
 

 الجمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعميــم العالـي والبحـث العممـي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

  

 

 جيجل –جامعة محمد الصديق بن يحي 

 اإلنسانية واإلجتماعيةالعلوم كلية 

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

 

 عنوان المذكرة

 

 

 

 

 علوم التربيةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في 

 تربويعلم النفس التخصص: 

 إشراف األستاذ:                                                                        :ةإعداد الطالب
 جردير فيروز                                                                        كنزة   بوحنيكة

 

 

 

 

 

 
 0202/  0291السنة الجامعية: 

الذكاء االنفعالي وعالقته بمستوى الطموح لدى 
 طمبة البكالوريا



 



 



 

 

 الفهرس



 فهرس المحتويات
 

 

1 

 الصفحة العنوان
 - فهرس المحتويات

 - قائمة الجداول واألشكال
 أ المقدمة 

  اإلطار المفاهيمي لمدراسة الفصل األول:
 1 اإلشكالية

 3 تساؤل عام
 3 فرضيات الدراسة

 4 أهمية الدراسة
 4 أهداف الدراسة

 5 أسباب إختيار موضوع الدراسة
 5 التعاريف اإلجرائية

 6 السابقةالدراسات 
  الفصل الثاني: الذكاء اإلنفعالي

 14 تمهيد
 15 أوال: الذكاء

 18 ثانيا: الذكاء اإلنفعالي
 55 ثالثا: النماذج المختمطة لمذكاء اإلنفعالي

 35 خاتمة
  الفصل الثالث: مستوى الطموح

 37 تمهيد
 38 أوال: تعريف مستوى الطموح

 39 الطموحثانيا: النظريات المفسرة لمستوى 
 41 ثالثا: العوامل المؤثرة في مستوى الطموح

 44 رابعا: سمات الشخص الطموح
 44 خامسا: نمو مستوى الطموح

 45 سادسا: أساليب قياس مستوى الطموح
 47 سابعا: المراهقة والطموح

 48 خالصة
  الفصل الرابع: مرحمة المراهقة



 فهرس المحتويات
 

 

2 

 55 تمهيد
 51 أوال: تعريف المراهقة

 51 ثانيا: أهمية مرحمة المراهقة
 55 ثالثا: النمو العقمي لممراهق

 55 رابعا: النمو اإلنفعالي لممراهق 
 55 خالصة

  الفصل الخامس: اإلجراءات التنفيذية لمدراسة
 57 تمهيد

 58 أوال: حدود الدراسة المكانية والزمانية والموضوعية
 58 ثانيا: الدراسة اإلستطالعية

 58 المنهج وأداة الدراسةثالثا: 
 65 رابعا: مجتمع وعينة الدراسة

 61 خامسا: األساليب اإلحصائية المستخدمة
  الفصل السادس: عرض مناقشة نتائج الدراسة

 63 أوال: الفرضية الجزئية أولية
 64 ثانيا: الفرضية الجزءية الثانية
 66 ثالثا: الفرضية الجزئية الثالثة

 67 ومناقشة الفرضية الجزئية الرابعةرابعا: عرض 
 69 خامسا: الفرضية العامة

 71 خاتمة
 71 التوضيات والمقترحات

 73 ممخص
 81-75 قائمة المراجع

 - المالحق
 



 

 

قائمة الجداول 
 واألشكال



 قائمة الجداول واألشكال
 

 

 قائمة الجداول:

 الصفحة العنوان الرقم
 27 مكونات الذكاء اإلنفعالي وفق نموذج كوبر وصواف 10
 30 أوجه المقارنة بين نماذج القدرات ونماذج السمات المختمطة 10
 60 ثبات اإلستبيان 10
 60 ثبات اإلستبيان 10
 60 خصائص العينة حسب الجنس 10
 61 خصائص العينة حسب التخصص 10
 63 العالقة بين إدراك الذات ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا 10
العالقة بين البعد الثاني من أبعاد الذكاء اإلنفعالي إلدارة العواطف  10

 ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا
64 

 66 العالقة بين تحفيز الذات ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا 10
 67 إدارة العالقات ومستوى الطموح لدى طمبة البكالورياالعالقة بين  01
 69 العالقة بين الذكاء اإلنفعالي ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا 00

 

 قائمة األشكال:

 الصفحة العنوان الرقم
 24 نموذج الذكاء اإلنفعالي  10
 26 مكونات الذكاء اإلنفعالي كما يراها دانيال هوامان 10
 29 أون لمذكاء اإلنفعالي ومكوناته الرئيسية والفرعية-بارنموذج  10

 

 



 

 

 المقدمة



 مقدمة
 

  أ

 

تسعى االمم المتقدمة لألستمرار إلى االستثمار األمثل لطاقاتيا البشرية المتجددة، فقد أدى اإلىتمام      
بالذكاء ودراستو إلى الكشف اليام عن الذكاء اإلنفعالي والجعل من الفرد ضابط إلنفعاالتو ومحوالتو، فقد 

 إعتبروه العامل األول لمنجاح والتفوق.

الطموح من العوامل الميمة المميزة لمشخصية بقدر ما يكون الطموح مرتفع بقدر كما يعتبر مستوى      
 ما تكون الشخصية متميزة وبقدر مايكون المجتمع متقدم، فالطموح من أىم أسرار نجاح الفرد والمجتمع.

ونيدف من خالل ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة الموجودة بين الذكاء اإلنفعالي ومستوى      
الطموح لدى طمبة البكالوريا ومن أجل ذلك قمت بتقسيم ىذا العمل إلى خمسة فصول، تطرقت في الفصل 

األول إلى إشكالية وفرضيات الدراسة وأىمية وأىداف الدراسة، باإلضافة إلى تحديد مصطمحات الدراسة 
المتغير األول وىو  إجرائيا ثم تناولت مجموعة من الدراسات السابقة، أما الفصل الثاني فجاء لتفصيل

الذكاء اإلنفعالي فقد تناولت فيو أوال الذكاء تعريفو أنواعو نظرياتو وثانيا الذكاء اإلنفعالي تعريفو وأبعاده 
ومكوناتو، نماذجو وأىميتو في المجال التربوي، أما الفصل الثالث خصصتو إلحاطتو بالمتغير الثاني 

لنظريات المفسرة لو والعوامل المؤثرة فيو، سماتو تطوره وىومستوى الطموح وقمت فيو بتحديد مفيومو وا
 وقياسو.

وجاء الفصل الرابع بعنوان مرحمة المراىقة قمت فيو بتعريف المراىقة وأىميتيا، أىم مظاىر      
 المصاحبة ليا، النمو العقمي لممراىق، النمو اإلنفعالي لممراىق.

الفصل الخامس، كانت فيو اإلجراءات التنفيذية أما فيما يخص الجانيب الميداني فقد تضمنت      
لمدراسة وقمنا بتوضيح حدود الدراسة، الدراسة اإلستطالعية، منيج وأداة الدراسة، األساليب اإلحصائية 
المستخدمة في الدراسة، أما الفصل السادس تم فيو عرض ومناقشة نتائج الدراسة وتوصمنا إلى إثبات 

ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا، وتقديم مجموعة من التوصيات  العالقة بين الذكاء اإلنفعالي
والمقترحات وقد إعتمدت في دراستي عمى مراجع متنوعة بين الكتب ومذكرات ماجيستير ودكتوراه، كما 

 إعتمدت أيضا عمى مجالت عممية ومراجع بالمغة األجنبية.

 



 

 

الفصل األول: 
اإلطار المفاهيمي 

 للدراسة
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 اإلشكالية:-1
ية القرن العشرين وبداالقرن إن مفيوم الذكاء اإلنفعالي حظي بإىتمام الكثير من الباحثين في نياية      

م، 1983( سنة Howard gardanerالحالي، وقد بدأ في الظيور عمى يد الباحث ىاورد جارندر )
م والذي كان ليم 1995( سنة golmenم، وجولمان )1990( سنة salovey mayerوسالوفي وماير )

جيود كبيرة في مجال الجانب العاطفي لإلنسان نظرا لزيادة الوجدان في حياة اإلنسان، ولو نظرنا إلى 
كاممة ومتكاممة عن سموك كتاباتيم بأنيم أجمعوا عمى أن اإلختبارات التقميدية لمذكاء ال تعطي صورة 

الفرد، ولقد ظيرت الكثير من اإلستفسارات التي دعت إلى أىمية الربط بين الجانب المعرفي والجانب 
العاطفي، وىي أنك قد تجد شخصا بنسبة ذكاء متوسطة. ولكنو ناجح في حياتو، وشخص آخر نسبة 

شخاص متساويين في نسبة الذكاء ذكاءه مرتفعة ولكنو غير ناجح في حياتو، وقد تجد أيضا مجموعة أ
العقمي ولكن معدالت آدائيم غير متساوية، وكل ىذا دفع عمماء النفس إلى البحث عن عنصر أو مجال 

 (.93: 2005)فراج  جديد لم تتح دراستو أال وىو الذكاء االنفعالي

( فقط في %20إلى أن الذكاء العام يسيم عمى أعمى تقدير بنسبة ) golemen)ويشير جولمان)     
( وتؤكد ذلك %80نجاح الفرد في حياتو، بينما تسيم العوامل األخرى وأىميا الذكاء اإلنفعالي بنسبة )

(، حيث اتضح أن 1996( ، ستيرنبرج )1990(، ماير وسالوفي )1983نتائج دراسات قام بيا جاودنر )
الفرد بينما تعزى النسب ( من تباين آداء %25، %10، %4الذكاء العام تسيم بنسب تتأرجح مابين )
 (.131، 2001المتبقية إلى عوامل إنفعالية )عبد النبي 

ومن الدراسات التي تناولت الذكاء اإلنفعالي وعالقتو بالمتغيرات النفسية نجد دراسة محمد فرج      
( التي ىدفت إلى دراسة الذكاء اإلنفعالي وعالقتو بكل من مشاعر الغضب والعدوان لدى طالب 2005)

الجامعة، حيث يتضح أن األشخاص ذو الذكاء اإلنفعالي المنخفض ىم من لدييم مشاعر الغضب 
 والسموك العدواني.

( أن ىناك فروق في مواجية الضغوط تبعا إلختالف مستوى 2000كما تؤكد دراسة سعيد سرور)     
القتو بكل من الذكاء الذكاء اإلنفعالي، بينما ترى دراسة عبد العال عوجة حول الذكاء اإلنفعالي وع

وتوافق النفسي لدى طالب الجامعة، وقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق  المعرفي والتحصيل الدراسي
 بين الطمبة ذوي التخصصات العممية وطمبة ذوي التخصصات اإلنسانية في الذكاء اإلنفعالي.

( إلى أن القدرات اإلنفعالية قد تكون ميمة لإلنجاز salovey, 2001, p232وينشر لويس وسالوفي )     
األكاديمي فمثال قد تكون الوعي اإلنفعالي ميما لمتغيير الفني والكتابي، وقد يساعد إستخدام اإلنفعاالت 
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تفكير لدى الطمبة عمى تحديد األنشطة التي يرتكزون عمييا باإلعتماد عمى ما يشعرون وتسيير عممية ال
 بو.

الطموح من أىم أسرار نجاح الفرد والمجتمع ولقد أشارت العديد من الدراسات أن خبرات ويعتبر      
 تؤثر إيجابا في رفع مستوى الطموح.النجاح 

فاإلنسان عندما ينجح في أمر فإن ذلك يزيد ثقتو بنفسو ويرتفع من مستوى طموحو، ولقد إبتكر ىذا      
التي يضعيا المرء لنفسو ولخبراتو مع النجاح والفشل ليدل عمى العالقة   hoppeالمفظ العالم ىوب 

وعموما تؤيد التجارب أن فكرة مرات النجاح تؤدي لزيادة رفع مستوى الطموح كما يميل تكرار الفشل إلى 
 .(1990دسوقي خفض ىذا المستوى )

نسانية ذلك ويمعب مستوى الطموح دورا ىاما في حياة الفرد إذ من أىم األبعاد في ذات الشخصية اإل     
ألنو يعد مؤشرا يوضح أسموب تعامل اإلنسان مع نفسو مع بيئتو ومجتمعو، ومستوى الطموح يحدد نشاط 
األفراد اإلجتماعي وعالقتيم باآلخرين ومدى تقبميم لممعايير اإلجتماعية، وتقبل الذات والقيام بمسؤولية 

 (.145: 1993باألدوار المختمفة )سرحان 

( بأن مستوى طموح الفرد مرتبط بإمكانيات الشخصية فكما كان مستوى 1984اح )ويضيف عبد الفت     
 (.14: 2003الطموح قريبا منيما كمما كان الفرد قريبا من اإلتزان اإلنفعالي والصحة النفسية )إبراىيم 

ولقد تعددت الدراسات التي تناولت متغير مستوى الطموح بالدراسة والتحميل أىميا دراسة كاميميا عبد      
من صالح أبو ناىية  كذا كل( فعنوان الفروق بين الجنسين في مستوى الطموح، 1971الفتاح )

ود (، فائز األس2003(، عبد اهلل الصافي )1994( ونجاح السميري )1987وشييد )ىناء (. 1989)
 (.2004(، وأكرم الحجوح )2003)

مرحمة التعميم الثانوي ىي مرحمة متميزة من مراحل النمو لممتعممين إذ يقع عمييا تبعات أساسية      
وحيوية فمعظميم من طور المراىقة الذي يمتاز بأنو طور إستثنائي تستدعي خصائصو ضرورة مراعاة 

 ومعرفة حاجاتو وخصائصو.

بكالوريا شريحة ىامة داخل المجتمع وتعتبر مرحمة من أىم المراحل في حياتيم، حيث يعد طمبة ال     
حيث يتعرض الطمبة لمكثير من المواقف في حياتيم العممية، وىذا يتطمب منيم الجيد لمتعرف عمى كل 

 شيء يحيط بيم واتخاد القرار المناسب ليم بما يتالئم مع مستوى الطموح لدييم.
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ية الذكاء اإلنفعالي في حياة طمبة البكالوريا كونو فنا من فنون إدارة اإلنفعاالت فمن ىنا تأتي أىم     
واإلنفعاالت بطبيعة الحال تؤثر عمى مستوى الطموح وانطالقا من ذلك كان اختياري لدراسة الذكاء 

 اإلنفعالي ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا، وعميو نطرح التساؤالت التالية:

 تساؤل العام: -2
بين الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح لدى  0.05عند مستوى الداللة  ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية

 طمبة البكالوريا؟

 تساؤالت الفرعية:

 ومستوى الطموح ن إدراك الذات يب 0.05 عند مستوى الداللة ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 لدى طمبة البكالوريا؟

 ومستوى الطموح بين إدارة العواطف  0.05عند مستوى الداللة ة إحصائية ىل توجد عالقة ذات دالل
 لدى طمبة البكالوريا؟

  ومستوى الطموح بين تحفيز الذات  0.05عند مستوى الداللة ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 لدى طمبة البكالوريا؟

 ومستوى الطموح  إدارة العالقات بين 0.05 عند مستوى الداللة ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 ؟لدى طمبة البكالوريا

 :فرضيات الدراسة  -3
 فرضية عامة:

بين الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح لدى طمبة   0.05 عند مستوى الداللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 البكالوريا.

 الفرضيات الفرعية:

 لدى  ومستوى الطموح إدراك الذاتبين  0.05 عند مستوى الداللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 طمبة البكالوريا.

 ومستوى الطموح دارة العواطفإبين  0.05 عند مستوى الداللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية 
 لدى طمبة البكالوريا.
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 لدى ومستوى الطموح بين تحفيز الذات  0.05 عند مستوى الداللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 البكالوريا.طمبة 

 ومستوى الطموح بين إدارة العالقات  0.05 عند مستوى الداللة توجد عالقة ذات داللة إحصائية
 لدى طمبة البكالوريا.

 أهمية الدراسة:-4
 يعتبر الذكاء االنفعالي نوع من أنواع الذكاء لو أىمية في التعمم . -

تأتي أىمية ىذا البحث في أنيا فرصة  ن الموىبة تمثل ثروة قومية والذكاء االنفعالي مفيوم جديدأبما  -
 لمتعرف عمى العالقة بين الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا.

 يسمح لنا البحث بالقيام ببناء برامج إرشادية تنمي الذكاء االنفعالي لدى طمبة البكالوريا. -

 وي لدى طمبة البكالوريا.ىمية الذكاء االنفعالي في الجانب التربأقيمة الدراسة من قيمة و  -

تكمن أىمية الدراسة في أىمية التعميم الثانوي وخاصة شيادة البكالوريا كونيا مرحمة حساسة تحدد  -
 بدقة ووضوح مسار الطالب في الجامعة.

ن الجامعة الجزائرية منغمقة عمى أوخصوصا  (طمبة البكالوريا)تكمن أىميتيا في طبيعة ىذه العينة  -
 ذاتيا.

 مربين من التعرف عمى العوامل التي تزيد من مستوى الطموح.استفادة ال -

توفر ىذه الدراسة مقياس الذكاء االنفعالي ومستوى طموح يتمتعان بمواصفات سيكومترية مناسبة  -
 لمبيئة الجزائرية.

 تساعد ىذه الدراسة في تقديم فيم نظري لمفيوم الذكاء االنفعالي وذلك لحداثة ىذا المفيوم. -

 الدراسة:أهداف -5
 معرفة مستويات الطموح الذي يعتبر المحفز األساسي والدافع لمنجاح في شيادة البكالوريا. -

تمكين المربين )أساتدة، مستشاري التوجيو، اإلرشاد المدرسي والميني واألولياء( من التعرف عمى  -
 قدرة الذكاء االنفعالي ومياراتو األساسية في التنبؤ بمستوى الطموح.

 مستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا حسب بعض الخصائص. التعرف عمى -
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 اثراء المعرفة المتعمقة بالذكاء االنفعالي باعتباره من المواضيع األساسية في المجال التربوي. -

الكشف عن قوة وطبيعة العالقة االرتباطية بين مستويات الذكاء االنفعالي ومستويات الطموح لدى  -
 طمبة البكالوريا.

 م اإلشارة إلييا سابقا.تاسي من الدراسة اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت اليدف األس -

 إثبات صحة الفرضيات التي تم طرحيا في دراستنا الحالية. -

 أسباب إختبار موضوع الدراسة:-6
بادرت في دراسة موضوع الذكاء االنفعالي وعالقتو بمستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا انطالقا من دوافع 

ىتماما  ت خاصة يمكن إيجازىا في النقاط التالية:وا 

 اىتمامي بقضايا التربية والتعميم. -

الرغبة في تناول الموضوع بغية الوقوف عمى خمفية النظرية ومدى مساىمتيا في زيادة مستوى  -
 الطموح لدى طمبة البكالوريا.

