي ): 28جدول رقم (
  لالنبساطیة.

  الداللةمستوى   معامل االرتباط  

  غیر دال  0.31  العینة

  .1998ھذا ما یتفق مع دراسة سكوت وزمالؤه 

  معامل الصدق التباعدي: -ب

التحقق إحصائیا إلثبات واستخدام معامل الصدق التباعدي خالل ارتأى الباحث من 

الذي  DASS42ضعف االرتباط بین نتائج مقیاس سكوت ومقیاس الفرعي لالكتئاب لمقیاس 
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قننھ الباحث زیاد على البیئة الجزائریة، وبما أن المقیاسین یقیسان نفس المفھوم وھو االكتئاب، 

  استخدمنا ھذا المقیاس الفرعي، فكانت النتیجة على النحو اآلتي:

): یوضح االرتباط بین مقیاسین سكوت والمقیاس الفرعي لالكتئاب 29( جدول رقم
  .DASS42لمقیاس 

  الداللةمستوى   معامل االرتباط  

  غیر دال  0.084 -  العینة

  
  عرض وتفسیر نتائج الفرضیة الثالثة: -3

  .1998ذكاء العاطفي لسكوت  وآخرون البناء العاملي لمقیاس ال
 ) للتحقق من البناءExploratory factor analysisاالستكشافي (التحلیل العاملي  - 1

استخدم الباحث التحلیل العاملي, لمعرفة البنیة , 1998عاملي لمقیاس سكوت وآخرون ال

العاملیة للمقیاس, والتحلیل العاملي، أسلوب إحصائي یھدف إلى تفسیر االرتباطات الدالة 

التحلیل, وصوال إلى العوامل المشتركة, التي  إحصائیا بین مختلف المتغیرات الداخلة في

تصف العالقة بین ھذه المتغیرات وتفسیرھا, وتعد ھذه الطریقة من أفضل الطرق العملیة, 

للكشف عن التركیب أو البناء العاملي لمقیاس الدراسة, ووظیفة التحلیل العاملي اإلجابة عن 

تنظم تعقد الظاھرة وتصفھا؟  سؤال محدد, وھو: ما أقل عدد المفاھیم التي یمكن أن

بناء و جیدا لصدق البناء ألدوات الدراسة, ا), ویعطي التحلیل العاملي مؤشر1999(االنصاري

  على اإلطار النظري لمقیاس الذكاء العاطفي لسكوت وآخرون، وضع الباحث الفرضیة اآلتیة:

  االختبار الجید "" یحتفظ اختبار الذكاء العاطفي بدالالت صدق استكشافي تتفق مع خصائص 

 principal componentsولذا استخدمت في ھذه الدراسة طریقة المكونات األساسیة  

Analysiلتحلیل معامالت االرتباط بین بنود مقیاس سكوت وآخرون الستجابات عینة قوامھا , 

  طالبا وطالبة. 434

  :على ما یليوأسفرت النتائج 
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  الوصفیة للبنود.): یوضح اإلحصائیات 30جدول رقم (
  ن  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  رقم البند

  )01البند (
  )02البند (
  )03البند (
  )04البند (
  )05البند (
  )06البند (
  )07البند (
  )08البند (
  )09البند (
  )10البند (
  )11البند (
  )12البند (
  )13البند (
  )14البند (
  )15البند (
  )16البند (
  )17البند (
  )18(البند 

  )19البند (
  )20البند (
  )21البند (
  )22البند (
  )23البند (
  )24البند (
  )25البند (
  )26البند (
  )27البند (
  )28البند (
  )29البند (
  )30البند (
  )31البند (
  )32البند (
  )33البند (

3,57  
04,00  
3,57  
3,68  
2,67  
3,97  
3,5  

3,63  
3,59 
3,83 
3,32 
3,77 
4.00 
4,44 
3,48 
4,14 
4,14 
3,77 
3,53 
4,10 
3,31 
3,46 
3,71 
3,81 
3,48 
3,88 
3,63 
2,34  
3,67  
4,20  
4,05  
3,54  
3,00 

1,23 
0,99 
0,99 
1,06 
1,22 
1,08 
1,22 
1,18 
1,02 
1,04 
1,22 
1,06 
0,92 
0,74 
1,14 
0,87 
0,98 
1;03 
1;12 
0,98 
1,15 
1,05 
1,01 
1,11 
1,13 
1,13 
1,08 
1,34 
1,05 
0,91 
1;00 
1;06 
1,20 

422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
422  
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  ووضعت ثالث محكات لتحدید العوامل المقبولة، كما یلي:
  .0,3أال یقل التشبع عن  -1
ذات تشبعات  بنود على األقل من بنود المقیاس, ةثالثأن یضم العامل الواحد  -2

  جوھریة.
 ,stevens. (1,00عن "kaiserأن ال یقل الجذر الكامن بحسب قاعدة كایزر" - 3

1995:367(  
في ھذه الدراسة ألن محك الجذر الكامن ال  دٍ ومن الواضح أن معیار "كایزر" غیر مج 

من  بندا, بحیث وجدناھا أقل 33وقسمتھا على  (Extraction) یصلح وھذا بجمع القیم في خانة

  بالتالي فإن المحك ھو محك كاتل. 0.60

  ): یمثل العوامل المتحصلة. 31جدول رقم (

  العـــوامـــل  رقم البنود
1  2  3  4  

  14البند
  17البند
  20البند
  31البند
  30البند
  13البند
  16البند
  23البند
  24البند
  26البند
  27البند
  07البند
  06البند
  08البند
  11البند
  18البند
  25البند
  29البند
  32البند
  15البند
  01البند
  21البند

0,64 
0,61 
0,60 
0,60 
0,57 
0,59 
0,54 
0,44 
0,43 
0,43 
0,41 
0,40 
0,33  

-  
-  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   
-  
-  

0,68  
0,62  
0,62 
0,48 
0,41 
0,33  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
-  
-  