 التعاريف اإلجرائية:-7
الثانوية )السنة الثالثة ثانوي( الذكاء االنفعالي: ىو مجموع الدرجات التي يحصل عمييا تمميذ المرحمة  - أ

دارة ) ربعةفي مقياس الذكاء االنفعالي واألبعاد األ إدراك الذات، إدارة العواطف، تحفيز الذات، وا 
 .2001( لشان العالقات

مستوى الطموح: المعيار الذي يحكم بو الشخص عمى أدائو الخاص كالنجاح أو الفشل عمى بموغ ما  - ب
يتوقو ىو لنفسو، ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب الجامعي عمى مقياس مستوى الطموح 

 .(2005لمعوض عبد العظيم )

ين أجابوا عمى مقياس الدراسة طمبة البكالوريا: ىم مجموع أفراد عينة الدراسة )إناث/ ذكور( الذ - ت
 .2019/2020السنة الدراسية الطاىير  الحالية ويدرسون في ثانوية لعبني أحمد بوشرقة
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 الدراسات السابقة:  -8
 دراسات تناولت الذكاء االنفعالي: - أ

  الدراسات العربية: -1
  (: ىدفت الدراسة لمبحث عن العالقة بين الدافعية لإلنجاز ومستوى الذكاء 2013عمور )دراسة

( طالب 201االنفعالي لدى عينة من طمبة الجامعة العربية المفتوحة فرع األردن، بمغت العينة )
دارة األعمال، األدب اإلنجميزي،  وطالبة يدرسون في كل التخصصات األدبية، التربية، وا 

المطور لمشباب، ومقياس الدافعية  االنفعاليلمذكاء  براونمقياس  استخداممات، وتكنولوجيا المعمو 
إلنجاز الذي تم بناءه من قبل الباحثة، وتوصمت الدراسة، توجد عالقة ارتباطية بين الدافعية 

 (.87، ص2014لإلنجاز ومستوى الذكاء االنفعالي )حسين أبو عودة 
 (: ىدف الدراسة إلى البحث عن العالقة بين 2010)سطيدراسة عبد المجيد والبحيري والديا

الذكاء االنفعالي وعالقتو بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طمبة المراىقين من كال الجنسين الذين 
(، طبقت عمييم استمارة المستوى 400(سنة وكان حجم العينة )16-13تتراوح أعمارىم )

أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة بين أبعاده االجتماعي والثقافي، ومقياس الذكاء المصور، وقد 
المختمفة والتوافق النفسي واالجتماعي وأبعاده، وكذلك وجود فروق بين الذكور واإلناث في بعدي 

دارة الوجدان لصالح اإلناث،)عمي الصبحين  التعاطف مع اآلخرين ، 2016لصالح الذكور، وا 
 (.7ص

 ( ىذفت الدراسة إإلى ال2010دراسة المممي :) كشف عن العالقة بين التحصيل الدراسي والذكاء
االنفعالي لطمبة الموىوبين والطمبة العاديين لدى كل من الذكور واإلناث، عمى عينة تكونت من 

( إناث من الصف 26( ذكور و)59( طالبا وطالبة من المتفوقين، )85( طالبا منيم )246)
( إناث من 60( ذكور و)101منيم ) ( طالبا وطالبة61األول ثانوي في مدارس المتفوقين )

عتمد الباحث عمى مقياس  الطمبة العاديين اختبروا بالطريقة العشوائية من الصف األول ثانوي، وا 
آون، توصمت الدراسة إلى عدم وجود عالقة داللة إحصائية بين الذكاء اإلنفعالي والتحصيل -بار

بين بعد  0.05يا عند مستوى الداللة الدراسي لدى الطمبة العاديين، ووجود عالقة دالة إحصائ
 (.19، ص2015 الدبيحيالتكيف والتحصيل الدراسي عند الطمبة المتفوقين )لحسن 

 الدراسات األجنبية: -2

  دراسة أرولAral 2013االنفعاليمن ىذه الدراسة إيجاد العالقة بين الذكاء  : كان اليدف 
والتحصيل الدراسي لدى طالب المدارس الثانوية في ضوء عدة متغيرات، وقد تم استخدام المنيج 

، واستبانة نموذج االنفعاليالذكاء  استبانةأداتين في ىذه الدراسة وىما  واستخدامالوصفي التحميمي 
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المجموعة التحصيل، وتم حساب الفرق بين وسائل كل زوج من  اختباروأسئمة  ( tel que SFقصير )
( ومعامل االرتباط بيرسون، وقد توصمت الدراسة إلى النتائج Tباستخدام االنحراف المعياري واختبار )

 التالية:

أنو ال يوجد فرق كبير بين الذكاء االنفعالي والتحصيل لدى الطمبة المدارس الثانوية)حسين أبو عودة 
 (.98، ص2014

 (دراسة بيتريديس وآخرونpertrides, et al, 2009 ىدفت الدراسة إلى معرفة وظيفة سمة الذكاء : )
( طالبا 650عمى عينة تكونت من ) المدرسةاالنفعالي في األداء األكاديمي والسموك المنحرف في 

( ، استخدام الباحث مقياس سمة الذكاء االنفعالي المكون من 16sوطالبة، بمتوسط عمر زمني )
مفردة ويقيس عشرة أبعاد ىي التوافق التوكيدية، التعبير عن االنفعال، االندفاعية، تنظيم  144

الذات، العالقات االجتماعية، ادراك االنفعال، التعاطف، إدارة الضغوط، كما استخدم أيضا مقياس 
االستدالل المفظي لمقياس الذكاء المتبمور، كما توصمت الدراسة إلى أأن  واختبارإيزيك لمشخصية، 

%( من التباين درجات األطفال، بينما ال يوجد تأثير لمذكاء االنفعالي 70يقتصر ) المعرفيالذكاء 
 (.293، ص2011سياد الممميعمى درجات األطفال في امتحان شيادة إتمام التعميم الثانوي )

 وى الطموح:دراسات تناولت مست  - ب
 الدراسات العربية:  -1

 ( ىدفت لتوضيح طبيعة العالقة بين القمق االجتماعي ومستوى الطموح، 2013دراسة يوسفي :)
ومستوى كل منيما وداللة الفروق بين الجنسين في التخصصين )عممي، أدبي( في ىتين المتغيرين، 

ثانوي، وتم تطبيق مقياس مستوى ( طالبا وطالبة في الصف الثاني 160تكونت عينة الدراية من )
(، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة سالبة 2005الطموح من إعداد معوض وعبد العظيم )

بين القمق االجتماعي ومستوى الطموح، كما كان مستوى الطموح عاليا لدى عينة، بينما كان مستوى 
وى الطموح تعود لمتغيري الجنس أو القمق االجتماعي متوسطا، ولم تجد الباحثة فروق دالة في مست

 (.56، ص 2014التخصص الدراسي )ىبة اهلل خياط 

 ( ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الطموح لدى طالب 2011دراسة أماني الضييان محمد :)
المرحمة الثانوية، وكذا الكشف عن الفروق في مستوى الطموح حسب النوع استخدمت الباحثة عينة 

( طالبة من المرحمة الثانوية المحمية، واعتمدت عمى منيج الوصفي 80نة من )طيفية مكو عشوائية 
االرتباطي، واستخدمت الباحثة مقياس مستوى الطموح لكاميميا عبد الفتاح واعتمدت عمى نتائج 

الفصل الدراسي، وتوصمت إلى ان مستوى الطموح لدى طمبة المرحمة الثانوية يتسم باالرتفاع بدرجة 



 اإلطار المفاهيمي لمدراسة                                                 الفصل األول  
 

 
8 

، وكذا توجد فروق في مستوى الطموح دالة إحصائيا لصالح اإلناث، كذا ال توجد عالقة دالة احصائيا
 (.15، ص2011ذات داللة إحصائية بين مستوى الطموح والتحصيل الدراسي )أماني محمد 

 ( 2007دراسة رشا الناظور :) ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين مستوى الطموح وتقدير الذات
لثالث ثانوي ومعرفة الفروق بين مستوى تقدير الذات بين الذكور واإلناث تكونت لدى طالب الصف ا
( طالبا وطالبة وطبق عمييم مقياس الطموح إعداد غيثاء بدر ومقياس تقدير 120عينة الدراسة من )

الذات إعداد الباحثة، وكشفت الدراسة عن وجود عالقة بين مستوى الطموح وتقدير الذات، ال توجد 
، 2015ت داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في مستوى الطموح )بن عبد اهلل بثينة فروق ذا

 (.15ص

 الدراسات األجنبية: -2

  دراسة دويالي وكمينفيد(Doyle, Kleinfeld 2009) ىدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى الطموح :
، وأثر العائمة والمدرسة عمى ىذا الطموح وقد تكونت أالسكاالمناطق الريفية في التعميمي لدى طالب 
( طالبة من الفصل الثاني عشر 22( طالبا و)27( طالبا وطالبة، منيم )49عينة الدراسة من )
وقد استخدم الباحث مقابالت مع الطمبة قبل أسبوعين من انتياء دراسة الثانوية، )الثانوية العامة(، 

 وتوصمت الدراسة لمنتائج اآلتية: 

 %( من ىؤالء طالب يرغبون بااللتحاق بالجامعة بعد الثانوية العامة.61أن نسبة )

 %( يرغبون في االلتحاق بالمين الحرفية.63أن )

اما فيما يتعمق بالذين يرغبون باإللتحاق بالجامعة بعد الثانوية فقد وجد فروق ذات داللة إحصائية 
 (.108، ص2014بين الذكور واإلناث )حسين أبو عودة 

 ( دراسة جوليJulie 2008 ىدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة ما بين ىيكل األسرة والثقة :)
بالنفس والطموح لدى طالب المدارس الثانوية في مقاطعة كاميال، وقد تكونت عينة الدراسة من 

( طالب، وقد استخدم الباحث مقياس العالقة بين ىيكل األسرة والثقة بالنفس والطموح، 150)
 وتوصمت الدراسة لمنتائج اآلتية: 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح لصالح الطالب المنحدرين من أسر وحيدة 
 الوالدين.

 وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين الطموح بالثقة بالنفس.
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ين أبو عودة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تركيبة ىيكل األسرة والثقة بالنفس )حس
 (.110، ص2014

 الدراسات التي تناولت كال المتغيرين: -ج

 ( ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مستويات كل من 2014دراسة حسين حسن أحمد أبو عودة :)
القرار لدى عينة من طمبة الصف العاشر األساسي في  واتخاذالذكاء االنفعالي ومستوى الطموح 

قطاع غزة والكشف عن العالقة بين الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح واتخاد القرار لدى عينة من 
مقاييس من 3( طالبا وطالبة من الصف العاشر األساسي، وتم استخدام 640الطالب المتمثمة في )

االنفعالي ومقياس مستوى الطموح ومقياس اتخاد القرار، إعداد الباحث ىي كل من مقياس الذكاء 
( 0.05وتوصمت الدراسة إلى أنو توجد كل عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

القرار لدى طمبة الصف العاشر األساسي في قطاع  واتخاذبين الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح 
فعالي لدى طمبة الصف العاشر األساسي كان مرتفعا، وكان مستوى غزة، كما أن مستوى الذكاء االن

 (.102، ص2014الطموح مرتفعا، كان مستوى اتخاد القرار مرتفعا)حسين أبو عودة 

  ىدفت الدراسة الحالية إلى محاولة الكشف عن طبيعة العالقة بين 2014دراسة محدب رزيقة :
الذكاء اإلنفعالي ومستوى الطموح لدى الطالب الجامعي، اعتمدت عمى المنيج الوصفى، وتم 

( طالب وطالبة ىي كمية العموم 90اإلعتماد عمى العينة بالطريقة العشوائية البسيطة حجميا )
ة واإلجتماعية من كل التخصصات والمستويات الدراسية الثالثة  جامعة تيزي وزو، تم اإلنساني

مستوى الطموح، وكانت نتائج تطبيق أداتين لجمع المعمومات مقياس الذكاء اإلنفعالي ومقياس 
ومختمف أبعاد مستوى الطموح بمعنى كمما ارتفع الدراسة في وجود عالقة إرتباط بين الذكاء االنفعالي 

و الذكاء اإلنفعالي لدى الطالب الجامعي كمما إزداد ارتفاع مستوى الطموح لديو.)محدب رزيقة نم
 (.93.ص 2014

 ( 4102دراسة جواد jawad ىدفت الدراسة إلى تقييم العالقة بين الذكاء اإلنفعالي ومستوى الطموح :)
نتائج إلى وجود عالقة ( طالب وطالبة، وقد توصمت ال600لدى عينة من الطالب والمعممين قواميا )

 ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح.

 ( ىدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح 2015دراسة صوالحة :)
طالبا وطالبة طبق عمييم مقياس  1198من  جامعة اليرموك، تكونت عينة الدراسةلدى طمبة 

( لمذكاء االنفعالي ومقياس مستوى الطموح من اعداد الباحثين ومن أبرز النتائج schitte 1998شات)
المتحصل عمييا، وجود فروق في الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح تعزى لمتغير الجنس لصالح 
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بين الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح.)مجمة  الذكور وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا
 (.31. ص2018التنمية البشرية 

 التعقيب عمى الدراسات المتعمقة بالذكاء االنفعالي: -أوال

من حيث اليدف: لوحظ أن الدراسات ىدفت إلى معرفة العالقة بين الذكاء االنفعالي وبين عدد من  -1
 التحصيل الدراسي، التوافق النفسي واإلجتماعي(.المتغيرات النفسية مختمفة )الدافعة لإلنجاز، و 

من حيث العينات: كانت العينة مماثمة لعينة الدراسة الحالية من ناحية العمر لكل من دراسة عبد  -2
( 2013(، وبينما اختمفت عن عينة كل من دراسة عمور )2013( ودراسة أرول )2010المجيد )
 (.2010الممل )ودراسة 

عمى مقياس بارأون لمذكاء  2010( والمممى 2013كل من عمور ) من حيث األدوات: غعتمد -3
( مقياس 2004(، وبين ريدس )2010وعبد المجيد ) 2013االنفعالي فيما وضع كل من آرول 

 لمذكاء االنفعالي.

من حيث النتائج: ظير تباين في نتائج الدراسات وذلك تبعا لممتغيرات التي تم ربطيا بالذكاء  -4
( حول عدم وجود عالقة بين 2013( وأرول )2010ربت نتائج كل من المممى )االنفعالي، حيث تقا

الذكاء االنفعالي والتحصيل الدراسي لمطمبة، واختمفت نتائج دراسات وذلك تبعا لممتغيرات التي تم في 
(، في دراسة عمور 2004( ودراسة بيت ريدس)2010( ودراسة عبد المجيد )2013دراسة آىور )

ة ارتباطية بين الدافعية لإلنجاز وربطيا الذكاء االنفعالي ودراسة عبد المجيد ( وجود عالق2013)
( التي توصمت إلى وجود عالقة بين أبعاد الذكاء االنفعالي المختمفة والتوافق النفسي 2010)

دارة الوجدان.  واالجتماعي وأبعاده وكذا وجود فروق بين الذكور واإلناث في بعدي التعاطف وا 

 بمستوى الطموح: المتعمقةيب عمى الدراسات التعق -ثانيا

( ودراسة جولي 2007( ودراسة رشا الناظور )2013من حيث اليدف: ىدفت دراسة يوسفي ) -1
( إلى الكشف عن العالقة بين مستوى الطموح وبين عدد من المتغيرات النفسية المختمفة 2008)

 (.)القمق االجتماعي، تقدير الذات، ىيكل االسرة والثقة بالنفس

( إلى معرفة مستوى الطموح لدى 2009( ودويالي )2011فيما ىدفت دراسة كل من أماني )
 الطالب.

( بيدما اختمفت عن 2007من حيث العينات: كانت العينة مماثمة لعينة دراسة الحالة في دراسة رشا ) -2
 (.2008( وجولي )2009( ودويالي )2011( وأماني )2013عينة كل من يوسفي )
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( عمى مقياس 2005( و لمعوض عبد العظيم )2013من حيث األدوات: إعتمد كل من يوسفي ) -3
مستوى الطموح لكميميا عبد الفتاح ورشا ( عمى مقياس 2011اعتمدت أماني )مستوى الطموح، فيما 

( اعتمدت عمى مقياس مستوى الطموح من إعداد غيثاء بدر ومقياس تقدير الذات من 2007)
 إعدادىا.

( قد استخدم مقياس 2008( عمى قيام بمقابالت مع الطمبة وجولي )2009عتمد دويالي )فيما ا
 العالقة بين ىيكل األسرة والثقة بالنفس والطموح.

من حيث النتائج: ظير تباين في نتائج الدراسات وذالك تبعا لممتغيرات التي تم ربطيا بمستوى  -4
البة بين القمق االجتماعي ومستوى ( وجود عالقة س2013الطموح حيث وجدت دراسة يوسفي )

( مستوى الطموح يتسم باالرتفاع لدرجة دالة احصائيا في حين 2011الطموح بينما وجدت أماني )
( 2009( وجود عالقة بين مستوى الطموح وتقدير الذات ودراسة دويالي )2007وجدت رشا )

%( 63الثانوية، وأن )%( من طالب يرغبون االلتحاق بالجامعة بعد 61توصمت إلى أن نسبة )
 يرغبون بااللتحاق بالمين الحرفية.

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الطموح لصالح 2008وجدت دراسة جولي )بينما 
لى وجود عالقة إيجابية بين الطموح والثقة بالنفس.  الطالب المنحدرين من أسر وحيدة االبوين وا 

 ولت كال المتغيرات:التعقيب عمى الدراسات التي تنا -ثالثا

( ودراسة جواد 2014( ودراسة محدب رزيقة )2014: كل من دراسة أو عودة )أوجو التشابو -1
 ( تناولت الذكاء االنفعالي وعالقتو بمستوى الطموح.2010( ودراسة صوالحة )2014)

من حيث اليدف: جميع الدراسات ىدفت إلى التعرف عمى العالقة بين الذكاء االنفعالي ومستوى  - أ
 الطموح.

( وصوالحة 2014( وجواد )2014من حيث العينات: تناولت دراسة كل من محدب رزيقة ) - ب
 لنفس العينة وىم طمبة الجامعة.

( في 2014( ومحدب رزيقة )2014من حيث األدوات: اتفقت دراسة كل من أبو عودة ) - ت
 استخدام مقياس لمذكاء االنفعالي ومقياس لمستوى الطموح من إعداد الباحثين.

ن حيث النتائج: اتفقت نتائح كل الدراسات حول وجود عالقة اتباطية موجبة دالة احصائيا بين م - ث
 الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح.
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 :أوجو االختالف -2

 ( طمبة الصف العاشر األساسي.2014من حيث العينات: تناولت دراسة أو عودة ) - أ

اعتمادىا مقياس شات لمذكاء ( في 2015من حيث األدوات: اختمفت دراسة صوالحة ) - ب
 االنفعالي.

 أوجه التشابه مع الدراسة الحالية:  -رابعا

( مع دراستنا 2015صوالحة )( و 2014( وجواد )2014( ومحدب )2014تتشابو دراسة كل من أبو عودة )
 الحالية في تناوليا نفس متغيرات واممتمثمة في مستوى الطموح والذكاء االنفعالي.

 تتشابو من حيث التعرف عمى العالقة بين الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح.من حيث اليدف:  

من حيث األدوات: تتشابو ودراستنا في اعتماد مقياس خاص بمستوى الطموح ومقياس خاص بالذكاء  
 االنفعالي.

 أوجو االختالف مع الدراسة الحالية: -خامسا

نة الدراسة متمثمة في طمبة البكالوريا بينما من حيث العينة: تختمف دراستنا مع جميع دراسات كون عي 
كانت عينة دراستيم طمبة الجامعة وطمبة الصف العاشر األساسي، بإضافة إلى أن دراستنا الحالية 

( في جامعة 2014تجرى في الجزائر جامعة جيجل بينما دراسة عوادة كانت في غزة ودراسة محدب)
 ي جامعة اليرموك.( ف2015) صوالحةتيزي وزوا الجزائر، ودراسة 

وتتميز دراستنا الحالية عن باقي الدراسات التي تناولت كل من مستوى الطموح وعالقتو بالذكاء االنفعالي في 
إلى الجامعة  لالنتقال الثانويالمرحمة العمرية والدراسية حيث أن طمبة بكالوريا ىي مرحمة أخيرة في التعميم 

استيدفت شريحة ميمة في بالدنا أال وىي )المراىقين( لم يتم  واختيار نوع التخصص المستقبمي ليم، كما
تناوليا من جانب الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح في الجزائر عمى حد عمم الباحثة، كما وتكمن خصوصية 

الدراسة الحالية في انيا تتبنى أبعاد لكل من مقياس الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح ، لذلك فإن الباحثة 
 أن تقدم معرفة جديدة إلى ميدان عمم النفس التربوي بصفة خاصة. ترجوا



 

 

الفصل الثاني: 
 الذكاء اإلنفعالي
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  8 تمهيد

موضوع الذكاء اإلنفعالي مف الموضوعات التي شغمت باؿ عمماء النفس وعمماء التربية في العقود      
والجماعة، اعتقادا منيـ الثبلثة االخيرة، وقد تـ تناولو بالدراسة والتحميؿ والبحث عف دوره في حياة الفرد 

 بأىمية ومركزيتو في توجيو السموؾ وتكويف شخصية الفرد.

فقد تنوعت اإلتجاىات النظرية في تعريؼ مفيـو الذكاء االنفعالي منذ بروز االىتماـ بالموضوع،      
كزت وتكاد تكوف جوانب االتفاؽ بيف ىذه التعاريؼ أكثر مف جوانب االختبلؼ، إال اف بعض التعريفات ر 

عمى انو مجموعة مف السمات الشخصية والميارات االجتماعية واالنفعالية، ومجموعة أخرى عمى أساس 
 أنو قدرات، وىذا إما سيناقش في الجزء الخاص بنماذج الذكاء االنفعالي.

، وسيتعرض ىذا       وفي ىذا الفصؿ سنتناوؿ التعاريؼ المختمفة والتسمسؿ التاريخي لتطور ىذا المفيـو
فصؿ إلى أبعاد ومكونات الذكاء االنفعالي، ومختمؼ نماذجو المفسرة لو لينتيي الفصؿ بالتطرؽ إلى ال

 أىمية وطرؽ قياسو.
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 الذكاء:  -أوال
كاف مفيـو الذكاء واليزاؿ مف أكثر الموضوعات التي اىتـ بدراستيا عمماء النفس والتربية لما لو مف     

انعكاسات عمى كثير مف المجاالت، وقد تباينت العديد مف النظريات التي تفسره وتفسر أبعاده، وقد 
ذكاء إلى ذكاءات تطورت ىذه النظريات في مفيوميا لمذكاء كما كانت عميو سابقا، حيث تـ تصنيؼ ال

بواسطة إختبارات الذكاء التقميدية وذكاءات غير  (IQ)معرفية يتـ قياسيا عف طريؽ حاصؿ الذكاء 
 معرفية مثؿ الذكاء االجتماعي، والذكاء العممي، والذكاء الوجداني)اإلنفعالي(.

فقد اىتـ عمماء النفس منذ مائة عاـ بوضع نظريات ومفاىيـ تفسر مفيـو الذكاء لمنفس البشرية عمى     
( وعرؼ عامر الذكاء بأنو قدرة عضوية ليا أساس في 227، ص2002أنو قدرة عقمية عامة )محمود، 

لقدرة بيذا التكويف الجسماني، ويرجع اختبلؼ األفراد فيو إلى اختبلفيـ في التكويف العضوي، وىذه ا
الذكاء يأنو قدرة الفرد  (binet)موروثة وال يعني ىذا أنت الذكاء ال يتأثر بالبيئة بؿ يتأثر بيا، ويعرؼ 

عمى الفيـ واالبتكار والتوجيو اليادؼ لمسموؾ والنقد الذاتي، بمعنى قدرة الفرد عمى فيـ المشكبلت 
الذكاء بأنو القدرة ( Wechsler)وكسمر حكيـ في حميا وقياس ىذا الحؿ أو نقصو وتعديمو، ويعرؼوالت

( 886 2006العالية لمفرد عمى العمؿ اليادؼ والتفكير المنطقي والتفاعؿ الناجح مع البيئة )عامر،
 وبالتالي أعدت تعريفات العمماء عمى أنو عممية التعمـ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ربوية بتطوير ىذا المفيـو واإلستفادة منو في رفع ومف ىذا المنطمؽ اىتمت المؤسسات التعميمية والت     
مستوى التحصيؿ الدراسي لدى الطبلب والتعامؿ مع النشئ بصفة خاصة إلكسابيـ المزيد مف المعرفة 

 (.8837 2003والعمـو الفكرية والنفسية)محمود وآخروف، 

 تعريف الذكاء: -1
كاإلحساس واالدراؾ واإلدارة واالنفعاؿ معنى الذكاء لغة8 محصمة لمجموعة مف القدرات النفسية  -8-8

 (.881 2008والييماف والعاطفية والتذكر والتيور والتخيؿ )رزيؽ، 
المعنى المغوي8 كممة مشتقة مف الفعؿ الثبلثي "ذكا" ويذكر المعجـ الوسيط في أصؿ الكممة ذكت  - أ

شتعمت، ويقاؿ ذكت الشمس أي اشتدت  إشتعاىبيياالنار ذكوا، وذكا وذكاء أي  حرارتيا، وذكا وا 
مشتقة مف الكممة البلتينية  (intelligence)وقد، وكممة الذكاءفبلف ذكاء أي فيمو وت

(intelligente)  وىي مف إبتكار الفيمسوؼ الروماني شيشروف وقد شاعت ىذه الكممة البلتينية في
ـ والفي  mindوالعقؿ  intellectالمغات األجنبية الحديثة بنفس الصورة وتعني الذىاء 

understanding  والحكمةsagacity ،8 2005، وقد ترجمت إلى العربية بكممة الذكاء )عبد المنعـ
 (.853ص
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بأنو قدرة الفرد الكمية ألف يعمؿ في سبيؿ ىدؼ وأف يعكر  (Wechsler)إصطبلحا8 يعرفو وكسمر  - ب
 (888.82 ص2005تفكيرا رشيدا، وأف يتعامؿ بكفاءة مع بيئتو )أبو حماد، 

بانو قدرة الفرد عمى التوافؽ بإنجاح العبلقات الجديدة في  (:benter)يعرفو بنتر  -8-2
 (.8235 ص2003كوافحة،الحياة)

عرفو الزعموؿ8 بأنو القدرة عمى حؿ المشكبلت المألوفة والغير المألوفة مف خبلؿ توظيؼ  -8-1
8 2002ؿ، .) الزعمو المعارؼ والخبرات المعالجة لممواقؼ المختمفة التي يواجييا األفراد

 (.233ص
 أنواع الذكاء:  -2

 بتصنيؼ الذكاء إلى سبعة أنواع ىي8 8761سنة  (gardner)قاـ العالـ جاردنر 

حاسية األفراد لؤلصوات والمقاطع والمفردات والمعاني، ومثؿ ىذا الذكاء الذكاء المغوي8 ويتمثؿ في  - أ
 يوجد لدى األدباء والشعراء واإلعبلمييف والمفكريف.

الرياضي8 الرياضية العددية ومثؿ ىذه القدرة تتوفر لدى المختصيف بالرياضيات  الذكاء المنطقي - ب
 والفزياء والمواد العممية األخرى.

الذكاء الموسيقي8 ويتمثؿ في القدرة عمى إنتاج وابتكار االيقاعات والنغمات الموسيقية والتذوؽ  - ت
 فيف والممحنيف والمطربيف.واالستماع لممقطوعات الموسيقية ومثؿ ىذه القدرة تتوفر لدى العاز 

الذكاء المكاني8 ويتمثؿ في القدرة عمى إدراؾ المكاف والموقع والشؾ والفرع وأداء التحويبلت  - ث
لممدركات البصرية والمتعمقة بالمكاف والفراغ وتوجد مثؿ ىذه القدرة عند الميندسيف المعمارييف 

 والنحاتيف والفنانيف.
تقاف  فيالذكاء الحركي أو الجسمي8 ويتمثؿ  - ج القدرة عمى السيطرة عمى الحركات الجسمية المختمفة وا 

الميارات الحركية الدقيقة والتعامؿ مع األشياء بميارة فائقة ومثؿ ىذه القدرة توجد لدى البلعبيف 
 الرياضييف والراقصيف والعازفيف.

األفراد مف ذوي الذكاء االجتماعي8 ويتمثؿ في القدرة عمى الفيـ الىخريف واالستجابة بشكؿ الئؽ مع  - ح
األمزجة والدوافع المختمفة والقدرة عمى تشكيؿ العبلقات االجتماعية وتكويف الصداقات إضافة إلى 
القدرة عمى التعرؼ عمى الرغبات اآلخريف ومثؿ ىذه القدرة توجد لدى المعالجيف النفسييف ورجاؿ 

 لديف.المبيعات وموظفي العبلقات العامة وموظفي الدعاية واإلعبلـ ورجاؿ ا
الذكاء الشخصي8 ويتمثؿ في القدرة عمى التعرؼ عمى المشاعر الذاتية وتحديد إمكانيات الذات ونقاط  - خ

 (.242-8241 ص2002الضعؼ والقوة فييا.) الزعموؿ، 
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 النظريات التي فسرت الذكاء: -3

مراحؿ  تعددت وتفرعت نظريات الذكاء وسوؼ نشير إلى البعض منيا فقط لئلشارة إلى أف الذكاء مر بعدة
 مف النظرة األحادية إلى التعددية، وفي مايمي عرض أىميا8

نظرية العامميف لسبيرماف8 مؤدي ىذه النظرية أنو في أي نشاط عقمي ليدخؿ عامبلف ىما العامؿ  -1-8
العاـ الذي يدخؿ في جميع العمميات العقمية، والذي يوجد بدرجات متفاوتة عند األفراد، وعامؿ 

ينة، فالنشاط الذىني في الرياضيات مثبل يتطمب قدرا معينا مف خاص بكؿ عممية عقمية مع
العامؿ العاـ وقدرا آخر مف العامؿ الخاص، أي كؿ عممية عقمية تتأثر بعامميف أحدىما عامؿ 

عاـ يشترؾ في كؿ العمميات العقمية األخرى، واآلخر خاص يختمؼ مف عممية إلى أخرى، ووفقا 
موجبة بينيما، ولكؿ إختبار ذكاء عاممو الخاص بو والذي ال  ليذه النظرية يفسر وجود إرتباطات

يشترؾ فيو مع أي اختبار آخر وىذا ما يفسر اإلرتباط الجزئي بيف اختبارات الذكاء )المغربي، 
 (.8842 ص2080

نظرية ثورندايؾ لمعوامؿ المتعددة8 إنتقد ثورندايؾ سبيرماف ولـ يعترؼ أوؿ األمر بوجود العامؿ  -1-2
يرى أف ىذه النتيجة التي توصؿ إلييا سبيرماف إنما تعود إلى طبيعة اإلختبارات العاـ، وكاف 

لى قمة عددىا، وأدت أبحاثو إلى القوؿ بأف العقؿ  ينبني عمى عدد كبير مف التي استعمميا وا 
القدرات المستقمة استقبلال تاما والمتخصصة تخصصا كامبل، وسميت نظريتو بالذرية لكونيا 

8 8763جزيئات عديدة تأخد شكؿ الوصبلت العصبية )وجيو محمود، قسمت الذكاء إلى 
 (.70-67ص

فالذكاء يتكوف مف روابط بيف التنبييات واالستجابات، وأف الذكاء ىو القدرة عمى التعمـ، أنو يتكوف 
 (.815،ص8777مف ثبلثة أنواع ىي8 الذكاء العممي واالجتماعي، والنظري. )الداىري والكبيسي8 

)العوامؿ الطائفية(8 قدـ ثرستوف إسياماتو في الذكاء بنظريتو عف  thurstoneنظرية ثرستوف  -1-1
القدرات العقمية األولية حيث صنفيا إلى سبع قدرات عقمية وىي القدرة عمى الطبلقة المفظية، 

طية. والقدرة عمى الفيـ العددي، القدرة المكانية، اإلدراكية، التذكارية، االستقرائية، االستنبا
( بأف ثرستوف نفي 8248 ص2002(. ويؤكد )كوافحة 8815 ص8777)الداىري والكبيسي، 

 وجود القدرة العقمية العامة التي أكد سبيرماف وجودىا.
أو   (morphologie)8 ويسمى نموذجو في الذكاء بالنمودج الموفولوجي Guilfordنظرية جيمفورد  -1-2

( قدرة ويصنؼ 800( قدرة المكتشؼ منيا )820بنية العقؿ وعدد القدرات أو العوامؿ فيو )
 نموذج إلى ثبلثة أبعاد وىي8

 ويتعمؽ بنوع المادة الموجودة في المشكمة )األشكاؿ والرموز(.  lontentبعد المحتوى  -
 ويتعمؽ بعوامؿ التفكير التقاربي وعوامؿ التفكير التباعدي. operationبعد العمميات  -
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ويتعمؽ بنوع الشيء الذي ينصب عمى النشاط بغض النظر عف العممية  productبعد النواتج  -
8 8777الداىري، الكبيسي، العقمية ويتعمؽ ىذا البعد بالعبلقات بيف األلفاظ واألشكاؿ. )

 (.815ص

 :اإلنفعالي الذكاء -ثانيا

 تعريف الذكاء اإلنفعالي: -1
نفعاالتو الخاصة  solovey, mayer ريعرفو سالوفي وماي -8-8 بأنو "قدرة الفرد عمى رصد مشاعره وا 

ومشاعر اآلخريف وانفعاالتيـ، إف يميز الفرد بينيـ وأف يستخدـ ىذه المعمومات في توجيو سموكو 
نفعاالتو. )  (.solovey e mayer, 1990, 189وا 

بأنو" مجموعة مف الميارات العاطفية التي يتمتع بيا الفرد، والبلزمة لمنجاح  Golemanجولماف عرفو  -8-2
 (.Goleman, 1995,271في التفاعبلت المينية في مواقؼ الحياة المختمفة )

تنظيـ مكوف مف الميارات والكفاءات الشخصية والعاطفية واالجتماعية بأنو " bar-onأوف -عرفو بار -8-1
 (.bar-on, 1997, 14عامؿ بنجاح مع المتطمبات البيئية والضغوط".)التي تؤثر في قدرة الفرد لمت

( بأنو "القدرة عمى االنتباه واإلدراؾ الجيد لبلنفعاالت والمشاعر الذاتية 2008عثماف ورزؽ )عرفو  -8-2
دراؾ دقيؽ النفعاالت اآلخريف ومشاعرىـ لمدخوؿ  وفيميا وصياغتيا بوضوح وتنظيميا وفقا لمراقبة وا 

ت انفعالية اجتماعية ميمة ومينية إيجابية تساعد الفرد عمى الرقي العقمي واالنفعالي معيـ في عبلقا
، 2008)عثماف ورزؽ، والميني وتعمـ المزيد مف الميارات اإليجابية لمحياة المينية واالجتماعية".

14.) 

العقمية ( بأنو "عبارة عف تنيـ مف القدرات والميارات والكفايات 2002عرفو عبد العاؿ عجوة ) -8-3
واإلنفعالية واإلجتماعية التي تمكف الفرد مف اإلنتباه واإلدراؾ الجيد لئلنفعاالت وفيـ المعمومات 
اإلنفعالية ومعالجتيا واستخداميا والتي نجعمو أيضا لديو األمؿ والتفاؤؿ وأف يتعامؿ بنجاح مع 

 (.121، 2080المتطمبات البيئية والضغوط.)سميماف، 

( بأنو "قدرة الفرد عمى االنتباه واإلدراؾ والوعي الجيد بالمشاعر واالنفعاالت 2002عرفو أبو العبل ) -8-4
نفعاالتو السمبية وتحويميا إلى مشاعر إيجابية وتنظيميا  الذاتية والقدرة عمى التحكـ في مشاعره وا 

نفعاالتيـ وفيمياوتوجيييا نحو تحقيؽ أىدافو والقدرة عمى إدراؾ  ، والتأثير مشاعر اآلخريف وا 
إليجابي في اآلخريف وتطوير مشاعرىـ وانفعاالتيـ لمدخوؿ معيـ في عبلقات إنفعالية اجتماعية ا

إيجابية تساعدىـ عمى الرقي العقمي والميني وتعمـ المزيد مف الميارات اإليجابية لمحياة.)أبو العبل، 
2002 ،253.) 
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خبلليا مشاعره وانفعاالتو  ( بأنو "ىو عدد مف الميارات التي يدرؾ الفرد مف2006عرفو الشختور ) -8-5
الذاتية وتنظيميا إليجاد الطرؽ لمسيطرة عمى ىذه اإلنفعاالت واإلدراؾ الدقيؽ لتفيـ مشاعر اآلخريف، 

وذلؾ مف أجؿ التواصؿ معيـ في عبلقات إيجابية لتحسيف األداء وتحقيؽ األىداؼ لمنجاح في 
 (.822، 2006الحياة.)الشختور، 

دارة ( بأنو "ا2007عرفو الخضر ) -8-6 لقدرة عمى فيـ مشاعرنا وفيـ مشاعر اآلخريف وتحفيز ذواتنا وا 
 (.85، ص2007إنفعاالتنا وعبلقتنا باآلخريف بشكؿ فاعؿ.)الخضر، 

مف خبلؿ القراءة المستفيضة لمتعاريؼ السابقة لمذكاء اإلنفعالي وبالرغـ مف اختبلؼ اتجاىات أصحاب      
 النقاط التالية8 التعاريؼ إال أنيا تتفؽ فيما بينيما عمى

 .)إدراؾ الفرد لممشاعر واإلنفعاالت والوعي بيا وفيميا )الذاتية الخاصة بالفرد 

 .)إدراؾ الفرد لمشاعر الىخريف والوعي بيا وتقديرىا)المجاؿ الخارجي الخاص بالغير 

  ات لزيادة الدافعية ولتحسيف الميارات ولتطوير السموكي االنفعاليةأو المعرفة  االنفعاالتتوظيؼ
 اإليجابية. 