  
  
  
  
  

 
0;65 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-  
-  
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  22البند
  03البند
  09البند
  19البند
  28البند
  33البند
  10البند
  12البند
  04البند
  02البند
  05البند

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
-  

  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
- 

0,62 
0,36 
0,34 
0,32  
  
  
  
  
  
   
-  

  
  
  
  

0,60  
0,50 
0,45 
0,42 
0,41 
0,39  

-  
  

  ): العوامل المستخلصة قبل التدویر وبعد التدویر.32جدول رقم (
  

عدد 
  العوامل

  بعــــد التدویــــــــــــــــــر  قبـــل التـــــدویــــــر

الجذر 
  الكامن

  نسبة مشاركة
كل عامل في 
  ٪التباین الكلي

النسبة التراكمیة 
  ٪للتباین المفسر

الجذر 
  الكامن
  

  نسبة مشاركة
كل عامل في 
  ٪التباین الكلي

النسبة التراكمیة 
  ٪للتباین المفسر

1  5,635 17,077 17,077 4,108 12,449 12,449 

2  1,353 5,616 22,693 2,531 7,669 20,118 

3  1,622 4,914 27,607 1,994  6,044 26,162 

4  1,417 4,294 31,901 1,894 5,739 31,901 

  * الجذور الكامنة األربعة بعد التدویر باللون األحمر.

  تمثل نسبة التباین المفسرة والتي تفسر العوامل األربعة. 31,901٪* 

 principalتم استخدام التحلیل العاملي االستكشافي بطریقة المكونات األساسیة

compononts method   وتحدید عدد العواملnumber of factors   مع تدویر المحاور

الذكاء العاطفي لسكوت  لدرجات الطلبة في مقیاس  varimax methodبطریقة الفاریماكس

 وكانت النتائج على النحو اآلتي: spss v22وآخرون بالبرنامج اإلحصائي 
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  :االستكشافيالتحلیل العاملي 
لمقیاس الذكاء العاطفي لسكوت و آخرون عن  االستكشافينتائج التحلیل العاملي  أسفرت

) الذي یمثل العوامل 33تشبع أغلب بنوده على أربعة عوامل كما ھو موضح في الجدول رقم(

بندا على العامل األول  13تشبع  االستكشافيالمستخلصة و یتضح من نتائج التحلیل العاملي 

) ذات تشبعات 6,07,27,26,24,23,16,13,31,30,20,17,14لي: (اوأرقام البنود ھي كالت

والرابع  ) بأقل تشبع منھ في العامل الرابع أي مشترك بین العامل األول12جوھریة وبند رقم(

ود فھي تدور حول القدرة نومن خالل قراءة ھذه الب، ولكن أكثر منھ تشبع في العامل الرابع

على تولید العواطف والوصول إلیھا عند الحاجة لتسھیل عملیات التفكیر وھي تمثل البعد 

  .سالوفيللتفكیر لنموذج مایر و االنفعاليللتسییر 

) 01,15,32,29,25,18بنود على العامل الثاني وأرقام البنود ھي كالتالي( 06وتشبع 

) تشترك مع عوامل أخرى ومن خالل 19,06,26ذات تشبعات جوھریة, و بنود أخرى (

قراءة البنود التي تشبعت على العامل الثاني نراھا تدور حول القدرة على إدراك العواطف بدقة 

  سالوفي.لنموذج مایر و االنفعاالتدراك إوھو یمثل البعد  وتقییمھا والتعبیر عنھا

) ذات 09,09,03,22,21بنود على العامل الثالث وأرقام البنود كالتالي( 05تشبع 

  .)27,15,02تشبعات جوھریة باإلضافة إلى تشبعات مشتركة مع عوامل أخرى ألرقام البنود(

نراھا تصب في القدرة على تنظیم العواطف وإدارتھا لتقویة  06نود بومن خالل قراءة ال

  .واالنفعاالتالنمو العقلي والعاطفي وتحفیزه وھو یمثل البعد تنظیم العواطف 

) على 02.04.12.10.33.28بنود على العامل الرابع وأرقام البنود  كالتالي( 06تشبع 

  عواطف والقدرة العاطفیة.حیث نراه یعني القدرة على فھم ال العامل الرابع,

  ومن خالل ما سبق یتضح:

 لمقیاس سكوت وآخرون على أربعة عوامل فسرت مجتمعة معا 33تشبع بنود

) من التباین الكلي للمصفوفة وتشبع موجبا لألبعاد أو العوامل المفسرة للذكاء 39.90%(

  العاطفي حسب مایر وسالوفي وھذه العوامل ھي:
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من التباین الكلي للمصفوفة  % 17.08وفسر حوالي  5.63وجذره الكامن  العامل األول:

  للتفكیر. االنفعاليوتشبع موجبا ببعد التسییر 

من التباین الكلي للمصفوفة  %5.62وفسر حوالي  1.85وجذره الكامن  العامل الثاني:

  وتشبع موجبا ببعد إدراك العواطف.

من التباین الكلي للمصفوفة   %4.91لي وفسر حوا 1.62جذره الكامن  العامل الثالث:

  وتشبع موجبا ببعد تنظیم العواطف.

 من التباین الكلي للمصفوفة %4.29وفسر حوالي  1.42وجذره الكامن  العامل الرابع:

  .وتشبع موجبا ببعد فھم العواطف

) 5.11.8بندا فقط لعدم تشبع البنود ( 30بـ  الكتفاءوفي األخیر أسفر التحلیل االستكشافي 

  بندا فقط. 30وتم حذفھم بالمقیاس حتى یصبح المقیاس في صورتھ األصلیة بــ 

لسالوفي  جاءت أكثر مالئمة لنموذج الذكاء العاطفي االستكشافيإن نتائج التحلیل العاملي 

إلى حد كبیر مع نتائج سكوت وآخرون ومع نتائج الدراسات  واتفقت، مایر الرباعي األبعادو

)، ودراسة جیجناك وآخرون 2003)، ودراسة ساكلوفسكي (2000وفرنھام (بتریدس  كل من

)2005(.  