  والتعاطؼ مع مشاعرىـ.التفاعؿ االجتماعي والتواصؿ مع اآلخريف 

 :االنفعالينشأة وتطور الذكاء   -2

إلى  االسـ( قبؿ تسميتو بيذا emotional intelligenceتعود الجذور التاريخية لمصطمح الذكاء االنفعالي )
عصر أفبلطوف فمنذ ذلؾ العصر ظؿ اإلحساس بتفوؽ النفس وقدرتيا عمى مواجية العواصؼ العاطفية 

عف ضربات القدر بدال مف االستسبلـ ليا لكي نصبح عبيدا ليا أي لمعاطفة, ظؿ ىذا  الناتجة واالنفعالية
 ـالفضيمة ىي سوفروزاياإلحساس مف فصيمة تستحؽ اإلشادة ليا دائما و كانت الحكمة اليونانية ليذة 

(Sophrzyme  أي ) االنتباه و الذكاء في إدارة حياتنا و بمعنى االتزاف و الحكمة و ىي التي أطمؽ عمييا
أي ضبط النفس أو كبح جماح االفراط في  (Temperantiaالروماف و الكنيسة المسيحية القديمة اسـ )

 ،ليس قمع االنفعاؿ, ألف كؿ شعور قيمتو و داللتواليدؼ مف ذلؾ تحقيؽ التوازف االنفعالي و , االنفعاؿ
 .(382008فالحياة دوف انفعاؿ و عاطفة تصبح ارضا قاحمة  مممة متقطعة و منعزلة )العموي 

( الى أف الذكاء تكويف معقد يتألؼ مف Galfordو في الستينات مف القرف الماضي توصؿ جيمفورد )     
 ثبلثة أبعاد رئيسية ىي8 

 (Operation Dimensionالعمميات )بعد  -
 (Production Dimensionبعد النواتج ) -
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( الذي يضع المحتوى السموكي الذي يشير إلى المضموف االجتماعي Content Dimensionبعد المحتوى ) -
لمسموؾ الذي يأخذ شكؿ القدرة عمى فيـ أفكار و مشاعر و سموكيات اآلخريف و القدرة عمى التفاعؿ 

 (  2782008الربيعي، ي, و ىذه ىي إشارات الذكاء االنفعالي )االجتماع
أنواع ىي8 الذكاء المعرفي، الذكاء  1وصنؼ الذكاء إلى عرض أبو حطب تصوير لمذكاء  8751عاـ  وفي

قاـ بتصنيؼ الذكاء مرة أخرى إلى سبعة أنواع ىي الذكاء  8756االجتماعي، الذكاء الوجداني. ثـ في عاـ 
عاد إلى التصنيؼ الثبلثي مرة أخرى, و أف  8761ي، والذكاء الشخصي، ولكنو في عاـ الحسي، االجتماع

النظرية السابقة قدمت إشارات قوية و واضحة عف ضرورة ظيور فرع آخر مف الذكاء  ةالكتابات السيكولوجي
  (88382004 ،سبلمة عبد العظيـ ، )طو عبد العظيـ

فيي تعد مؤشرات عمى  ،صريح عف ظيور مفيـو الذكاء االنفعاليو عمى الرغـ مف أنيا لـ تعد مثابة إعبلف 
تصدر عمماء النفس ليذا المفيـو أثناء دراستيـ لجوانب السموؾ البشري في مواقؼ الحياة المختمفة و مما 

و التي ساىمت في ظيور الذكاء االنفعالي ما قدمو "بيزاف"  ،النظرة التكاممية بيف الذكاء و الوجدافيدعـ 
ي نموذجو الذي يوضح العبلقة بيف الجانب المعرفي و الجانب االنفعالي بالتفاعؿ عمى مع وضائؼ ف 8760

 (82008ص58أخرى تضفي المخ األيمف و األيسر )فاروؽ السيد عثماف 
 المخ األيسر8 التفكير المنطقي و تحميؿ الحقائؽ و العمميات العددية. /=< الجانب العقمي8
 البعد التخيمي لممفاىيـ.أليمف8 المخ ا /=< الجانب العقمي2
 المخ األيسر8 التخطيط و تنظيـ الحقائؽ و العمميات الداخمية.  /=< الجانب االنفعالي1
المخ األيمف8 السموؾ االستجابي, إدارة االنفعاالت و ادراؾ انفعاالت اآلخريف )طالب  /=< الجانب االنفعالي2

 ( 2007ص858بسيمة 
 ( أف الذكاء االنفعالي مر في تطوره بخمس مراحؿ ىيMayer 8في حيف يعتقد ماير )

(8 حيث تناولت الدراسات الذكاء و االنفعاالت كمواضيع ضيقة و 8747-8700المرحمة األولى ) -8
 منفصمة. 

دراساتيـ حوؿ التأثير المتبادليف (8 و فييا ركز عمماء النفس في 8767-8750المرحمة الثانية ) -2
 االنفعاالت و التفكير.

(8 تميزت ىذه المرحمة بظيور مصطمح الذكاء االنفعالي في العديد مف 8771-8770المرحمة الثالثة ) -1
 الدراسات و المقاالت العامية.

( مف Goleman(8 تميزت بانتشار مفيـو الذكاء الوجداني عمى يد )8775-8772المرحمة الرابعة ) -2
 .Working With Emotional Intelligence( بعنواف 8773خبلؿ كتابة الذي أصدره عاـ )

مفيـو الذكاء الوجداني مف خبلؿ  تحميصبإلى يومنا ىذا(8 تميزت  -8776المرحمة الخامسة ) مف  -3
( فيعتقد أف Reuben Baronالكتابات و الدراسات المتعمقة بطبيعة و مكوناتو و كيفية قياسو, أما باروف )
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( Maslowو ماسموا ) 8720سنة  (Wechslerإلى أعماؿ وكسمر )أصوؿ نظرية الذكاء االنفعالي التي ترجع 
(, حيث قادتو ىذه األعماؿ إلى استعماؿ مصطمح حاصؿ الذكاء Lee per1948( و ليبر )8730-8732)

( و اقترح أف الذكاء المعرفي )االنفعالي( موجود كجزء مف وضائؼ الذكاء العاـ إف لـ تكف EGالوجداني )
( عندما قدـ كؿ مف 8770لبداية الحقيقية الستخداـ مفيـو الذكاء االنفعالي كانت عاـ )أكثر أىمية منو. أما ا
ىو نوع مف الذكاء لى أف الذكاء االنفعالي " مقاال أشار فيو إ Meyer e Saloveyذ ماير و سالوفي " 
 .(  2082004 ،حسيف ،االجتماعي )حسيف

( بأف الذكاء االنفعالي لو جذوره التاريخية mayer e salovey, 1997و قد أعد ماير و سالوفي )     
المتصمة بالذكاء االجتماعي و يمكف اعتباره فرعا منو, حيث أف ىناؾ تداخؿ بينيما خاصة في مفيومي 

االدراؾ و التعاطؼ و الوجداف, لكف الذكاء االنفعالي أوسع مف الذكاء االجتماعي فيو يجمع بيف االنفعاالت 
يا االجتماعي )مف خبلؿ التفاعؿ مع اآلخريف( كما أنو أكثر االنفعاالت في سياقالشخصية )الذاتية( و 

تحديدا بتعاممو مع المكوف االنفعالي و ليس جميع أوجو المجاالت االجتماعية أو المجاؿ المغوي مما يعزز 
 (  4082005مف فرص صدقة التمييزي ) السمانوزي 

كتابا بعنواف الدعاء االنفعالي و الذي تناوؿ فيو العقؿ ( Goleman( قدـ جولماف )8773و في عاـ )     
و طبيعة الذكاء االنفعالي و دوره في األداء و التقدـ في مجاالت الحياة العممية قياسا بالذكاء الوجداني 

األكاديمي الذي لو الدور البارز في حياة الفرد التعميمية, و ترجع أصوؿ الذكاء االنفعالي عمى حد تعبير ماير 
( إلى القرف الثامف عشر حيث قسـ العمماء العقؿ إلى ثبلثة أقساـ  Mayer e Salovey 1997سالوفي )  و

و مازاؿ ىذا التقسيـ معترؼ ، Motivation ةو الواقعي  Affectو العاطفة )االنفعاؿ(  Cognitionىي8 المعرفة
 (  805ص 2004بو مف قبؿ العديد مف عمماء النفس المعاصريف ) عثماف, 

 أبعاد و مكونات الذكاء اإلنفعالي:  -3
لقد وجد أف كؿ باحث مف الذيف اىتموا بدراسة الذكاء االنفعالي اشتقوا منو مكونات و أبعاد أساسية.      
 8عؿ أنيا تتشابو فيما بينيا في المفيـو والداللة اأجمعو 

 8فقد ذكر ماير و سالوفي أف الذكاء االنفعالي يتكوف مف أربعة أبعاد ىي    -أوال
 إدراؾ االنفعاالت8 و يعني قدرة الفرد عمى معرفة انفعاالت الوجوه و التصميمات. -
 قياس و استخداـ االنفعاالت8 و ذلؾ بيدؼ تحسيف التفكير بمعنى توظيؼ االنفعاالت. -
 عمى االنفعاالت و التفكير المنطقي.فيـ االنفعاالت8 و يعني التعرؼ  -
 ( Marie-Eve Gagnon 2009 p4تنظيـ االنفعاالت8 أي إدارة و توجيو االنفعاالت ) -

( تقسيما لمكونات الذكاء االنفعالي يتكوف مف خمسة dulewics e Higgs 1999)وقدـ ديموكس و ىيجر -ثانيا
 عوامؿ ىي8

 استخداميا في اتجاه قراراتو.الوعي بالذات8 معرفة الفرد لمشاعره و  -
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 تنظيـ الذات8 إدارة الفرد النفعاالتو بشكؿ يساعده والقدرة عمى تأجيؿ إشباع الحاجات. -
 حقر الذات8 استخداـ الفرد ) قيمة و تفضيبلتو العميقة ألجؿ تحفيز ذاتو و توجيييا لحقيؽ أىدافيا. -
 يا و عمى إدارة نزعات و انفعاالت اآلخريف.التعاطؼ8 القدرة عمى فيـ مشاعر اآلخريف و اإلحساس ب -
قدرة  الفرد عمى قراءة و إدارة انفعاالت اآلخريف مف خبلؿ عبلقاتو معيـ و اظيار الميارات االجتماعية8  -

الحب و االىتماـ بيـ و استخداـ ميارات االقناع و بناء الثقة و تكويف شبكة عبلقات ناجحة و العمؿ في 
 (. 15، 814 2002خوالدة، عمة ) فريؽ بصورة إيجابية فا

 أما األبعاد التي ذكرىا خوالدة فيي تتكوف مف8  -اثالث
الوعي بالذات8 و ىو أساس الثقة بالنفس, فالفرد بحاجة إلى أف يعرؼ أوجو القوة و الضعؼ لديو و يتخذ  -

 مف ىذه المعرفة أساسا لقراراتو. 
معالجة الجوانب االنفعالية8 وىو أف يعرؼ الفرد كيؼ يتعامؿ ويعالج المشاعر السمبية التي تؤثر بشكؿ  -

 سمبي عمى حياتو العامة أو النفسية. 
التعاطؼ العقمي والتفيـ8 ويعني القدرة عمى قراءة مشاعر اآلخريف سواء مف تعبيراتيـ أو أصواتيـ أو  -

 تمميحاتيـ ووجوىيـ.
ىي البعد  والتيووجود األمؿ كميا تعتبر مكونات أساسية في الدافعية  والسعي والتقدـفالطموح  الدافعية8 -

لديو  ويكوففالفرد الذي يكوف لديو ىدؼ ويحدد ويعرؼ خطواتو نحو تحقيؽ ىدفو  االنفعالي،الرابع لمذكاء 
 في تحقيؽ ىدفو ىو المقصود بالدافعية لدى الفرد.الحماس والمثابرة واألمؿ 

الميارات االجتماعية8 و تعني مقدرة و ميارات الفرد عمى تيدئة نفسو و التغمب عمى حالتو المزاجية  -
السيئة, و القدرة عمى التزامف في المزاج مع اآلخريف و حدوث تفاعؿ بيف الفرد و اآلخريف و الذي يعكس 

 (. 15-814 2002عمؽ االندماج و االرتباط بيف األفراد ) خوالدة 
 ( أربعة أبعاد لمذكاء االنفعالي وىي8 2008عاد فوقية راضي )رابعا8 أب

ضبط االنفعاالت8 أي قدرة الفرد عمى التحكـ في انفعاالتو وضبط دوافعو و التعامؿ مع المشاعر لتكوف  -
كسب الوقت لبطاء االنفعاالت السمبية و تحويميا الى انفعاالت إيجابية, و إيجاد طرؽ التعامؿ مع مبلئمة, 
 و القمؽ.الغضب 

 التعاطؼ8 الحساسية لمشاعر و مخاوؼ الغير و قراءة المشاعر غير المنطوقة لآلخريف و التواصؿ معيـ. -
إدارة العبلقات8 التأثير اإليجابي و الفعاؿ لمفرد في عبلقاتو مع اآلخريف عف طريؽ فيـ انفعاالتيـ و  -

 اإلحساس بنبض مشاعرىـ و التعامؿ بمطؼ و مودة.
لذاتية8 أي الميارة في استخداـ االنفعاالت و المثابرة و حث النفس عمى االستمرار في مواجية الدافعية ا -

8 2080تحقيؽ األىداؼ ) سميماف  ؿاالحباطات و الشعور باألمؿ و التفاؤؿ في مواجية العقبات مف أج
152 .) 
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 تمعوا عمى النقاط التالية8الباحثوف و اجومف خبلؿ ما سبؽ ذكره حوؿ أبعاد الذكاء االنفعالي استخمص     
 إدراؾ الفرد لمشاعره ووعيو و فيمو ليا. -
 إدراؾ الفرد لمشاعر اآلخريف و تقديرىا و تفيميا. -
 تنظيـ االنفعاالت و المشاعر و ضبطيا و التحكـ فييا و توجيييا لدى الفرد و اآلخريف. -
 بية.اإليجا تتوظيؼ االنفعاالت لزيادة الدافعية و تطوير السموكيا -
 الفاعؿ االجتماعي و التواصؿ مع اآلخريف. -
 نماذج الذكاء االنفعالي: -2

تفسير ىذا المفيـو و كؿ مف مع تزايد االىتماـ بمفيـو الذكاء االنفعالي ظير عدد مف النظريات التي تحاوؿ 
 السمات.وجية نظره و قد انقسمت إلى نماذج القدرة و النماذج المختمطة أو نماذج 

 نماذج القدرة لمذكاء االنفعالي8أوال8 
 (Mayer et Salove 19978نموذج ماير وسالوفي )  -2-8

أشار ماير وسالوفي إلى أىمية وضع نظرية تفترض نوعا جديدا مف الذكاء بحيث يركز عمى الفروؽ الفردية 
ي يتكوف مف أربعة في مجاؿ المعمومات االنفعالية )العاطفية( و مف خبلؿ تعريفو سابقا فإف الذكاء االنفعال

 أبعاد ىي8
البعد األوؿ8 ويعني معرفة الفرد بانفعاالتو و عواطفو والقدرة عمى التعبير عنيا بكفاءة وكذلؾ إدراؾ عواطؼ 

 اآلخريف.
 قدرات فرعية8  و يعتبر ىذا البعد ىو أبسط األبعاد األربعة ويتضمف أربعة

 الحالة الجسمية و المشاعر واألفكار.القدرة عمى معرفة االنفعاالت الذاتية مف خبلؿ  -
 اآلخريف. القدرة عمى معرفة انفعاالت  -
القدرة عمى التعبير عف االنفعاالت والمشاعر بدقة وبشكؿ صحيح والتعبير عف الحاجات ذات العبلقة بتمؾ  -

 المشاعر.
 قيقية وغير الحقيقية.القدرة عمى التمييز بيف االنفعاالت والمشاعر الصادقة والكاذبة واالنفعاالت الح -

البعد الثاني8 استخداـ االنفعاالت لتسييؿ التفكير ويعني القدرة عمى توليد واستخداـ االنفعاالت واالحساس بيا 
 الوظائؼ الفرعية التالية8  ويتضمف

 الى المعمومات الميمة. بتوجيو االنتباه وذلؾالتفكير في أولويات االنفعاالت  -
صدار األحكاـ وتنشيط ذاكرة المشاعر. توليد االنفعاالت التي -  تساعد عمى التوازف وا 
تقمب الحاالت االنفعالية وىو ما يشجع عمى مقاربة المشكبلت مثؿ الشعور بالسعادة فإنو يشجع عمى  -

 التفكير و االستنتاج و اإلبداع.
البعد الثالث8 فيـ وتحميؿ االنفعاالت و توظيؼ المعرفة االنفعالية, و يعني القدرة عمى فيـ المعمومات و 
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كيفية ترابطيا و تكامميا مف خبلؿ العبلقات مف أجؿ تقدير معاني تمؾ االنفعاالت وتتضمف القدرات الفرعية 
 اآلتية8

 لعبلقة بيف ىذه االنفعاالت ذاتيا.القدرة عمى عنونة وتعريؼ وتصنيؼ االنفعاالت وادراؾ ا -
 القدرة عمى تفسير و ترجمة المعاني التي تعبر عنيا االنفعاالت. -
 القدرة عمى فيـ االنفعاالت المركبة أو المعقدة. -
 القدرة عمى إدراؾ تتابع االنفعاالت وتسمسميا المعرفي. -

و االنفعالي و يعني أنو يركز عمى التنظيـ الواعي فعاالت بتطوير النمالبعد الرابع8 التنظيـ التأممي الواعي لبلن
 لبلنفعاالت.

 مف أجؿ تعزيز النمو االنفعالي والمعرفي لمفرد و يتضمف القدرات الفرعية التالية8
 القدرة عمى االنفتاح عمى المشاعر السارة وغير السارة. -
ت السمبية و تعزيز االنفعاالت السارة القدرة عمى إدارة االنفعاالت لدى الفرد أو اآلخريف بتيدئة االنفعاال -

 دوف مبالغة.
القدرة عمى تحديد االنفعاالت بالتأمؿ ذلؾ التي تمكف االندماج فييا و تمؾ التي يمكف تجنبيا اعتمادا عمى  -

 (. 52-844 2005فائدتيا ) سالي عمي حسيف 
 

 التعرؼ عمى اإلنفعاالت - 8

 اإلدراؾ والتقييـ والتعبير عف 

 إنفعاالت بصورة دقيقة 
 
 

 

 إدارة اإلنفعاالت -2  مطابقة اإلنفعاالت مع الميمةتوظيؼ اإلنفعاالت            -2
 اإلنفعاالت بصورتنظيـ                          لتفعيؿ النمو العاطفي والعقمي.تسييؿ اإلنفعاالت لمتفكير                  

 

 

 فهم اإلنفعاالت-3

 المعرفة الوجدانية تحليل اإلنفعاالت وتوظيف

 

 نموذج الذكاء اإلنفعالي (:11الشكل رقم )

 emotionalالذكاء اإلنفعالي 
intelligence 
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 : النماذج المختمطة لمذكاء االنفعاليثالثا
 :Goleman 5991نموذج دانيال جولمان  1-1

عمى يد جولماف إذ يذكر أف فيمو لمذكاء اتسع مفيـو الذكاء االنفعالي بشكؿ أكبر وأصبح أكثرا تداوال 
 ددة وخاصة الذكاء الشخصي والذكاء البيشخصي،االنفعالي مبني عمى مفيـو جارندر في الذكاءات المتع

بنسبة يساىـ  IQحيث ألؼ كتابيف عمى الذكاء الوجداني قد ذكر في كتابو األوؿ أف أوؿ معامؿ الذكاء 
إلى عوامؿ أخرى غير عقمية, و  %50فقط مف العوامؿ التي تحدد النجاح في الحياة بينما تعود  10%

قد بينت دراسات عديدة استخداـ مشاعر التعاطؼ عف الذكاء األكاديمي, منيا دراسات عديدة استخداـ 
أف طفبل أظيرت نتائجيا  8388مشاعر التعاطؼ عف الذكاء األكاديمي, منيا دراسة أجريت عمى 
األطفاؿ المحبوبيف في المدرسة واألكثر  األطفاؿ األكثر ذكاء في قراءة المشاعر غير المنطوقة كانوا مف

استقرارا عاطفيا, كما كاف أداء ىؤالء األطفاؿ ىو األفضؿ بالرغـ مف مستوى معامؿ ذكائيـ متوسط وىذا 
في الفصوؿ الدراسية ما يجعؿ يدؿ عمى أف التفوؽ العاطفي مع اآلخريف يسيؿ في التأثير والفعالية 
 (20028814 ،المدرسيف يحبوف ىؤالء األطفاؿ أكثر مف غيرىـ ) عبد المنعـ الدردير

ف نموذجا لمذكاء االنفعالي افترض فيو أف ىناؾ خمسة مكونات رئيسية لمذكاء االنفعالي و قدـ جولما
 . الميارات االجتماعية.3 التعاطؼ.. 2 . الدافعية.1 . إدارة االنفعاالت.2 .الوعي بالذات.8 ىي8

كفاءة, ويرى جولماف أف أبعاد الوعي بالذات و إدارة الذات والدافعية  23و أف ىذه المكونات تشتمؿ عمى 
دارة  العاطفة و  الشخص نفسة في حيف أف بعد انفعاالتتصؼ كفاءات شخصية تتضمف معرفة وا 

لدى اآلخريف ) سامية  معرفة و إدارة االنفعاالتالميارات االجتماعية تصؼ كفاءات اجتماعية تتعمؽ ب
  (. 83 2080خميؿ خميؿ 
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competence personal 

 الكفاءة الشخصية   

 

 
social competence 

 الكفاءة اإلجتماعية

 

 

 

 يوضح مكونات الذكاء اإلنفعالي كما يراىا "دانياؿ ىواماف":  (12)شكل رقم  

 
نموذجا يفسر مكونات الذكاء االنفعالي, األزمة في  8(Cooper et Sawafنموذج كوبر وصواف ) 1-2

 العمؿ و الجدوؿ اآلتي يوضح ىذا النموذج 8 
 

 معناىا المكونات  الرقـ 
قدرة الفرد عمى تحديد وتقدير االنفعاالت أو القوى التي يمتمكيا والتي تتطابؽ مع مفيـو  الوعي بالذات 8

 الوعي بالذات لدى جواماف.
قدرة الفرد عمى العمؿ بفعالية في مواقؼ العمؿ الضاغطة كما أنو يقـو بالمبادرة والتركيز  تحفيز الذات 2

 والنشاط الذاتي.
قدرة الفرد عمى التغمب عمى القمؽ ومقاومة اإلحباط لديو اثناء العمؿ، كما أنو يشعر  التعاطؼ 1

 بإنفعاالت اآلخريف ومساعدتيـ في مقاومة اإلحباط.

Self- awarness 

 الوعي بالذات

 الذكاء اإلنفعالي
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تناوؿ  2
العبلقات 
 اإلجتماعية

قدرة الفرد عمى تكويف عبلقات إجتماعية في محيط العمؿ يعتمد عمى الثقة المتبادلة وبذلؾ 
وجيات نظر يتصؼ بيذا الفرد بالصراحة اإلنفعالية والصحة النفسية، وقدرتو عمى استغبلؿ 

 اآلخريف وتحويميا إلى طاقة خبلقة تزيد مف مستوى آدائو.
النمط  3

 الشخصي
 عمى العمؿ بفعالية تحت الضغط، كما يتميز بقدرتو عمى تحمؿ مسؤوليتو.قدرة الفرد 

، 2082يمثؿ مكونات الذكاء اإلنفعالي وفؽ نمودج كوبر وصواؼ )عف الغناـ،  : (11)جدول رقم  
 (84ص

 

 ( :bar-on, 1997أون لمذكاء اإلنفعالي ) -نموذج بار -1-3

اإلنفعالي حيث يمثؿ مفيومو لديو الجانب الغير معرفي يعد )بار اوف( مف رواد النماذ المختمطة لمذكاء 
مف الذكاء العاـ الذي توصؿ إليو كسمر و ىدفت نظريتو إلى فيـ لماذا يتمكف االفراد مف النجاح في 

الحياة بينما يفشؿ آخروف ؟ و توصؿ مف خبلؿ مراجعتو لؤلدبيات التي تناولت خصائص األفراد 
 الت كبرى في األداء ليا صمة بالنجاح.الناجحيف في حياتيـ إلى خمسة مجا

(  بيف القدرات كاإلدراؾ اإلنفعالي لمذات مع سمات الشخصية bar-on, 1997أوف ) -و يجمع نموذج بار
8 2005المستقمة عف القدرة العقمية كاإلستقبلؿ الشخصي و تقدير الذات و الحالة المزاجية )حسف، 

23 .) 

 ة و خمسة عشر بعدا فرعيا8و يتكوف نموذجو مف خمسة ابعاد رئيسي

 و يشمؿ intrapersonal emotronal intelligence   8الذكاء اإلنفعالي الشخصي8  البعد األول:
 القدرة عمى غدراؾ و فيـ المشاعر الشخصية  : self-awareness (SEA)الوعي بالذات الوجدانية  -8

القدرة عمى الحـز و اإلصرار في إظيارالتعبير عف المعتقدات و  :assertiveness (AS)التوكيدية  -2
 االفكار و القدرة عمى الدفاع عف الحقوؽ الشخصية 

8   القدرة عمى ادراؾ الذات و فيميا و احتراميا، بمعنى حب الذات self-regard (SR)إعتبار الذات  -1
السالبة المدركة كذلؾ أوجو القوة و  كما ىي و تقبؿ الذات ىو القدرة عمى تقبؿ الجوانب الموجبة و

 الضعؼ فييا.

قدرة الفرد عمى إدراؾ إمكانياتو و توظيفيا، و يرتبط ىذا : self-actulization (SA)تحقيؽ الذات  -2
 العامؿ بالمثابرة و اإلندماج مع مشاعر الرضا عف الذات.
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وجدانيا عمى االخريف.  و يقـو ىذا قدرة الفرد عمى التوجو ذاتيا و  :independence(IN)اإلستقبللية  -3
 (55، ص 2088إبراىيـ حسف العامؿ عمى درجة ثقة الفرد في نفسيو قواه الداخمية )

 يشمؿinterpersonal emotional intelligence   8الذكاء اإلنفعالي اإلجتماعي البعد الثاني: 

 و يعني القدرة عمى إدراؾ و فيـ و تقدير مشاعر اآلخريف :empathy (EM)التعاطؼ  -8

 8 و يعني القدرة عمى التعاوف و المشاركة social responsibility (RE) المسؤولية اإلجتماعية -2

8 و تعني القدرة عمى بناء عبلقات مرضية مع interpersonal relationshipsالعبلقات اإلجتماعية  -1
 (805-804، ص 2082جراوف ) االخريف و الحفاظ عمييا

 و يشمؿ المكونات التاليةadaptability8 القدرة عمى التكيؼ  البعد الثالث : 

8 قدرة الفرد عمى تحديد تعريؼ المشكبلت و كذلؾ إيجاد   problem solving (PS)حؿ المشكمة   -8
ة المشكمة و توليد الحموؿ الفعالة ليا و ذلؾ مف خبلؿ عمميات اإلحساس بالمشكمة و تحديد و صياغ

 أكبر عدد ممكف مف الحموؿ و اتخاذ القرار لتنفيذ أحد ىذه الحموؿ.

8 قدرة الفرد عمى التمييز بيف مايشعر بو وجدانيا و مايتواجد عمى أرض reality testingإدراؾ الواقع  -2
 الواقع.

مما تغيرت ظروؼ حياتو 8 قدرة الفرد عمى تعديؿ مشاعره و أفكاره و سموكو ك flexibilityالمرونة  -1
بمعنى التوافؽ الدائـ مع الظروؼ غير المألوفة و غير المتوقعة، و القدرة عمى  التفاعؿ مع المتغيرات 

، ص 2088إبراىيـ حسيف دوف جيود و اإلنفتاح و التسامح مع األفكار و التوجيات و الطرؽ المختمفة )
56) 

 و تشمؿ المكونات اآلتيةstress management  8إدارة الضغوط  البعد الرابع: 

 8 القدرة عمى مقاومة ضغوطات الحياة و عدـ اإلستسبلـ ليا. stress toleranceتحمؿ الضغوط  -8

 8  التحكـ باإلنفعاالت و تأجيؿ اإلشباع. impulse control (EC)ضبط اإلندفاع  -2

 8 تشتمؿ المكونيف اآلتييفgeneral mood  8 المزاج العاـالبعد الخامس: 

 8 و تعني الشعور بالرضى و اإلستمتاع بالوقت و اإلنبساطية. happiness (EC)السػػعادة  -8

، ص 2082جرواف 8 القدرة عمى إدراؾ الجانب اإليجابي في الحياة )optimism (OP)التفاؤؿ   -2
805) 
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8 2080أوف لمذكاء اإلنفعالي ومكوناتو الرئيسية والفرعية )بظاظو، -يوضح نموذج بار (:13الشكل رقم )
 (12ص

 

 

 

 الذكاء اإلنفعالي

Emotional 

intelligence 

Stress 

management 

 إدارة الضغوط

 المزونة

flexibility 

 التفاؤل

Optimism 

 تقديز الذات

 الوعي بالذات

 التوكيدية

 اإلستقالل

 تحقيق الذات

 التعاطف

المسؤولية 

 اإلجتماعية

العالقات 

 اإلجتماعية

تحمل 

 الضغوط
السيطزة على 

 اإلندفاع

 إدراك

 الواقع 
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 أوجه المـقارنة بين نماذج  القدرات و النماذج المختمطة:-3-4

 و التي سسيتـ عرضيا في الجدوؿ التالي8

 النماذج المختمطة )نماذج السمات(  نماذج األداء )نماذج القدرات(

مقاييسيا مصممة بحيث يكوف ىناؾ إجابة واحدة 
 صحيحة و تناسب المسألة المعروضة. 

مقاييسيا مصممة بطريقة  التقرير الذاتي بحيث 
تعكس  تفضيبلت شخصية أو ميوالت فردية ال 

 تخضع لمصحة و الخطأ المطمؽ.

 لمميز.يستخدـ لقياسو اختبارات اآلداء  ا يستخدـ لقياسو اختبارات  األداء األقصى.

ىناؾ عدد قميؿ مف أدوات القياس، تركيباتيا 
 الرئيسية ضئيمة العدد.

ىناؾ عدد كبير مف أدوات القياس، بحسب تعدد 
 مقاىر ىذه النماذج.

 تتعمؽ بالشخصية. ال تتعمؽ بالشخصية

 ال تتعمؽ بالذكاء العقمي أو المعرفي. تتعمؽ بالذكاء العقمي أو المعرفي.

 ثبات عالي في الثقة. مف منخفض إلى مرتفع.ثبات الثقة يتراوح 

عدناف محمد يوضح أوجو المقارنة بيف نماذج القدرات و نماذج السمات المختمطة ) :(12الجدول رقم )
 (28-20، ص 2082عبد الفاضي، 

نبلحظ مما سبؽ  ذكره، ظيور عدد مف النماذج النظرية التي تناولت الذكاء اإلنفعالي. و التي حاولت تحديد 
األبعاد األساسية الكونة لو. و التي ترى الذكاء اإلنفعالي ىو قدرة عقمية مثؿ نموذج  مايروسالوفي و كذلؾ 

 أوف.-ىو ميارات وجدانية و استعدادات مثؿ نموذج دانياؿ جولماف و كوبر و صواؼ و نموذج بار

ريف بصفة عامة و في المجاؿ كميا تساىـ في نجاح الفرد و استثمار قدراتو اإلنفعالية في تعاممو مع اآلخ 
 التربوي بصفة خاصة.
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 أهمية الذكاء اإلنفعالي في المجال التربوي:-3-5

 البيئة  المدرسية و دورىا في تحسيف الذكاء اإلنفعالي لممعمميف8  -8

لقد تزايدت عدد مف الدراسات و البحوث في اآلونة األخيرة لمتعرؼ عمى تأثير بيئة القسـ الدراسي في 
و موس موس (  trickett et moss 1973المعمميف وأدائيـ، قد أشارت دراسات تريكت و موس )شخصية 

(mos et mos 1978  )( و  ىوكسhowkes 1991) (و واكسمافWaxman 1991 و فاينز و ميير )
(fayans et maeher 1991 إلى أىمية الدور الذي تمعبو بيئة القسـ عمى إدراؾ  المعمميف لذاتيـ و أيضا )

 (.870، ص2005السمادوني، عمى حالتيـ الوجدانية و دافعيتيـ )

(  تصور البيئة القسـ الدراسي كنظاـ اجتماعي ديناميكي، مشيرا 8751و قد وضع تريكت وو موس )
إلى أف سموؾ  المعمـ و عبلقتو بتبلميذه و عبلقة التبلميذ بزمبلئيـ تبعا لمنظـ السائدة في المدرسة تكوف 

 ة لتكويف مناخ نفسي  و اجتماعي سائد في القسـ الدراسي.العناصراألساسي

 و قد وصؼ بيئة التعمـ الفعالة كما يدركيا التبلميذ و المعمموف يشيروف فييا إلى أنيا بيئة8 

 تنشئ جو المشاركة الفعالة. -أ

 تشجع عمى التنافس. -ب

 تشجع عمى التجديد و اإلبتكار. -ج

 بلميذ  مع زمبلئيـ.تسمح بجو يساعد عمى إندماج االت -د

 تتسـ بالترتيب و التنظيـ. -ىػ

( أنو إذا كاف الذكاء المعرفي مفتاح النجاح في المجاؿ الدراسي، فإف الذكاء 2003أوف )-و يشير بار
اإلنفعالي يعتبر بوابة  النجاح في الحياة، فاؿ....بالمعمـ قدرا مف الذكاء اإلنفعالي ال يقؿ ىمية عف 

 اديمي، فالذكاء اإلنفعالي يعد عامبل ميما في حياة المؤسسات التعميمية.تأىيمو العامي و األك

و يذكر جولماف أف المدرسة ىي المسؤولة عف تحقيؽ الكفاءة اإلنفعالية مف خبلؿ بناء و تحسيف ميارات 
، 2080المممي، الذكاء اإلنفعالي بدءا مف مرحمة رياض األطفاؿ و حتى المرحمة المدرسية العميا )

 .(822ص

و مف خبلؿ ماذؾ في الدراسات التي نادت عمى أىمية الدعاء اإلنفعالي في المجاؿ التربوي يتضح لنا 
أىمية التعامؿ مع الذكاء اإلنفعالي و فيمو الفيـ الصحيح ليكوف غير معيف لئلنسف في مواجية 
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و قدراتو المشكبلت و التعامؿ مع ضغوط  الحياة و إدارة عواطفو و انفعاالتو و لتكويف شخصيتو 
 المعرفية لئلنطبلؽ نحو تحقيؽ نجاحات في مساره التربوي.

 طرق قياس الذكاء اإلنفعالي: -3-6

يعتبر موضوع قياس الذكاء اإلنفعالي مف أبرز المواضيع التي دار حوليا نقاش و جدؿ كبير في أوساط 
سية جديدة الذكاء البحث العممي و مازاؿ األمر بحاجة إلى الدرسة، حيث ىناؾ إفتقار لوسائؿ قيا

 (826، ص 2005السمادوتي،اإلنفعالي و أف البحث مازاؿ مستمرا لموصوؿ إلى إعداد اختبار جيد )

( أف ىناؾ عمى األقؿ ثبلث مداخؿ متباينة لمذكاء و ىي emirling e voleman 2003و يذكر كؿ مف )
مدخل  موب تقدير اآلخريف( و )يقاس بأسموب التقرير الذاتي( و مدخؿ الكفاءة )يقاس بأس مدخل السمات

( لمقاييس الذكاء  Mayer Caruso e solovey)يقاس كقدرة عقمية( ىذا و يتفؽ مع تصنيؼ ) القدرة
 اإلنفعالي حيث صنفت إلى ثبلث أنواع ىي8 

  mental measuresمقاييس القدرة -

  measures self-report مقاييس التقرير الذاتي -

 (.23-22، ص 2005)سالي عمي حسف   measures observer rating مقاييس تقدير المبلحظ -

 مقاييس القدرة8 -8

أف مقاييس القدرة تنظر إلى الذكاء اإلنفعالي مف دخؿ معالجة  (petrides e furnham 2000وضح )أ
المعمومات التي تيتـ بالقدرات مثؿ القدرة عمى التعرؼ و التعبير عف اإلفعاالت و تسميتيا، و يتضمف 

تفسير و وقعنة المعمومات  (information processingالذكاء اإلنفعالي بوصفو معالجة لممعمومات )
و ينبغي أف  (،maximum performanceو يتطمب لقياسو أدوات األداء اآلقصى ) المحممة بالوجداف

 تتضمف فقرات تتططمب إجابة مف قبؿ صواب خطأ.