 الذي یعد أحد المحكات التي تحدد عدد العوامل setee testالھضبة  اختباركما طبق 

: المحور األفقي نوذلك من خالل رسم محورین متعامدی، الدالة, التي یتوقف التحلیل بعدھا

أسي أو العمودي الذي یعبر عن الجذر الكامن المستخلص یوضح عدد العوامل والمحور الر

 ) أن06كما یبین شكل ( االختبار) ومن الواضح من ھذا 1999 (األنصاري, للعوامل المختلفة

بحسب نتائج التحلیل العاملي في ھذه الدراسة, وتبعا  ،مقیاس سكوت یشتمل على أربعة عوامل

  للمعاییر المتخذة.
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  .)scree plot( بمحك كاتل): یوضح العوامل المستخلصة 06شكل رقم (
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  عامة:خالصة 
 اعتقادمما سبق, یمكن القول إن الفصل بین العقل والعاطفة, أو المنطق والشعور, وھو 

أثبتت الدراسات بطالنھ وعدم صحتھ أمام ما كشفت عنھ بحوث الدماغ وتطبیقاتھا في العلوم 

  .المختلفة

القدرات المرتبطة بالذكاء المعرفي عن تلك القدرات والسمات والكفایات إن مسألة فصل 

المرتبطة بالذكاء العاطفي مسألة معقدة, حیث أن جمیع تعریفات الذكاء العاطفي تمثل تولیفة 

  من القدرات المعرفیة والعاطفیة.

نفس ومن خالل مفھوم الذكاء العاطفي, الذي یعني الكثیر في شتى مجاالت حیاتنا, وفي 

 , سعت ھذه الدراسات إلى فحص الخصائص السیكومتریة لمقیاس سكوت وزمالؤهاالتجاه

  ) طالبا وطالبة من طالب الثانویة.618) وذلك على مجموعة من العینات قوامھا (1998(

) للذكاء العاطفي العام, وإعادة التطبیق 0.80( معامل ثبات ألفا كرونباخ وباستخدام

حساب الصدق التمییز الذي أظھر  باإلضافةبقت جمیع التوقعات, ) كانت مفاجئة, وس0.96(

یرتھا في الدراسة األصلیة, زیادة بدعم موثوقیة المقیاس, تم حساب الصدق ظقیمة مقبولة كن

دال وموجب مع مقیاس یقیس نفس الذكاء  ارتباطالتالزمي التقاربي والتباعدي, فأبان على 

وھي تعطي لمقیاس مدار الدراسة  0.74مایر بقیمة مشتركة لسالوفي والعاطفي وعلى خلفیة 

  .او ثبات اأكثر صدق

  : يھ عوامل أربعة وجود إلى الدراسة توصلت ,االستكشافي العاملي التحلیل وباستخدام

, وفي األخیر االنفعاالت, وإدارة العواطف أو االنفعاليوالفھم والتسییر  االنفعالياإلدراك 

بند, حیث حذفت بنوده الثالث 33بندا فقط من 30على  1998أقتصر مقیاس سكوت وزمالؤه 

تمت مناقشة النتائج في  ) وأخیرا05.11.08(والبنود ھي االستكشافيل العاملي من خالل التحلی

ضوء كیفیة تحسین مقیاس سكوت للتقریر الذاتي بشكل فعلي, وفي النھایة یوصي الباحث 

  مزیدا من الدراسات للتحقق من صدق ھذا المقیاس.
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  التوصیات:

  وعلى ضوء نتائج ھذه الدراسة، یوصي الباحث بما یلي:

المزید من الدراسات، التي تھدف إلى تقنین مقاییس أجنبیة، نحن في حاجة  إجراء -1

  ملحة إلیھا في البحوث النفسیة، واإلرشاد والتوجیھ، والتشخیص.

دراسة صدق وثبات مقیاس الذكاء العاطفي لـ سكوت وآخرون على فئات وعینات  -2

  مختلفة في دول أخرى، للتحقق من صدقھ وثباتھ.

  تھدف إلى اختصار مقیاس سكوت وآخرون.إجراء دراسة  -3

ضرورة اھتمام الباحثین باستعمالھ في البحوث النفسیة التي تھتم بموضوع الذكاء  -4

  العاطفي مع متغیرات أخرى.

دراسة الفروق في القیاس باختبارات الذكاء العاطفي كسمة، واختبارات الذكاء  -5

  العاطفي كقدرة.

ختلفة رباعیة وخماسیة وسداسیة للمقیاس عن طریق المقارنة بین بنیات عاملیة م -6

  النمذجة باستعمال التحلیل العاملي التوكیدي.
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NAME:______________________________________             DATE:_____________________ 
 
Emotional Intelligence Scale 
 
Instructions: Indicate the extent to which each item applies to you using the following scale: 
 

1 = strongly disagree  
2 = disagree 
3 = neither disagree nor agree 
4 = agree 
5 = strongly agree 
 