( الحجج عمى أف الذكاء اإلنفعالي يمكف تصوره بصورة أكثر Mayer, garuso e salovey 2000) و قد قدـ
 تتمثؿ فيما يمي8 دقة كقدرة بدال مف اعتباره مزيج مف السمات و  الخصائص،

 أف مقاييس القدرة تيتـ بقياس مجموعة مف القدرات الحقيقية التي تمثؿ الذكاء اإلنفعالي لمفرد. -

أف مقاييس القدرة تيتـ بقياس شيء ما جديد و فريد. ألنيا ال تقتصر عمى قياس ميارات األفراد و  -
 ثباتيـ اإلنفعالي بؿ تتعدى إلى قياس قدراتـ الحقيقية.
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قياسات  مقياس القدرة أقؿ عرضة لتأثير استجابة الفرد بما يسمى بعامؿ المرغوبية  اإلجتماعية أف  -
(social desirability( و القابمية لمتزييؼ )susceptibility of facing في  اإلجابة كما في أسموب )

 التقرير الذاتي و مدخؿ المعمومات و مف أىـ مقاييس الذكاء اإلنفعالي قدرة8

 (MEISياس الذكاء اإلنفعالي متعدد العوامؿ )مق -

 (MSCEI TV, 11and V 20الذكاء اإلنفعالي المعدؿ )( mayer, garuso e soloveyاختبار ) -

 (MEIS8مقياس الذكاء اإلنفعالي متعدد العوامؿ ) -أ

كقدرة عقمية مف يعد مقياس الذكاء اإلنفعالي متعدد العوامؿ أوؿ بطارية اختبارات لقياس الذكاء اإلنفعالي 
( حيث أوضحوا أف ىناؾ عبلقة mayer, Caruso e salovey, 97إعداد د.ماير و سالوفي و كاريوسط )

 وثيقة  بيف الذكاء اإلنفعالي و قدرة الفرد عمى تجييز المعمومات الوجدانية المرتتبطة بو.

 لمقدرات ىي8مفردة تتدرج تحت أربعة فروع  828ميمة تتضمف  82مف  (MEISو يتكوف مقياس )

 Emotional facilitationالتيسير اإلنفعالي لمتفكير )-( Emotional per ceptionاإلدراؾ اإلنفعالي  ) -

of thinking )– ( الفيـ اإلنفعاليemotional understanding )– ( إدارة اإلنفعاالتmanaging 

emotions)  ،(amarc brackate, p.peter salovey 2006 ,P35) 

  8 (garuaso-salovey-mayer emotionalإختبار الذكاء اإلنفعالي المعدؿ ) -ب

 Intelligence text (MSCITV, 11V and 20)( بتحديث 2008قاـ كؿ مف ماير و سالوفي و كاريوسوا )
( حيث أجروا تحسينات في خصائصو السيكومترية و أصبح يقيس MEISالذكاء اإلنفعالي معدد العوامؿ )

( الذي كاف MEISاألفراد  كإنجاز المياـ وحؿ المشكبلت اإلنفعالية بدال مف قياس متعدد  العوامؿ )قدرة 
 (amarc, bracket e 2006 p peter, solovey, p 37يقيس تقييـ الفرد  الذاتي لمياراتو  اإلنفعالية المدركة )

 مقاييس التقرير الذاتي:  -2

أف مقاييس التقير الذاتي تناوؿ الذكاء اإلنفعالي كسمة تيتـ  (petrides, e furnham 2000أوضح كؿ مف )
باإلتساؽ في السموؾ عبر المواقؼ المختمفة، و تتمثؿ في سمات أو سموكيات معينة مثؿ التعاطؼ، 

التوكيدية، التفاؤؿ. و يطمب مف الفرد تحديد درجة انطباؽ مجموعة مف التعبيرات الوصفية عميو، ويتوقؼ 
د لنفسو. فإذا كاف مفيـو الفرد عف نفسو دقيقا فيصبح تقدير لقدراتو اإلنفعالية حقيقية ذلؾ عمى فيـ الفر 

دقيقا و العكس. و قد توصمت الدراسات إلى أف قيمة معامبلت اإلرتباط كقدرات الذكاء اإلنفعالي )كما تـ 
أقؿ، مما يشير إلى أف  ( أو0.10تقديرىا ذاتيا( و قيمة معامبلت اإلرتباط لقدرات الذكاء الفعمية المقاسة )
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تقارير الفرد الذاتية عف قدراتو الفعمية رغـ أف المعتقدات الذاتية تسيـ بدورىا في قياس الذكاء اإلنفعالي، 
 (35، ص2005و أف القدرات المقررة  ذاتيا مشتقة مف القدرات الحقيقية  لمفرد )سالي حسف، 

 مقاييس تقدير المالحظ:  -3

لمداخؿ المستخدمة في السمعة و  الشيرة الشخصية و التي تتأثر بالعديد مف يعد مدخؿ المعمومات مف ا
األشياء و التعبيرات الشخصية و المعتقدات الروائية  المتعمقة بكيفية إدراؾ الفرد لشخصيتو، حيث تعد 

( فكرة جيدة يحرز بيا الشخص السمعة الحسنة التي تكوف أكثر informantsعممية إستخداـ  الروايات )
ىمية  مف قدراتو الحقيقية في بعض األوقات عمى الرغـ  مف أف القدرات المقاسة عف طريؽ الرواية أ

تبدوا أقؿ دقة إال أنيا محكمة أكثر و تعد بمثابة خطوة عف طريؽ القدرات الحقيقية، و يتوقؼ ىذا 
تنظيـ المعمومات و  المدخؿ عمى األفراد المبلحظيف المكمفيف لمقياـ بيذه الميمة و عمى مدى قدرتيـ عمى

مف أمثمة مقاييس تقدير المبلحظ أو المقاييس المعتمدة عمى مدخؿ المعمومات )سالي عمي حسف 
 ( 35، ص2005

( الكفاءة الوجدانية التي تظير في Coleman, 1998يعرؼ جولماف ) (:ECIقائمة الكفاءة الوجدانية )  - أ
قائمة الكفاءة  (boyatzis, coleman e phee, 1999األداء البارز في العمؿ، و قد صمـ كؿ مف )

لقياس عشريف كفاءة تتدرج تحت أربعة جوانب ىي8 الوعي بالذات، إدارة الذات،   (ECIالوجدانية )
 (.42، ص 2005الوعي اإلجتماعي، إدارة العبلقات اإلجتماعية )سالي حسف، 

 ,hardberryدايميرليينج )صمـ كؿ مف برادبيري و رافز  (:EIAإستبياف تقدير الذكاء اإلنفعالي  )  - ب

greaves, e emmerling, 2004) ( إستبياف لقدير الذكاء اإلنفعالي بناء عمى نموذجColman, 2001 )
الوعي بالذات،  إدارة الذات، الوعي اإلجتماعي إدارة العبلقات اإلجتماعية و تـ بناء اإلستبياف 

ا، غالبا، دائما( و ليذا اإلستبياف ثبلث نسخ  باستخداـ مقياس متدرج سداسي )أبدا نادرا، أحيانا، عادات
ىي نسخة االتقييـ الذاتي و نسخة التقييـ المتعدد، و نسخة تقييـ الذكاء اإلنفعالي لمفريؽ )سالي عمي 

 (.41، ص 2005حسسنف، 

و مف خبلؿ إستعراض المقاييس الذكاء اإلنفعالي و بالرغـ مف إختبلؼ  كؿ  نظرية ي وضع أدوات 
أنيا جميعيا تشترؾ في ىدؼ واحد ىو فيـ ىذا النوع مف الذكاء و إدراؾ اإلنفعاالت و  القياس. غير

تنظيميا لدى الذات و اآلخريف و اإلستفادة منيا  في النمو المعرفي و اإلنفعالي  لمحاولة التنبؤ بمدى 
 مساىمتو في المجاؿ التربوي.
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 خاتــمة:

مف بييف االموضوعات التي تناوليا عمماء النفس قديما و لقد أخذ موضوع الذكاء اإلنفعالي مكانة بارزة 
حديثا. وعمى الرغـ مف كونو مفيوما إفتراضيا إال أنو إستقطب إىتماـ العديد  مف الباحثيف حيث أصبح 

 محؿ جدؿ كثر حولو النقاش في تعريفاتو و مكوناتو.

اإلجتماعية التتوقؼ عمى قدراتو  و الفكرة األساسية ىي أف نجاح الفرد في حياتو الدراسية والميينية و
المعرفية فحسب، بؿ عمى مايتمتع بو أيضا مف ميارات وقدرات و إمكانات إنفعالية، حيث يعتبر الذكاء 
اإلنفعالي كبنية نفسيية ليا أىميتيا في تفسير بعض جوانب السموؾ اإلنساني، ما يعطي إنطبلقة جديدة 

 ىو ما سوؼ نتطرؽ إليو في الفصؿ الموالي.مستوى الطموح و  لممزيد مف الدراسة لمتغير
 
 



 

 

الفصل الثالث: 
 مستوى الطموح
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  : تمييد

يمعب مستوى الطموح دورا ىاما في حياة الفرد والجماعة و يعتبر أحد المتغيرات ذات التأثير البالغ       
عن سموكات وشخصيات األفراد, كما أنو وراء كل إنجازاتيم ونجاحاتيم, لذا يعد مستوى الطموح من أىم 

خرين, و كمما ارتفع أبعاد الشخصية ذلك ألنو يعد مشرا يميز بوضوح تعامل الفرد مع نفسو و مع اآل
و كثر األفراد الطموحون المتحمسون لإلنجاز وتحقيق ما لم يتمكن مستوى طموح أفراد المجتمع, 

اآلخرون من تحقيقو, ارتقى المستوى العممي والثقافي واالجتماعي لممجتمع واإلنسانية, ليذا سنحاول من 
سرة لو والعوامل المؤثرة فيو, سمات خالل ىذا الفصل التعرض لتفريق مستوى الطموح والنظريات المف

 الشخص الطموح ونمو مستوى الطموح وأساليب قياسو وأخيرا المراىقة وعالقتيا بالطموح.
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 أوال: تعريف مستوى الطموح
 مستوى الطموح لغة: -1

جاء في المعجم الوسيط )طمح( يطمح طموحا و طماحا: ارتفع, و طمح إلى األمر: تطمع و استشرف, و 
 ( 585: 1993كل مرتفع ) ىارون وآخرون: طمح في الطمب: و الطامح: 

 مستوى الطموح اصطالحا:  -2
 تعريف:

مل شيء بصورة سريعة وتدريب القوة والمجاىدة في ع العقبات،الميل إلى تذليل "( بأنو 1945. إيزتك )1
 ( 9: 1991الفتاح,  )عبد "التفوق عمى النفس عال معلتحقيق مستوى  وجيدة،

ولتحقيق  فيو،نحو تحقيق ىدف مرغوب  وموجية( بأنو "طاقة إيجابية دافعة 1991. تعريف خطيب )2
ا لم يتحقق ىذا حتى ال يصاب باإلحباط إذ ،ىذا اليدف البد من أن يكون الفرد موازيا لقدراتو واستعداداتو

وأن يتمتع الفرد بظروف اجتماعية واقتصادية ورعاية صحية ونفسية، وأن يكون عمى درجة  الطموح،
  (45: 2111 )القطناتيعالية من االتزان االنفعالي 

في الوصول إلى  تفوق بين األفراد ( بأنو "سمة ثابتة ثباتا نسبيا1991عرفة عبد الفتاح )تعريف . 3
طاره المرجعي، ويتجدد حسب خبرات النجاح والفشل التي مر  مستوى معين يتفق والتكوين النفسي لمفرد وا 

 ( 11: 1991بيا )عبد الفتاح, 
المستوى (: إن مستوى الطموح ىو " االتجاه اإليجابي نحو ىذا اليدف ذي 2111أبو زيادة )تعريف . 4

 (28: 2112 )العزازمةالمحدد 
( بأنو "األىداف التي يضعيا العبد لنفسو في مجال معين ويسعى لتحقيقيا، 2114تعريف باظة ). 5

ويتأثر ذلك بالعديد من المؤثرات الخاصة بشخصية الفرد والقوى البيئية المحيطة بو )أمال عبد السميع 
 (7: 2114إباضة، 

ى أن الشخص الطموح ىو الذي (: بأنو "سمة ثابتة نسبيا تشير إل2115. تعريف معوض عبد العظيم )6
عمى وضع األىداف وتقبل كل ما ىو جديد وتحمل الفشل واإلحباط )غالب محمد  والقدرةيتسم بالتفاؤل 

 (92: 2119عمي 
فإن مستوى الطموح ىو مستوى التقدم أو النجاح الذي يؤدي الفرد أن يصل إليو في أي مجال  ومنو

 واالستفادة من خبراتو التي مر بيا. وقدراتوبرغبة من خالل معرفتو إلمكانياتو 
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 ثانيا: النظريات المفسرة لمستوى الطموح 
لى المدارس التي ينتمي والنظريات المفسرة لمستوى الطموح حسب مر  االتجاىاتتعددت  جعية كل اتجاه وا 

 إلييا الباحثون, وفي ما يمي تستعرض بعض ىذه النظريات:

 نظرية ألفريد أدلر: -1
المدرسة التحميمية ومن تالميذ فرويد بسبب آرائو في الجنس، وعدم انسجامو مع دلر من آيعتبر 

 العديد من أفكاره وكونو ىو و مجموعة معو ما يعرف بالتحميمة الجديدة.
و يؤمن آدلر بفكرة كفاح الفرد لموصول إلى السمو واالرتفاع، وذلك تعويضا عن مشاعر النقص، فقد 

الشعور باألمان،  شخصية الجديدة، فكرة الكفاح أو السعي وراءأصبحت ىذه الفكرة من نظريات ال
كذلك فقد أعد آدلر عمى أىمية الذات كفكرة مضادة لفرويد المتمثمة في األنا الدنيا و األنا الوسطى و 
األنا العميا، كذلك أكد آدلر عمى أىمية العالقات االجتماعية، وعمى أىمية الحاضر بدال من توكيد 

( و يعتبر آدلر، اإلنسان كائنا اجتماعيا، 111: 2114كما فعل فرويد )العيسوي، أىمية الماضي 
تحركو أساسا الحوافز االجتماعية، وأىدافو الحياتية، يشعر بأسباب سموكو و باألىداف التي يحاول 
د بموغيا، كما يؤكد آدلر أن كل إنسان يتمتع بإرادة قوية و بدافع ممح نحو السيطرة و التفوق، فإذا وج

ينساق نحو جعل نفسو متفوقا بطريقة ما أو عمى األقل نحو الزعم  إنسان أنو ينقصو شيء، فإنو
لنفسو واآلخرين بأنو متفوق وبذلك فإن آدلر يعتقد أن الحافز توكيد الذات، وليس الدافع الجنسي ىو 

نحو التفوق أو عمى القدرة السائة اإليجابية في الحياة. وىو الذي يجعل الفرد في اندفاع دائم الوجود 
 ( 33، 2، ح2113األقل ضد النقص )مجموعة باحثين 

  نظرية القيمة الذاتية )الهدف( -2
أن مستوى الطموح يتحدد عمى أساس قيمة اليدف الذاتية ( Escalona 0491 )سكالونا إترى 

والطفل  باإلضافة إلى احتماالت النجاح والفشل المتوقعة، فالفرد يضع توقعاتو في حدود قدراتو،
حقائق  3يحاول أن يصل إلى مستوى طموح أخيو األكبر وليس والده، وتحاول ىذه النظرية تفسير 

 ىي: 
 ىناك ميل لدى األفراد لمبحث عن مستوى طموح مرتفع نسبيا. -1
 كما أن لدييم ميال لجعل مستوى الطموح يصل ارتفاعو إلى حدود معينة. -2
 ا جدا عن المنطقة السيمة جدا والصعبة جدا.الميل إلى وضع مستوى الطموح بعيد -3
قول النظرية بأن ىناك فروقا كبيرة بين الناس فيما يتعمق بالميل الذي يسيطر عمييم لمبحث عن و ت

النجاح وتجنب الفشل، فبعض الناس يظيرون الخوف الشديد من الفشل فيسيطر عمييم احتمال 
 ( 48-47: 1991ف )عبد الفتاح الفشل، وىذا يقمل من مستوى القيمة الذاتية لميد

 و ترى اسكالونا أن ىناك عوامل تقرر االحتماالت الذاتية لمنجاح والفشل في المستقبل أىميا:
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 .الخبرة الشخصية -

بناء ىدف النشاط والرغبة والخوف والتوقع والمقاييس المرجعية التي تقوم عمييا القيمة الذاتية  -
 لممستقبل.

أو خارج منطقة الفشل ورد الفعل لتحصيل أو عدم الواقعية واالستعداد لممخاطرة و دخول الفرد داخل -
 ( 75: 2111النوبيتحصيل مستوى الطموح )

 (2891نظرية سيغموند فرويد ) -3
يد يتمثل مستوى الطموح في نظرية فرويد بمفيوم األنا األعمى التي تمثل القيم و المثل العميا، وقد أعد فرو 

أنيا تعمل عمى بموغ الكمال لدى اإلنسان. فعندما تتطور األنا األعمى فإن شخصية الفرد تبمغ أعمى 
مراتبيا، وعمى ىذا األساس فإن أىم ميمات األنا األعمى ىو الضغط عمى األنا الستبدال األىداف 

روف الواقعية )فرويد الواقعية لمفرد بأىداف عميا مثالية باتجاه البحث عن الكمال، بغض النظر عن الظ
1982 :61 ) 

والتي من خالليا تتفاعل  األودبيةو فموية وخاصة الركز سيغموند فرويد عمى مراحل النمو األولى  وقد
وتنموا شخصية الطفل حاضرا ومستقبال وقد أكد عمى أن تماسك الشخصية يكمن في قوة البناء النفسي 

من جية.  حفزات اليومل عمى التوفيق بين رغبات و الداخمي لمفرد ومرجع لقوة األنا لديو والتي تع
يتشكل مستوى طموحو تبعا وضوابط ومعايير األنا األعمى من جية أخرى. فبقدر واقعية الذات لدى الفرد 
 (73: 2111 النوبيلذلك بالنمط الواقعي في إطار اإلدراك الفعمي لقدرتو وامكانياتو واستعداداتو )

 Keart Levinنظرية المجال لكيرت ليفين  -4
 أن ىناك عدة قوى تعتبر دافعة و تؤثر في مستوى الطموح منيا: 1987فين ييذكر ل

فكمما كان الفرد أكثر نضجا أصبح من السيل عميو تحقيق أىداف الطموح، وكان أقدر  عامل النضج:-
 عمى التفكير في الغايات والوسائل عمى السوى.

مستقبل تؤثر نظرة الفرد إلى المستقبل وما يتوقع أن يحققو من أىداف في  لى المستقبل:نظرة الفرد إ-
 (111-111: 2119حياتو وعمى أىدافو الحاضرة ) المشيخي 

نظرا ألن النجاح يساعد في رفع مستوى الطموح ليم دور ميم أيضا في مستوى الطموح  النجاح والفشل:-
 ل الذي يعرقل التقدم ويؤدي إلى اإلحباط.من خالل شعور صاحبو بالرضا عكس الفش

و ىي طبيعة الجو الذي يمارس في العمل حيث أن شعور الفرد بتقبل اآلخرين لو  القوى االنفعالية:-
عجابيم بنشاطو وانتاجو وعالقتو الجيدة بالزمالء ... يعمل عمى رفو طموح الفرد و العكس  وتقديرىم وا 

 (47: 2111صحيح )القنطاني، 
األجور، الحوافز، الترقية( يرفع من مستوى الطموح، ويجعل الثواب المادي والمعنوي ) والعقاب:الثواب -

 (45: 2115اإلنسان يقوم بتنظيم نشاطو ويوجيو نحو تحقيق اليدف )شبير، 
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القوة االجتماعية والمنافسة: قد تؤدي المنافسة بين الزمالء إلى رفع مستوى الطموح ولكنيا قد تنقمب إلى -
 (45: 2115ية وتنازع لذا يجب أخذ ذلك بعين االعتبار )شبير، أنان
 تعقيب عمى النظريات: -5

يتضح من خالل ما سبق في نظرية أدلر أن الشعور بالنقص ىو دافع أساسي لمفرد يجعمو يبحث عن 
طرق مختمفة لتعويض ىذا النقص و تحقيق أىدافو و طموحاتو، و بالتالي كمما زادت الرغبة كمما زاد 

 ستوى الطموح.م
أما نظرية القيمة الذاتية لميدف السكالونا: فترى أنو بالرغم من اختالف التوجيات التفسيرية لمستوى -

مزيج متكامل لتحقيق مستوى طموح عمي بمختمف جوانبو. في حين الطموح إال أنيا تبدوا متكاممة، فيي 
تي تمثل المثل العميا وتعمل لتحقق يرى سغموند فرويد أن مستوى الطموح يتمثل في األنا األعمى ال

 مستوى طموح عالي وذلك بالضغط عمى األنا األعمى الستبدال أىداف واقعية بأىداف عميا مثالية.
أما في نظرية كيرت ليفين فإنيا تعتبر مستوى الطموح معيار لقياس الشخصية من خالل تقييم الفرد لذاتو 

في ضوء عالقتو باآلخرين ومن ثم تتضح صورة الذات  تبعا إلطاره المرجعي و النجاح و الفشل لديو
 والتي تدفعو لتحديد ىدفو حتى إن كان أعمى من أدائو.

 ثالثا/ العوامل المؤثرة في مستوى الطموح:
تتعدد العوامل المؤشرة في مستوى طموح الفرد، فمنيا ما يكون مرتبط بو و بشخصيتو ومكوناتيا ومنو ما 

 وىي:يرتبط بالبيئة المحيطة بو 
 التي ترتبط بالسمات الشخصية لمفرد والتي يتميز بيا عن أي فرد. أ/ العوامل الذاتية:

 القدرات العقمية: -1
بقدر ما يمتمك اإلنسان من قدرات يكون ناجحا في حياتو، و بقدر ما يمتمك من قدرة عقمية، يكون مستوى 

القة طردية، فالذكي لديو القدرة عمى إدراك طموحو مرتفعا، فالعالقة بين القدرة العقمية ومستوى الطموح ع
وما يمنعو من تحقيق طموحو، فيعدلو ليتناسب مع إمكاناتو، أما الفرد ذو المستوى المنخفض من  ما لديو

الذكاء فيميل لوضع مستويات مرتفعة لطموحو تصيبو باإلحباط عند فشمو في تحقيقيا، كما يصعب عميو 
المبدع يبتكر حموال لمواجية الفشل واالخفاق الذي يعترضو أثناء سعيو  تغييرىا لتناسب إمكاناتو، كما أن

نحو أىدافو مما يساعده عمى تخطييا ورفع مستوى طموحو إلى درجات أعمى، وىذا ما أكدت عميو نتائج 
، عبد الممك 1981، أبو مسمم 1977وعمي  1972العديد من الدراسات مثل دراسة: سيويل وىممر 

ىذه الدراسات عمى أن القدرة العقمية  ، حيث أكدت2112، كامل 1985سيب ، 1982، جولي 1981
 (.121-118، 2115ذات تأثير ىام في مستوى الطموح )شبير، 

( أن الطمبة العاديين أكثر طموحا من بطيء التعمم، وكانت 2114)ت وأظيرت دراسة محمد والشحا
 (.1989دراسيا في دراسة عوض )الطالبات المتفوقات أعمى طموحا من الطالبات المتأخرات 
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 مفيوم الذات: ان صورة الفرد عن ذاتو وادراكو لمكوناتيا كافة يجعمو عمى وعي بما يممك من نقاط -2
قوة وضعف، مما يسمح لو بتحديد مستواه و أىدافو بطريقة واقعية، وعندما يحقق ىذه األىداف يشعر 

عو لوضع وتحقيق المزيد من األىداف ويرفع بالرضا عن نفسو، مما يحسن مفيوم الذات لديو و يدف
تربية أو معاممة تسيء إليو، وتحط من مستوى الطموح لديو، وبنفس الطريقة نقول اذا تعرض الشخص ل

قيمة إمكاناتو، وتحد من فرص تجريبو ليذه اإلمكانيات وتحقيق أىدافو وطموحاتو، فإن انخفاض مفيومو 
 عن ذاتو يؤدي لخفض مستوى الطموح لديو.

(، عددا من الدراسات التي توصمنا إلى وجود عالقة 2111( والقحطاني )2119وعرض كل من بركات )
الصبان  (:Zuckerman: 1985قوية وموجبة بين كل من مفيوم الذات ومستوى الطموح كدراسة زكرمان )

 (.12،13: 2119( )بركات، 1998)
ى النتيجة نفسيا، كما وجدت دراسة أحمد ( إلYoung, 1998( ويونغ )Hoa, 1982وتوصمت دراستا ىوا )

، ىذا ويختمف تقدير الذات عن مفيوم الذات، بأن (، عالقة بين تقدير الذات ومستوى الطموح2111)
 (.26: 2111األول ىو تقييم الفرد لذاتو بينما يقصد بمفيوم الذات آراء الشخص عن ذاتو )أحمد، 

ثيقا بالصحة النفسية فمن مظاىر الصحة النفسية الصحة النفسية: إن لمستوى الطموح ارتباطا و -3
تقارب مستوى طموح الفرد ومستوى كفاءتو أو اقتداره، وفي المقابل فإن التباعد والتباين الكبير بين مستوى 

عند الفرد شعورا بالعجز، ويقع بعض الطموح واقتدار الفرد أي بين ما يقدر عميو و ما يرغب بو يولد 
يدفعون أبنائيم إلى مستويات طموح ال تتناسب مع قدراتيم و بالتالي يعجزون عن  اآلباء في الخطأ عندما

، 2111يثير لدييم التوتر النفسي والقمق واإلحباط )شعيان بموغيا مما يؤثر سمبا في صحتيم النفسية، و 
 (.66ص

إنجازه إن درجة نجاح أو فشل الفرد في عمل ما يؤثر بال شك في درجة خبرات النجاح والفشل:  -4
لألعمال التي تمي ىذا العمل، فإذا حصل اإلنسان عمى النجاح في العمل الذي يقوم بإنجازه و حقق لو 
نوعا من اإلشباع النفسي الداخمي جعمو يفكر في أعمال أخرى تتماشى مع درجة التفوق و النجاح التي 

 (86ص ، 2115حققيا و كأنو يسمو بمستوى طموحو إلى المراتب العميا. )بوفاتج، 

و قد أشار ىوب إلى أن خبرات النجاح و الفشل ال تؤثر عمى مستوى الطموح إذا كان النجاح و  -
الفشل جاء بعد عممية سيمة جدا مثل لبس الحذاء عند البالغ، أو جاء بعد عممية صعبة جدا أو مستحيمة 

المدى المقبول لمفرد. و إنما يؤثر النجاح و الفشل عمى مستوى الطموح إذا كانت صعوبة العممية ضمن 
 (21، ص 1991)عبد الفتاح، 
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 العوامل المحيطية: -ب

إن كال من البيئة اإلجتماعية المحيطة مباشرة بالفرد، و السياق اإلجتماعي األوسع يؤثران في تشكيل  -
ظواىر الطموح، و ىذا األثر يتضمن التأثيرات اإلج الثقافية، و درجة التغيير التي تطرأ عمى المجتمع و ال

 المتغيرة، لذا فمستوى الطموح يعتمد عمى معايير جماعتو و أولى ىذه الجماعات ىي األسرة:

تمعب األسرة دورا كبيرا في تشكيل شخصية الطفل، فإذا كانت األسرة تشعر الطفل  -األنشئة االسرية: -1
مستوى طموح الطفل. بالود و الحب و الحنان العاطفي و الراحة و السكينو، فإن ىذا الطفل سيرفع من 

أما إذا استخدمت األسرة األساليب الخاطئة في تربية الطفل من ضرب و قسوة و عقاب و تسمط و 
إىمال، فإن ذلك سيؤثر سمبا في شخصية الطفل. أي أن البيئة األسرية تشكل الدعم األول لإلنجاز 

 (41، ص2117العالي. )أباظة، 

تيي إلييا الطفل دورا كبيرا في تشكيل شخصية و سموكو ألن جماعة األقران: تمعب الجماعة التي ين -2
ىذه الجماعة التي يطمق عمييا الجماعة المرجعية تمتمك الكثير من الوسائل التي تستطيع من خالليا 

ن الطفل سيحاول القيام بالدور الذي تقوم بو الجماعة ، و فييا يحتك ‘السيطرة عمى الطفل. و بالتالي ف
اد الذين يكون عندىم بعض اإلنسجام أو التوافق في التفكير، أو يشتركون معا في ميارة بالكثير من األفر 

 (christofides etal, 2012, P7معينة أو لدييم ميل مشترك. )

يعتبر أسموب التعزيز من أىم األساليب التي تنمي و ترفع من دافعية الفرد و  -الثواب و العقاب: -3
إن قمنا أن العمل في ىذه الحياة قائم عمى التعزيز و العقاب. و التعزيز  السعي نحو النجاح. و ال نبالغ

 قد يكون معنويا أو ماديا و كذلك العقاب.

إن لمتعزيز و العقاب تأثيرا واضحا، فالتعزيز يتم استخدامو كي نحث الفرد عمى تثبيت سوك معين  -
األثر البالغ في احباط الطفل ألن العقاب ال لديو، و ندفعو و نشجعو عمى تكراره. أما العقاب قد يكون لو 

يعمم سموكيات جديدة، و كذلك يمنع الفرد من المغامرة مرة اخرى، و بالتالي يمتنع عن اكرار المحاولة 
، ص 2111بسبب ما أصابو من إحباط و عدم الثقة بالنفس و الخوف من العقاب مرة أخرى. )شعبان، 

65) 

تؤثر في مستوى طموح الفرد منيا ماىو داخمي ذاتي مرتبط بشخصية توجد الكثير من العوامل التي  -
 الفرد كالقدرات العقمية، و منيا ما ىو بيئي مرتبط بما يحيط بالفرد.
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 رابعا: سمات الشخص الطموح:
يتسم الشخص الطموح بعدة خصائص تميزه عن اآلخرين، و خاصة صاحب مستوى الطموح      

المنافسة و اإلقدام عمى المخاطرة و التحدي و القدرة عمى الضبط. كما  العالي، قد نجده ذو قدرة عمى
يتميز بالتفكير اإلبتكاري و المرونة و القدرة عمى صنع القرار و إدارة الوقت و إدارة األزمات، و القدرة 

 عمى تقبل التغيير بالتواصل مع اآلخرين.

نو: فرد لديو نظرة متفائمة لمحياة، و اتجاه نحو كما حددت كاميميا عبد الفتاح سمات الفرد الطموح بأ     
التوفيق و نحو الكفاح، كما يميل إلى تحديد أىدافو ووضع خطة لتحقيقيا. لديو القدرة عمى تحمل 

المسؤولية و اإلعتماد عمى النفس و يتسم بالمثابرة و عدم الرضا بالوضع الراىن و يتطمع لألفضل. 
 (37، ص 2113)بنغدنة، 

 ارت نظمية سرحان إلى عدة خصائص لمفرد الطموح، تتمثل فيما يمي:قد أشو      

 ال يقنع بالقميل، و ال يرضى بمستواه الراىن و يعمل دائما عمى النيوض بو.  -

 ال يؤمن بالحظ و ال يعتقد أن مستقبل اإلنسان محدد و ال يمكن تغييره، و ال يترك األمور لمظروف. -

 ة ، أو المسؤولية، أو الفشل.ال يخشى المغامرة، أو المنافس -

يتحمل الصعاب في سبيل الوصول إلى ىدفو، و ال يثنيو الفشل عن معاودة جيوده و يؤمن بأن الجيد  -
 و المثابرة كفيالن بالتغمب عمى الصعاب.

النظرة المتفائمة إلى الحياة. و اإلتجاه نحو التفوق، و الميل نحو الكفاح. و تحديد األىداف و الخطة.  -
، 2115تحمل المسؤولية و اإلعتماد عمى النفس، و المثابرة و عدم اإليمان بالحظ. )توفيق محمد، و 

 (32ص 

و من خالل استعراض سمات الشخص الطموح نستنتج أن أىم سماتو قوة دافعية لتحقيق طموحاتو، و 
 الية في التميز.إقبالو عمى المخاطرة و التحدي و المرونة مما يجعمو قادرا عمى الوصول إلى درجات ع

 خامسا: نمو مستوى الطموح:
لقد بينت دراسات ليفن أن مستوى الطموح يظير لدى األطفال في مرحمة مبكرة من العمر، قيو      

يظير من خالل رغبة الطفل بتخطي الصعوبات مثل محاولتو أن يقف عمى قدميو إن يمشي وحده، و 
 نزوعمحاولة الجموس عمى كرسي أو جذب قطعة من المالبس. و يعتبر ليفن ذلك عالمات تدل عمى 

الطموح و ىو في ذلك يفرق بين مستوى الطموح و الطموح المبدئي. فيقول إن رغبة الطفل في  مستوى
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عمل أي شيء بنفسو دون اإلستعانة بأحد تعد مرحمة تسبق مستوى الطموح الناجح، و ىذا النمط من 
فيمز السموك تسميو 'فيمز' الطموح المبدئي. فالطفل يكرر أعماال حتى يصل إلى غايتو، و قد إعتبرت 

رغبة الطفل في عمل شيء دون مساعدة أحد خطواتو لمرحمة من خطوات المراحل النمائية لمستوى 
الطموح و يتدرب الطفل عمى اإلستقال حين يواجو مشكالت متوسطة و في حدود قدرتو. و قد درست 

تداء و خمع ( سنوات، فيما يتعمق بإر 3-2فيمز عينة من األطفال في دار الحضانة تتراوح أعمارىم بين )
مالبسيم و اعتبرت أن نسبة رفض المساعدة في ىذه العممية مقياسا لمطموح المبدئي و قد وجدت ىذا 

المستوى لدى األطفال بسن السنتين و بعد ذلك قامت فيمز بتدريب مجموعة من ىؤالء األطفال عمى ذلك 
م تتدرب فوجدت أن المجموعة العمل، ثم مقارنة ىذه المجموعة قبل التدريب و بعده بمجموعة مماثمة ل

التي تمقت التدريب قد إزدادت نسبة رفضيا لممساعدة مقارنة مع المجموعة األخرى. )نيفين عبد الرحمان 
 (79-78، ص 2111المصري، 

كما يفرق بين مستوى الطموح و طموح المبادئ، فيقول أن رغبة الطفل في عمل شيء بنفسو دون 
ق مستوى الطموح الناضج. فالطفل الصغير يعبر عن طموحو برفض اإلستعنة بأحد، تعتبر مرحمة تسب

مساعدة اآلخرين لو، و إصراره عمى تنفيذ ما يريده بنفسو. و ىنا يأتي دور األسرة في تعزيز ىذه الرغبة. 
فيذا التعزيز يشعر الطفل بالثقة في نفسو و بقدرتو عمى القيام بيذا األمر بنفسو، ىذا ما يسميو ليفن 

مبادئة. كون طموح المبادئ ينميو الطفل ففي فترة الشباب يطمح الفرد إلنياء الدراسة أو تكوين بطموح ال
أسرة أو الحصول عمى وظيفة مرموقة. و ىذا لم يكن يفكر فيو الطفل من قبل، حتى أن مستوى الطموح 

ا ما يرفع في مرحة الرشد يختمف من عام إلى آخر. فاإلنسان يمر بخبرات و أحداث ووقائع جديدة ىذ
مستوى طموحو السيما إذا كانت ىذه األحداث و الخبرات إيجابية و أن طموح الفرد قبل العشربنات يقل 

، ص 1999عنو في الثالثينات من عمره، و ىذا يعني أنو كمما زاد عمر الفرد زاد طموحو. )أبو زيد، 
14) 

 أساليب قياس مستوى الطموح: -سادسا
د شيد تطورات في السنوات االخيرة نتيجة اإلىتمام الكبير الذي أواله إن قياس مستوى الطموح ق     

 العمماء و الباحثون لمستوى الطموح و أدوات و أساليب قياسو. و لقياس مستوى الطموح ثالث أساليب:

  . الدراسات المعممية:2

يستخدم فييا جياز اإلستخدام و التجربة الخاصة بتدوين اإلجابات، حيث يقوم الباحث بعرض جياز      
معين عمى الشخص المراد حساب مستوى طموحو، و يقوم الباحث بشرح طريقة استخدامو و يضع فرصة 

ر عن تجريبية لعدة مرات، و بعد ذلك يسأل الشخص عن الدرجة التي يتوقع الحصول عمييا و التي تعب
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مستوى طموحو، و تدون إجابتو في جداول معدة لذلك. ثم يسمح لو باألداء الفعمي، و بعد اإلنتياء منو 
و تسجل إجابتو، و بعدىا يقوم الباحث بإخباره  لتي يظن أنو حققيا في ىذا االداءيسأل عن الدرجة ا

، و معنى ذا أن ىناك ثالث بالدرجة الحقيقية التي تحصل عمييا فعال. و تتكرر ىذه العممية عدة مرات
 درجات ىي: 

 درجة الطموح: و تعتبر عن ىذه الدرجة االولى التي توقع الشخص الحصول عمييا. -أ

 درجة االداء العقمي: و ىي الدرجة التي صرح بيا الشخص بعد القيام باألداء -ب

 (65، ص2111درجة الحكم: و ىي ما حصل عميو الشخص من درجات حقيقية )بوزرزور،  -ج

 دراسة اآلمال: -1

لقد يتنقل قياس مستوى الطموح من التجارب المعممية إلى قياس عبر المواقف الحياتية. ألنو بعض      
التجارب المعممية ال تكون وثيقة الصمة باألحداث في حياتنا، حيث يعتمد األسموب السيكوميتري 