          1. I know when to speak about my personal problems to others. 
          2. When I am faced with obstacles, I remember times I faced similar obstacles and overcame them. 
          3. I expect that I will do well on most things I try. 
          4. Other people find it easy to confide in me. 
          5. I find it hard to understand the nonverbal messages of other people. 
          6. Some of the major events of my life have led me to re-evaluate what is important and not important. 
          7. When my mood changes, I see new possibilities. 
          8. Emotions are some of the things that make my life worth living. 
          9. I am aware of my emotions as I experience them. 
          10. I expect good things to happen. 
          11. I like to share my emotions with others. 
          12. When I experience a positive emotion, I know how to make it last. 
          13. I arrange events others enjoy. 
          14. I seek out activities that make me happy. 
          15. I am aware of the nonverbal messages I send to others. 
          16. I present myself in a way that makes a good impression on others. 
          17. When I am in a positive mood, solving problems is easy for me. 
          18. By looking at their facial expressions, I recognize the emotions people are experiencing. 
          19. I know why my emotions change. 
          20. When I am in a positive mood, I am able to come up with new ideas. 
          21. I have control over my emotions. 
          22. I easily recognize my emotions as I experience them. 
          23. I motivate myself by imagining a good outcome to tasks I take on. 
          24. I compliment others when they have done something well. 
          25. I am aware of the nonverbal messages other people send. 
          26. When another person tells me about an important event in his or her life, I almost feel as though I have 
experienced this event myself. 
          27. When I feel a change in emotions, I tend to come up with new ideas. 
          28. When I am faced with a challenge, I give up because I believe I will fail. 
          29. I know what other people are feeling just by looking at them. 
          30. I help other people feel better when they are down. 
          31. I use good moods to help myself keep trying in the face of obstacles. 
          32. I can tell how people are feeling by listening to the tone of their voice. 
          33. It is difficult for me to understand why people feel the way they do. 

 
Source: Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. (1998). 
Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 25, 167–177. 
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  01استمارة رقم: 
فضلك، إلیك مجموعة من العبارات التي تصف أرائك واعتقاداتك نحو نفسك، اقرأھا جیدا، ثم حدد ما مدى انطباقھا علیك، بوضع  من    

 :. وشكرا لك على تعاونك معنااإلجابةفي ورقة  في خانة الجواب الذي یناسبك، وذلك في جدول اإلجابة الخاص بھا(×) عالمة 
  العبـــــــــــــارات  الرقم

  أعرف متى أتحدث عن مشكالتي الشخصیة مع اآلخرین.  1
  عندما تواجھني عوائق أتذكر األوقات التي واجھت فیھا عوائق مماثلة وتغلبت علیھا.  2
  أعتقد أنني أؤدي بشكل جید في أغلب األشیاء التي أحاول القیام بھا.  3
  من السھل أن یثق بي اآلخرون.  4
  فھم الرسائل غیر اللفظیة لآلخرین. أجد صعوبة في  5
   .جعلتني أعید تقییم ما ھو المھم وما ھو غیر مھم ھناك بعض األحداث الحیاتیة  الكبیرة  6

  عندما یتغیر مزاجي أرى إمكانیات جدیدة.  7
  االنفعاالت أحد األشیاء التي تجعل حیاتي تستحق أن أعیشھا.  8
  أعیشھا.إنني على درایة بانفعاالتي كما   9

  أتوقع حدوث أشیاء جیدة.  10
  أحب أن یشاركني اآلخرون انفعاالتي.  11
  عندما أعیش انفعال إیجابي أعرف كیف أجعلھ یدوم أطول فترة ممكنة.   12
  أقوم بترتیب األحداث التي تفرح اآلخرین.  13
  أبحث عن األنشطة التي تجعلني سعیدا.  14
  الرسائل غیر اللفظیة التي أرسلھا لآلخرین. إنني أعي  15
  أقدم نفسي بطریقة تعطي انطباع جید لآلخرین.  16
  عندما یكون مزاجي إیجابیا یكون حل المشكالت أمرا سھال بالنسبة لي.  17
  عندما أنظر في وجوه اآلخرین وتعبیراتھم أتعرف على االنفعاالت التي یعیشونھا.  18
  لماذا تتغیر انفعاالتي. إنني أعرف  19
  عندما یكون مزاجي جیدا أستطیع التوصل إلى أفكار جدیدة.  20
  إنني أسیطر على انفعاالتي.  21
  أتعرف بسھولة على انفعاالتي كما أعیشھا. 22
  أثیر دافعیة نفسي من خالل تصور نتائج جیدة للمھام التي أقوم بھا. 23
  یقومون بأشیاء جیدة.أقوم بمجاملة اآلخرین عندما  24
  إني أدرك الرسائل غیر اللفظیة التي یرسلھا اآلخرون.  25
  عندما یخبرني شخص ما عن حدث مھم في حیاتھ، عادة ما أشعر وكأنني عشت ھذا الحدث بنفسي.  26
  عندما أشعر بتغیر انفعاالتي أمیل إلى التفكیر في أفكار جدیدة.  27
  عندما أواجھ عقبات أتوقف ألنني أؤمن بأنني سوف أفشل.   28
  أعرف ما یشعر بھ اآلخرون بمجرد النظر إلیھم.   29
  أساعد اآلخرین أن یشعروا  بتحسن عندما یفشلون.  30
  أستخدم الحاالت المزاجیة الجیدة لمساعدة نفسي على مواجھة العقبات.  31
  یمكن أن أقول ما یشعر بھ اآلخرون من خالل سماع نبرة صوتھم.   32
  أجد صعوبة في فھم لماذا یشعر الناس بالطریقة التي شعروا بھا.  33
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  اإلجابةورقة 
 .........القسم:   ..../...../........تاریخ المیالد: □مؤنث □مذكر الجنس: .......................االسم و اللقب:

  01على االستمارة رقم:  اإلجابةجدول 
  

  أوافق بشدة  أوافق  غیر متأكد  ال أوافق  ال أوافق بشدة م
1           
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            

13           
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30           
31            
32            
33            
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  النسخة النھائیة لمتحصل علیھا في ھذه الدراسة

  العبـــــــــــــارات  الرقم
  أعرف متى أتحدث عن مشكالتي الشخصیة مع اآلخرین.  1
  عندما تواجھني عوائق أتذكر األوقات التي واجھت فیھا عوائق مماثلة وتغلبت علیھا.  2
  أعتقد أنني أؤدي بشكل جید في أغلب األشیاء التي أحاول القیام بھا.  3
  من السھل أن یثق بي اآلخرون.  4
  أجد صعوبة في فھم الرسائل غیر اللفظیة لآلخرین.  5
   .مھمتقییم ما ھو المھم وما ھو غیر  جعلتني أعید الكبیرةھناك بعض األحداث الحیاتیة    6

  عندما یتغیر مزاجي أرى إمكانیات جدیدة.  7
  االنفعاالت أحد األشیاء التي تجعل حیاتي تستحق أن أعیشھا.  8
  إنني على درایة بانفعاالتي كما أعیشھا.  9

  أتوقع حدوث أشیاء جیدة.  10
  انفعاالتي.أحب أن یشاركني اآلخرون   11
  نفعال إیجابي أعرف كیف أجعلھ یدوم أطول فترة ممكنة. عندما أعیش ا  12
  أقوم بترتیب األحداث التي تفرح اآلخرین.  13
  .اأبحث عن األنشطة التي تجعلني سعید  14
  إنني أعي الرسائل غیر اللفظیة التي أرسلھا لآلخرین.  15
  انطباع جید لآلخرین. أقدم نفسي بطریقة تعطي  16
  لي.  بالنسبةسھال ایكون حل المشكالت أمر اعندما یكون مزاجي إیجابی  17
  عندما أنظر في وجوه اآلخرین وتعبیراتھم أتعرف على االنفعاالت التي یعیشونھا.  18
  إنني أعرف لماذا تتغیر انفعاالتي.  19
  جدیدة.ا أستطیع التوصل إلى أفكار عندما یكون مزاجي جید  20
  إنني أسیطر على انفعاالتي.  21
  أتعرف بسھولة على انفعاالتي كما أعیشھا. 22
  أثیر دافعیة نفسي من خالل تصور نتائج جیدة للمھام التي أقوم بھا. 23
  أقوم بمجاملة اآلخرین عندما یقومون بأشیاء جیدة. 24
  إني أدرك الرسائل غیر اللفظیة التي یرسلھا اآلخرون.  25
  عندما یخبرني شخص ما عن حدث مھم في حیاتھ، عادة ما أشعر وكأنني عشت ھذا الحدث بنفسي.  26
  عندما أشعر بتغیر انفعاالتي أمیل إلى التفكیر في أفكار جدیدة.  27
  عندما أواجھ عقبات أتوقف ألنني أؤمن بأنني سوف أفشل.   28
  ن بمجرد النظر إلیھم. أعرف ما یشعر بھ اآلخرو  29
  أساعد اآلخرین أن یشعروا  بتحسن عندما یفشلون.  30
  أستخدم الحاالت المزاجیة الجیدة لمساعدة نفسي على مواجھة العقبات.  31
  ن من خالل سماع نبرة صوتھم. یمكن أن أقول ما یشعر بھ اآلخرو  32
  أجد صعوبة في فھم لماذا یشعر الناس بالطریقة التي شعروا بھا.  33
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  استمارة
) تحت واحدة من الخیارات المناسبة التي ترى أنھا xالرجاء منك قراءة كل العبارات ثم ضع عالمة (

  تعبر عن وجھة نظرك ,وشكرا على تعاونك
  أبدا  نادرا  أحیانا  عادة  دائما  العبـــــــــــارات  الرقم

            أستمتــــع  عنــــد قیامـــي بإنجــــــاز مھـمــــــــــة ما.  1
            التعبیــــر عــن مشاعــــري تجـــــاه اآلخـــریـــــن.َّیـسھـــــــل  علــــي   2
            أستطیـــــــع إدراك مشاعـــــــري الـــــصادقـــــــة.  3
            أستطیــــــــع إنجـــــــاز أعمـــــالي  بنشــــاط وتركیــز عـــال.  4
            أتــحــلى بالصبــــــر إذا لـــم أحقق نتائج  سریعة.  5
           أستطیــع تحقیــق النجــاح تحـت الضــغــط .  6
            اعتـبـر نفســي مسؤوال عــن مشــاعــري.ـ  7
            یحتــاجـھ اآلخـــرون .أنـا حسـاس لما   8
            لـــدي القـــــدرة علـى اكتشـــاف أحـــاسیـس أصــدقــائـــي.  9

            أنا شخــــــص متــــــعاون.  10
            یصــــعب علّي التحــــــدث مــــع الـغـــــربــــــاء .  11
            اآلخـــــرین.لـــدي القـــدرة علـــى التأثیــــــر فــــي   12
            بنـــــــــــاء الصـــــــــــدقات أمـــر مــھم بالنسبـــة لـــي .  13
            أفـــھم مشـــــاعر األفـــراد المحیطــــــــــین بــــــــي جیـــــــــدا".  14
            أستطیـــع إدراك مشاعـــر اآلخـــرین دون أن یخبــــروني بھا.  15
            أستطیـــــع أن أتحـــدث بســـــھولة عـــن مشــــاعري .  16
            أتحكــــم في مشــــاعري الخاصــــــة ,لكــــي یكــــــون عملي كما أرید .  17
            أغضــــب بسھـــــــــــولة .  18
            أدرك أن لـــــــدي مشـــــــــــــاعر رقیــقـــــــــــــة.  19
            لــــــــــــــدي القـــــــــــــدرة علـــــــــــى مــــــــــعرفة صفـــاتي اإلیجابیة.   20
            لــــــــــدي فھــم حقیــــــــــقي بمــــــــــا أشـــــــــــــــعر .  22
            اآلخرین بدقة كما ھي فعال . أدرك مشــــــــــاعــــــــــــري في تعامــــــلي  مع  23
            أستطیــــع أن أنحي عواطفي جـــــیدا عندما أقوم بإنجــــــــــــاز أعمــــــــــــــالي .  24
            عندما أقـــرر إنجـــــــاز أعمـــالي فإنني أبــدأ بالعقبــات التي تحول بیني وبینھا.  25
            مــــــــــــوضع ثقـــــــــــة مــــن اآلخــــــــــرین.أعتبـــــــــــر نفسي   26
            لـــدي القــــدرة في التأثیـــــر علـــــــى اآلخـــــریــــن.  27
            أشعر أننـــــي طیــــــب مــــــــــــع اآلخــــــــــــریـــــــن.  28
            أجامل اآلخــــــــــــــرین عنـــــــــــدما یستحقــــــــون ذلك.   29
            لدي القــــــدرة علــــى معــــــرفة انفعــاالت أصــدقائي من ســــــــلوكاتھم.  30
            أتــــــــــــــأثر بــــــــــــردود أفعـــــــــــــــال اآلخـــــــــــــــریــــــن.  31
            أتصــــف بالھدوء في تعــــــاملي مــــــــــــع اآلخـــــــــــــــریــــن.  32
            أستطیـــــع اإلحســــاس بنبـــــض الجماعـــــــة والمشاعر غیــر المنطـــــوقة.  33
            لدي القـدرة على االنتباه للمؤشرات الدقیقــة التي تدل على مشاعر الشخص األخر.  34
            أستطیع  احتواء مشـــاعـــر اإلجھــــــــــاد التي تعـــــوق أداء أعمـــــــــــــــالي .  35
            لــدي القـــــدرة على معرفة  فیمــــــــــــــا إذا كان أحد أصدقائي غیــــر سعیـــــد.  36
            أصدقــــائي من خـــــــالل تفھـــــم رؤیتھــــــــــم لألشیــــــــــــــاء. أحــــاول فھـــم  37
            أغضـــــب من األسئلـــة المحـــــــرجة الموجھـــــــــــــة مــــــــن اآلخــــریـــن .  38
            اآلخــریــن .لـــــــدي القـــدرة على فھـــم اإلشارات االجتماعیة التـــي تصدر مــن   39
            أستمتـــــــع بصـــحبة األشخــــــاص اآلخــــــریــــــــــــن .  40
            أستطیـــــــع مشــــــــــــاركة اآلخــــــــــــرین في أحــــــــــــادیث تخصــــــھم.  41
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  إستمـــــارة
  

  :أخي الطالب  أختي الطالبة
) تحت واحدة من الخیارات التالیة :ال ,قلیال, xالتالیة ثم ضع عالمة (إقراء كل العبارات 

تقضي  متوسط , كثیرا". الذي یبین درجة انطباق ھذا الشعور علیك في األسبوع الماضي .ال
  وقتا طویال في أي منھا وشكرا لتعاونكم معنا 

  

رقم 
  كثیرا  متوسط  قلیال  ال  الــعبــــــارات  العبارة

          لي أن بإمكاني اإلحساس بمشاعر إیجابیة على اإلطالق لم یبدُ   1
          لي أن بإمكاني أن أبدأ في القیام بأعمالي لم یبدُ   2
          شعرت بأنھ لدي أي شئ أتطلع إلیھ  3
          بت بالحزن واالكتئاشعر  4
          تقریبا يءبكل ش االھتمامشعرت بأنني فقدت   5
          كشخصشعرت بأنني لست جدیرا بالثقة   6
          شعرت بأن الحیاة القیمة لھا  7
          أفعلھ يءلم أشعر باالستمتاع بأي ش  8
          شعرت بالحزن والغم  9

          يءفقدت الشعور بالحماسة ألي ش  10
          شعرت   بعدم القیمة إلى حد ما  11
          یبعث على األمل ع أن أرى في المستقبل مالم أستط  12
          الحیاة لیس لھا معنى شعرت بان  13
          وجدت صعوبة في أخذ المبادرة إلنجاز بعض األشیاء  14
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  المقیاس وتعلیماتھ في صورتھ النھائیة
  التعلیمات

  أخي الطالب أختي الطالبة:
  تحت واحدة من االختبارات التالیة:(×) اقرأ كل من العبارات التالیة ثم ضع عالمة 

أو قلیال ، أو متوسطا ، أو كثیرا . الذي یبین درجة انطباق ھذا الشعور علیك في األسبوع  ال ،
  الماضي . ال تقضي وقتا طویال في أي منھا.

 وشكرا على تعاونكم معنا.
  كثیرا  متوسطا  قلیال  ال  العبارات  الرقم
  3  2  1  0  لي أن بإمكاني اإلحساس بمشاعر إیجابیة على اإلطالق لم یبدُ   01
          لي أن بإمكاني أن أبدأ في القیام بأعمالي لم یبدُ   02
          شعرت بأنھ لیس لدي أي شيء أتطلع إلیھ  03
          شعرت بالحزن و االكتئاب  04
          نني فقدت االھتمام بكل شيء تقریباشعرت بأ  05
          نني لست جدیرا بالثقة كشخصبأشعرت   06
          شعرت بأن الحیاة ال قیمة لھا  07
          لم أشعر باالستمتاع بأي شيء أفعلھ  08
          شعرت بالحزن و الغم  09
          لكل األشیاءفقدت الشعور بالحماسة   10
          شعرت بعدم القیمة إلى حد ما  11
          األمل ليلم استطع أن ارى في المستقبل ما یبعث   12
          شعرت بأن الحیاة لیس لھا معنى  13
          أخذ المبادرة إلنجاز بعض األشیاء  وجدت صعوبة في  14

  

   



- 152 - 
 

  حساب الثبات : التناسق الداخلي للبنود ألفا كرونباخ
 

Case Processing Summary 

 N %  

Cases 

Valid 33 76,7 

Excludeda 10 23,3 

Total 43 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items  

,802 33 

  

  : بطریقة المقارنة الطرفیة : التمییزي حساب الصدق 

مجموعة علیا ومجموعة  بالمئة لكل مجموعة  27بعد جمع درجات األفراد وترتیبھا تصاعدیا وأخذ نسبة " 
  دنیا 

Group Statistics 

 GROUP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

TOU 
SUP 12 133,58 4,907  1,417 

INF 12 105,83 8,963 2,587 

 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

TOU 
Equal variances assumed 1,061 ,314 9,407 22 ,000 27,750 2,950 21,632 33,868 

Equal variances not assumed   9,407 17,052 ,000 27,750 2,950 21,528 33,972 
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 .لـ ماكراي االرتباط بین مقیاس الذكاء العاطفي لسكوت ومقیاس الفرعي لالنبساطیة :األولالمحك 

Correlations 

 VAR00001 VAR00002 

VAR00001 

Pearson Correlation 1 ,309 

Sig. (2-tailed)  ,075 

N 34 34 

VAR00002 

Pearson Correlation ,309 1 

Sig. (2-tailed) ,075  

N 34 34 

 
 Dass42لـ  المحك الثاني: االرتباط بین مقیاس الذكاء العاطفي لسكوت ومقیاس الفرعي لالكتئاب

Correlations 

 VAR00003 VAR00004 

VAR00003 

Pearson Correlation 1 -,084 

Sig. (2-tailed)  ,640 

N 33 33 

VAR00004 

Pearson Correlation -,084 1 

Sig. (2-tailed) ,640  

N 33 33 

 
 المحك الثالث: االرتباط بین مقیاس الذكاء العاطفي لسكوت ومقیاس الذكاء العاطفي لعلوان.

Correlations 

 VAR00005 VAR00006 

VAR00005 

Pearson Correlation 1 ,739** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 41 41 

VAR00006 

Pearson Correlation ,739** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 41 41 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 إعادة اإلختبار

Correlations 

 VAR00007 VAR00008 

VAR00007 

Pearson Correlation 1 ,969** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 34 34 

VAR00008 

Pearson Correlation ,969** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 34 34 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
  ألفا كرونباخ لمقیاس المحك الثالث

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 41 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 41 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,952 40 

  وھي دالة إحصائیا وعلیھ فالمقیاس ثابت 0.95من خالل الجدول الثاني نجد أن قیمة ألفا كرونباخ تساوي 

 التجزئة النصفیة للمقیاس : (زوجي ، فردي )

Correlations 

 zawji fardi 

zawji 

Pearson Correlation 1 ,909** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 41 41 

fardi 

Pearson Correlation ,909**  1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 41 41 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  حساب الصدق :
  بالنسبة  لبعد كل بند في المقیاس الكلي :/ صدق اإلتساق الداخلي (المحتوى )  1
 

Correlations 

 total 

VAR00001 

Pearson Correlation ,411** 

Sig. (2-tailed) ,008 

N  41 

VAR00002 

Pearson Correlation ,508** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 41 

VAR00003 

Pearson Correlation ,469** 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 41 

VAR00004 

Pearson Correlation ,409** 

Sig. (2-tailed) ,008 

N 41 

VAR00005 

Pearson Correlation ,570** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00006 

Pearson Correlation ,357* 

Sig. (2-tailed) ,022 

N 41 

VAR00007 

Pearson Correlation ,565** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00008 

Pearson Correlation ,726** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00009 

Pearson Correlation ,774** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00010 

Pearson Correlation ,579** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00011 

Pearson Correlation ,276 

Sig. (2-tailed) ,081 

N 41 

VAR00012 
Pearson Correlation ,742** 

Sig. (2-tailed) ,000 
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N 41 

VAR00013 

Pearson Correlation ,500** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 41 

VAR00014 

Pearson Correlation ,796** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00015 

Pearson Correlation ,711** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00016 

Pearson Correlation ,728** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00017 

Pearson Correlation ,731** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00018 

Pearson Correlation ,218 

Sig. (2-tailed) ,171 

N 41 

VAR00019 

Pearson Correlation ,736** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00020 

Pearson Correlation ,585** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00021 

Pearson Correlation ,693** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00022 

Pearson Correlation ,780** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00023 

Pearson Correlation ,670** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00024 

Pearson Correlation ,578** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00025 

Pearson Correlation ,442** 

Sig. (2-tailed) ,004 

N 41 
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VAR00026 

Pearson Correlation ,708** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00027 

Pearson Correlation ,476** 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 41 

VAR00028 

Pearson Correlation ,611** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00029 

Pearson Correlation ,750** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00030 

Pearson Correlation ,330* 

Sig. (2-tailed) ,035 

N 41 

VAR00031 

Pearson Correlation ,628** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00032 

Pearson Correlation ,710** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00033 

Pearson Correlation ,493** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 41 

VAR00034 

Pearson Correlation ,778** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00035 

Pearson Correlation ,735** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00036 

Pearson Correlation ,503** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 41 

VAR00037 

Pearson Correlation ,321* 

Sig. (2-tailed) ,041 

N 41 

VAR00038 

Pearson Correlation ,714** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00039 Pearson Correlation ,692** 
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Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

VAR00040 

Pearson Correlation ,636** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 41 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

  /الصدق التمییزي بالمقارنة الطرفیة : 2

بالمئة لكل مجموعة علیا ومجموعة دنیا النتائج  27بعد جمع درجات العینة وترتیبھا ترتیبا تصاعدیا وبنسبة 
 مدونة أدناه :

Group Statistics 

 groupes N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

tous 
sup 11 177,55 11,510 3,470 

inf 11 120,36 26,238 7,911 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

F  Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper  

tous 

Equal variances assumed 2,576 ,124 6,619 20 ,000 57,182 8,639 39,161 75,202 

Equal variances not 

assumed 
  6,619 13,711 ,000 57,182 8,639 38,617 75,747 
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  .شروط التحلیل العاملي االستكشافي  -1

  ، أن أنھ ال یساوي الصفر. 0.003قیمة محدد المصفوفة یساوي  -أ

 0.50أي أن كل االرتباطات تفوق  0.91الى  0.51) ما بین MSAتتراوح قیمة ( - ب

 
KMO and Bartlett's Testa 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,826 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2422,255 

Df 528 

Sig. ,000 

a. Based on correlations 

 
  ).scree plot): یوضح العوامل المستخلصة بمحك كاتل (...(شكل رقم
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تأكد بأن محك الجذر الكامن ال یصلح وھذا بجمع القیم لكي ن COMMUNALITIES* الجدول 
ن بالتالي فإ 0.60ھا أقل من ، فان وجدناابند 33وقسمتھا على  EXTRACTIONفي خانة 

 المحك البدیل ھو محل كاتل الممثل في الشكل أعاله.
Communalities 

 
 Initial Extraction 

Q1 1,000 ,221 

Q2 1,000 ,307 

Q3 1,000 ,293 

Q4 1,000 ,217 

Q5 1,000 ,124 

Q6 1,000 ,236 

Q7 1,000 ,212 

Q8 1,000 ,139 

Q9 1,000 ,186 

Q10 1,000 ,364 

Q11 1,000 ,071 

Q12 1,000 ,404 

Q13 1,000 ,324 

Q14 1,000 ,453 

Q15 1,000 ,382 

Q16 1,000 ,308 

Q17 1,000 ,372 

Q18 1,000 ,521 

Q19 1,000 ,205 

Q20 1,000 ,419 

Q21 1,000 ,425 

Q22 1,000 ,428 

Q23 1,000 ,317 

Q24 1,000 ,283 

Q25 1,000 ,434 

Q26 1,000 ,344 

Q27 1,000 ,290 

Q28 1,000 ,409 

Q29 1,000 ,420 

Q30 1,000 ,368 

Q31 1,000 ,384 

Q32 1,000 ,360 

Q33 1,000 ,308 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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، باللون األحمرالتي بحذف البنود  یمثل العوامل األربعة المستخلصة وذلك الجدول* 
  :للمقیاس للذكاء االنفعالي ابند 30واالكتفاء بنسخة 

Rotated Component Matrixa 
 Component 

1 2 3 4 

Q14 ,638    
Q17 ,607    
Q20 ,602    
Q31 ,599    
Q30 ,568    
Q13 ,558    
Q16 ,537    
Q23 ,439    
Q24 ,433    
Q26 ,428     
Q27 ,406     
Q7 ,405    
Q6 ,331     
Q8     
Q11     
Q18  ,682   
Q25  ,621   
Q29  ,617   
Q32  ,482   
Q15  ,410     
Q1  ,332    
Q21   ,648  
Q22   ,621  
Q3   ,356   
Q9   ,341  
Q19    ,316  
Q28    -,599 
Q33    -,490 
Q10    ,450 
Q12     ,421 
Q4    ,408 
Q2     ,387 
Q5     

  
 Extraction Method: Principal Component Analysis.  .طریقة المكونات االساسیة  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. التدویر بطریقة فاریماكس لكایزر  
a. Rotation converged in 7 iterations. 
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االنحراف  * جدول  یوضح  اإلحصاءات الوصفیة للبنود وھي : المتوسط الحسابي و
 المعیاري.

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation Analysis N 

Q1 3,57 1,234 422 

Q2 4,00 ,992 422 

Q3 3,57 ,991 422 

Q4 3,68 1,059 422 

Q5 2,67 1,219 422 

Q6 3,97 1,084 422 

Q7 3,50 1,217 422 

Q8 3,63 1,183 422 

Q9 3,59 1,016 422 

Q10 3,83 1,043 422 

Q11 3,32 1,223 422 

Q12 3,77 1,059 422 

Q13 4,00 ,917 422 

Q14 4,44 ,736 422 

Q15 3,48 1,140 422 

Q16 4,14 ,869 422 

Q17 4,14 ,985 422 

Q18 3,77 1,029 422 

Q19 3,53 1,125 422 

Q20 4,10 ,980 422 

Q21 3,31 1,153 422 

Q22 3,46 1,051 422 

Q23 3,71 1,006 422 

Q24 3,81 1,114 422 

Q25 3,48 1,126 422 

Q26 3,88 1,126 422 

Q27 3,63 1,077 422 

Q28 2,34 1,339 422 

Q29 3,67 1,054 422 

Q30 4,20 ,914 422 

Q31 4,05 1,001 422 

Q32 3,54 1,060 422 

Q33 3,00 1,201 422 
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  عدد

  العوامل

  بعد التدویر  قبل التدویر

  الجذر
  الكامن

 نسبة مشاركة
كل عامل في 

 %التباین الكلي

النسبة التراكمیة 
للتباین 

 %المفسر
  الجذر
  الكامن

 نسبة مشاركة
 كل عامل في
 %التباین الكلي

النسبة التراكمیة 
للتباین 

 %المفسر

1  5.635  17.077  17.077  4.108  12.449  12.449  

2  1.853  5.616  22.693  2.531  7.669  20.118  

3  1.622  4.914  27.607  1.994  6.044  26.162  

4  1.417  4.294  31.901  1.894  5.739  31.901  
   

  األربعة بعد التدویر باللون األحمر. * الجذور الكامنة
  تمثل نسبة التباین المفسرة والتي تفسره العوامل األربعة. 31.901%* 

  