المستقبيمية و طموحاتو. و قد تعتمد أحيانا  اإلستبانات التي تتكون من أسئمة مفتوحة تتعمق برغبات الفرد
، 1972عمى األسئمة المغمقة خاصة إذا كانت فئة المفحوصين من المراحل العمرية الدنبا )عبد الفتاح، 

 (49-48ص 

ما لألىداف ىا مؤشران ىذا النوع من الدراسات يعطي أو قد ذكر بعض العمماء مثل كوب و ولبر 
ليا الشخص ، و تكون ىذه األىداف مختمفة من مرحمة إلى مرحمة  أخرى،  البعيدة و القريبة التي يطمح

من عمر الفرد. ففي مرحمة الطفولة تكون مبنية عمى اإلنجاز الشخصي، أما مرحمة المراىقة فترتكز عمى 
 (42، ص 2112المكانة و المنزلة اإلجتماعية و الشيرة )دالل يوسفي، 

 المثاليات: تدراسات تناول -3

وم ىذه الدراسات عمى سؤال الفرد عن الشخصية المثالية التي يتمنى أن يكون عمى شاكمتيا، و تق     
أن معرفة مثالية الطفل تشير إلى ما يأمل أن يكون عميو عندما يكبر. و لكن الضرر المتوقع حدوثو في 

يمة. فقد \مة و ضىذه الحالة أن تكون فرص نجاح الفرد لموصول إلى الشخصية المثالية التي يتمناىا قمي
تكون سمات الشخصية و قدرات الفرد غير مؤىمة ليذا النجاح. مما يترتب عميو عدم واقعية مستوى 

طموح الفرد و إصابتو باإلحباط و اليأس، و أن الطموح يعتمد بدرجة كبيرة عمى المقدرة. )عبد الوىاب، 
 (24، ص1992

و أن أىميتو في تحديد مستويات الطموح لدى  و قد أشارت ىيرليوك إلى أن دراسة الشخصية المثالية
 (4، ص 2112األفراد )دالل يوسفي، 
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يتضح مما سبق أن ىذه األساليب تقيس مستوى الطموح عن طريق ثالث أساليب. فاألولى رغم دقتيا 
فإنيا ال تخمو من العيوب ألن المفحوص يشعر بأنو في موقف مصطنع فيشعره ذلك بالتوتر مما يؤثر 

. أما االسموب الثاني لقياس مستوى الطموح عن طريق الىمال فيي طريقة أكثر موضوعية و عمى أدائو
مصداقية وواقعية. و أما األسموب الثالث فيي قياسو عن طريق الشخصية المثالية. و خبرات الفشل و 

 النجاح و ىذه الطريقة غير كافية لقياس المواقف الواقعية المحيطة.

 :خاتمة
مستوى الطموح يعد من المواضيع الحديثة في الدراسات السيكولوجية. ظير بعدة إن موضوع      

ستطاعتو إب تعاريف لكنيا كميا تجمع عمى أنو رغبة أو ىدف مستقبمي يحدده الفرد لنفسو، و يدل عمى ما
لتحقيقو. و تتدخل عدة عوامل في تحقيقو. و من خالل ما تقدم تتضح لنا أىمية مستوى الطموح في حياة 

 األفراد و المجتمعات، نظرا لتأثيره الكبير عمة شخصية الفرد و صحتو النفسية.

 سابعا: المراهقة و الطموح:
المراىق يعني التدرج نحو النضج البدني و الجسمي و اإلنفعالي و العقمي و يستخدم عمماء النفس      

اإلنتقال من الطفةلى إلى الرشد. و ىذا المصطمح لإلشارة إلى النمو و التغيرات التي تحصل أثناء فترة 
لمرحمة المراىقة خصوصية معينة في حياة اإلنسان، ىي ما يطمق عمييا بعض الباحثين بالمرحمة 

الحرجة. ففييا تبدأ الشخصية بالنضوج و من عمى أعتابيا ينظر لمراىق إلى األفق و يطمح إلى الكثير 
بالكثير من المثالية. فيو يريد أن يفعل أشياء كثيرة من االشياء. و تتميز نظرة المراىق إلى المستقبل 

كميا في مخيمتو. و لذلك يتميز طموح المراىق باإلرتفاع في ىذه المرحمة. و ىذا ما أكدت عميو ىيرلوك 
( في أن المراىق  المدرك لقدراتو و إمكانياتو تزداد ثقتو بنفسو مع كل نجاح. و يكون لديو مفيوم 1978)

ا يؤدي بدوره الرتفاع مستوى طموحو، و ىنا ياتي دور األسرة و البيئة و المجتمع موجب عن ذاتو، مم
في إتاحة الفرصة أمام طموح المراىق لينطمق و يصعد. و ذلك بتوفير الجو المناسب و التشجيع و 
التعزيز أو يؤدي ذلك الدور إلى قتل ذلك الطموح و سحقو و ذلك باإلىمال و التوبيخ و السخرية من 

 (1992أفكاره. ) عبد الوىاب،  اىق أو منالمر 
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 :خالصة

من خالل عرضنا في ىذا الفصل لمستوى الطموح بجميع جوانبو من مفيوم و نظريات و سمات و       
أساليب لمستوى الطموح، فقد اتضح لنا أن مستوى الطموح دورا ىاما في حياة الفرد و الجماعة. حيث أن 

عوامل في الفرج ال يستطيع تحديد موجة إال بثقتو بقدراتو و مظرتو اإليجابية لنفسو و تتدخل عدة 
 تحديده. و في الفصل الموالي سنتطرق إلى مرحمة المراىقة و أىم المظاىر المصاحبة ليا.
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هيد:مت  

تعد المراىقة من أه و أخر المراحل التي يمر بيا اإلنسان ضمن أطواره الدراسية الثالثة و التي تنقسم      
إلى الرشد، ىي التغيرات في المستمر. و ممكن الخطر في ىذه المرحمة التي تنتقل باإلنسان من الطفولة تجدد بال

مظاىر النمو المختمفة )الجسمية و الفسيولوجية و العقمية و اإلجتماعية و اإلنفعالية و الدينية  و الخمقية(، و إما 
اإلنسان فييا إلى صراعات متعددة، داخمية و خارجية، و في ىذا الفصل سنتناول مفيوم المراىقة و  يتعرض

المصاحبة لمرحمة المراىقة  و من بينيا النمو العقمي و اإلنفعالي لممراىق و أىم أىميتيا و كذا أىم المظاىر 
 مظاىر ىذا النمو  اإلنفعالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مرحلة المراهقة                                                 ع                الفصل الراب  
 

 
51 

اهقة: ر تعريف الم -أوال  

، بمعنى النمو و النضج و قولنا راىق الفتى، و المراىقة لغة: ترجع إلى الفعل راىق معنى إقترب إلى الحمم
(.6891نمو مستطرد )المنجد في المغة العربية  راىقت الفتاة، نميا  

 إصطالحا: 

فيعفيا بأنيا القشرة التي يكسر فييا الطفل شرنقة الطفولة ليخرج إلى العالم  (horrocks, 1962)حسب ىروكس  -
 (636، ص 1006الخارجي، و يبدأ في التفاعل و اإلندماج فيو )أحمد، 

يصبح فييا المراىق رجال و تصدح الفتاة المراىقة إمرأة و يحدث  يعرفيا إنجمش: ىي مرحمة  اإلنتقال التي -
فييا كثيرا من التغييرات التي تطرأ  عمى كل وظائف الغدد الجنسية و العقمية و الجسمية. يحدث ىذا  النمو في 

ماء أو متعارف عمييا تقميديا بين عم أوقات مختمفة، و لذلك فإن حدودىا ال يمكن إال أن تكون حدودا وضعية
(.294، ص 1002النفس )روبرت،   

التعريف  الذي اتفق عميو العمماء: المراىقة ىي حالة من النمو، تقع بين الطفولة و الرجولة أو األنوثة، و  -
اليمكن تحديد  فترة المراىقة بدقة ألنيا تعتمد عمى السرعة الضرورية في النمو الجسمي فيي متفاوتة. و بما أن 

 إلتماموجي غامضة من غير السيل أن تقرر ىذه المرحمة من حياة اإلنسان حتى يصبح عممية النمو السيكول
(.112، ص 1008الغددي  ناميا بالصورة الكمية )ثائر غباري،   

 و منو  نستنتج أن المراىقة ه فترة أو مرحمة من النمو التي تفصل بين الطفولة عن البموغ.

المراهقة:مرحلة أهمية  -ثانيا  

بالرغم من أن مرحمة المراىقة تعتبر مميئة بالمشكالت و اإلضطرابات المختمفة التي يتعرض ليا المراىق إال      
تظير أىميتيا من خالل:أنيا مرحمة ىامة في حياة الفرد، حيث   

أن المراىق في ىذه الفترة يحاول التخمص من إعتماده عمى والديو، و يحمل مسؤولية نفسو. -  

أىميتيا من حيث النمو الجسمي و العقمي و  المعرفي و اإلجتماعي، و الجنسي الذي يطرأ  عمى  تظير كما -
 حياة المراىق و التي تساعده عمى أن يكون راشدا مييئا لمخروج إلى مجتمعو يفيد  و يستفيد.
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يسعى إلى تحقيق ميوالتو، و إشباع حاجاتو المختمفة وفق معايير إجتماعية معينة. -  

من وقوفو أمام لى اإلستقاللية بالرغم من حاجتو الممحة لممساعدة يحاول تحقيق الحرية  عمى الرغم إ يسعى -
 صراعات إنفعالية تعرقل تفكيره.

إلى التفكير في اتخاذ القرارات فيما يتعمق بمستقبمو و تحديد إتجاىات حياتو المينية و الشخصية الوصول  -
.(323-321، ص 1003مجدي، )  

النمو العقلي للمراهق: -ثالثا  

تتضمن التغيرات المعرفية الحادثة في التفكير و الدعاء إلى التذكر و القدرة عمى حل المشكالت جميعيا      
عمميات تعكس دور النمو المعرفي عمى األبعاد المختمفة لحياة المراىق و يالحظ من خالل اإلطالع أن األطفال 

ون أىمية متزايدة إزاء قدراتيم العقمية عندما يحاولون تقويم أنفسيم بصورة عند وصوليم إلى مرحمة المراىقة يضع
مباشرة و أكثر من ذلك أن القدرات العقمية لممراىق تكون ليا أىمية غير مباشرة في تقويم شخصيتو فمن بداية 

ت أو المجتمع حياتو نالحظ أن خبراتو في النجاح أو الفشل تتأثر إلى درجة كبيرة سواء في المدرسة أو البي
بمقدار قدراتو عمى اكتساب الميارات العقمية التي يتعمميا األطفال عادة في وسطيم الثقافي، و ىذه القابمية لتعمم 

األشياء التي تحتاج إلى مقدرة عقمية ستعكس في الواقع الطريقة التي يعاممو بيا الناس و ىذا بدوره سيؤثر 
. فالمراىق الذي ينظر إليو الناس نظرة إجالل و احترام ىو ذلك الحدث الطريقة التي سينظر من خالليا إلى نفسو
دروسو بمفرده بسرعة، كما أن اإلخفاق في التعميم أو البطئ في التعمم  الذي مكنتو قدراتو العقمية عمى استيعاب

مية ال يؤير فقط كثيرا ما تواجو بالضيق و نفاذ الصبر من الكبار، و فكرة المراىق عمى قدراتو و إمكانياتو العق
(.32، ص6896عمى أفكاره الحالية فقط بل تؤثر عمى توقعاتو و طموحاتو المستقبمية )الحافظ،   

النمو اإلنفعالي للمراهق: -رابعا  

يشكل النمو اإلنفعالي في مرحمة المراىقة جانبا أساسيا في عممية النمو الشاممة، ألنيا ىي التي تحدد توجو      
و خصية ككل، و لذلك البد من الغوص في أعماق الذات المتغيرة بكل ماتحممو من عواطف المسار النيائي لمش

 أفكارحتى تتمكن من فيم الحياة اإلنفعالية لممراىق.

فالمراىق في ىذا الجانب يتصف بالحساسية الزائدة و يشعر باإلكتئاب، نتيجة لمصراع القائم بين رغباتو و بين 
البيئة اإلجتماعية و ماتحممو من معايير و قيم إجتماعية البد من مسايرتيا و إتباعيا. و لذلك فإن ىذا الجانب 
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ساسي و المحرك الرئيسي لسموك المراىق )حمدي عبد من النمو و اإلنفعالية لممراىق ميم جدا و ىو العامل األ
(.126، ص6889الحارس،   

و من السمات اإلنفعالية التي يتميز بيا المراىق ىي العنف و عدم اإلستقرار، فالمراىق و خاصة في الفترة 
أن يتحكم في  األولى من المراىقة قد يثور ألتفو األسباب مثمو مثل األطفال و إذا أثير أو غضب فإنو ال يستطيع

المظاىر الخارجية لحالتو اإلنفعالية فقد يحطم و يمقي بما في متناول يديو و يتمف ماحولو أو ما إلى ذلك موجيا 
بذلك الطاقة اإلنفعالية العنيفة إلى الخارج و أحيانا يوجييا إلى الداخل مسببا اإليذاء لنفسو أو ممتمكاتو و تختمف 

ىق تبعا لمظروف التي تربى فييا و تبعا لمقيود التي وضعت عميو و ىو صغير ا ثورة المرااألىداف التي تصيبي
(.161، ص1060في التعبير عن انفعالتو )إسماعيل،   

أىم مظاىر النمو اإلنفعالي لممراىق: -4  

في الواقع ال يوجد تعريف محدد جامح اإلنفعال إال أن بعض عمماء النفس يعرفونو عمى أنو حالة شعورية مثل 
و الغضب و السرور و الحزن و الحب و العطف و السعادة و اإلشمئزاز و تتمخص مظاىر النمو  الخوف

 اإلنفعالي لدى المراىق :

المراىق شديد القمق نظرا لمتغيرات الجسمية التي مر بيا و اإلحساس بالفرق بينو و بين اآلخرين مع اختالل  -
 توازنو الجسمي.

وجيو إال أنو ينتقد الكبار بشدة و يميل إلى فقد الثقة بالمعايير التقميدية رغم حاجة المراىق الماسة إلى الت -
 لألسرة و يحاول تحدي السمطة األبوية. مما يسبب قمقا شديدا لموالدين.

الرغبة في اإلستقاللية و إثبات الذات. -  

ظيمة، و وسائل اإلعالم يميل المراىقون نحو المثالية، و ليذا نستطيع أن نستثيرىم باألعمال و الكممات الع -
 المختمفة كالسينما، التمفزيون و اإلذاعة أثر كبير عمييم.

قد يحتاج المراىق إلى أن يحصل عمى العزلة لبعض الوقت و يجب إتاحة ىذه الفرصة ليم لمتأمل و التفكير  -
 مع مراعاة عدم اإلسراف الذي يؤدي إلى أحالم اليقظة.
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طفال التي توجد أثناء مرحمة المدرسة اإلبتدائية و يحل محميا إتخاذ المراىق تختفي في ىذه المرحمة جماعة األ -
 لنفسو أصدقاء من نفس الجنس، و تدريجيا ينمو اإلتجاه نحو مصاحبة الجنس اآلخر.

ميميم إلى حدة الطبع و الكآبة و شدة الحساسية و كثرة النقد و المبالغة و الشعور بالذات و الحيرة. -  

بآرائيم إلحساسيم بنقصيم و يدافعون عن حقوقيم، ألنيم عمى غير استعداد في كثير من النواحي يتشبثون  -
(.612-613، ص 1003عمى تحمل المسؤولية )عصام نور،   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مرحلة المراهقة                                                 ع                الفصل الراب  
 

 
55 

:خالصة  

جتماعية فضال عن كونيا مرحمة إمتداد المراىقة فترة تغيرات بيولوجية ونفسية و فإن  منوو       من زمني. و ا 
مى عالقتو مع الذين يحيطون بو. وعميو دعا الكثير من عشدة ما يؤثر عمى شخصية المراىق و طر مراحل أخ

ربين إلى اإلىتمام بالمراىق كفرد من األفراد حتى يكون فردا صالحا لمجتمعو كون أي خمل في ىذه مالالباحثين و 
  جانحا.يكون مراىقا منحرفا و يان إلى أن الفترة ينعكس عمى شخصيتو فيدفع بالمراىق في بعض األح

 

  

 

 



 

 

الفصل الخامسة: 
اإلجراءات 

 التنفيذية للدراسة
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 تمهيد:

بعدما تم التطرق الى الجانب النظري الى متغيرات الدراسة و التي تتمثل في كل من الدكاء االنفعالي و      
مستوى الطموح و معالجتيا نظريا . و ذكر أىم النظريات المفسرة لكال المفيومين )المتغيرين( ، سوف يتم 

يات البحث و التي تحتاج الى من فرض التحققالتطرق الى الجانب الميداني من الدراسة، و ذلك من أجل 
طريقة احصائية و معالجتيا ، و لذلك سوف يتم تخصيص ىدا الفصل لعرض االجراءات المنيجية المتبعة و 

 :اىم االساليب االحصائية المستخدمة لمحصول عمى النتائج و ذلك من خالل عرض 

  حدود الدراسة المكانية و الزمانية و الموضوعية 
 الدراسة االستطالعية  
  في الدراسة  ةالمستخدموأداة المنيج 
 مع و عينة الدراسة تمج 
  األساليب االحصائية المستخدمة 
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 حدود الدراسة  -أوال

حيث الحدود المكانية: و نقصد بو الحيز المكاني )الجغرافي ( الدي ستجرى فيو الدراسة الحالية  -1
 ثانوية لعبني أحمد الطاىير التابعة جغرافيا لوالية جيجل  يأجريت ىدع الدراسة ف

الحدود الزمانية : و يقصد بو الوقت المستغرق ال جراء ىده الدراسة حيث كانت البداية من وقت  -2
موافقة ادارة قسم عمم النفس و عموم التربية و األرطوفونييا عمى موضوع الدراسة و ذلك ابتداءا من 

 11قمنا بتوزيع االستبيان المبدئي عمى بعض طمبة البكالوريا ابتداءا ، حيث  2222شير فيفري 
طالبا  74استمارة ، ثم تم توزيع األداة بصورتيا النيائية عمى  19و قدر عددىا ب  2222مارس 

 .2222سبتمبر  29الى غاية  2222اوث  17بدءا من 
لدى  و عالقتو بمستوى الطموح الحدود الموضوعية : تناولت ىده الدراسة موضوع الدكاء االنفعالي -3

ابعاد : ادراك الذات ،  4طمبة البكالوريا ، و قد تمثل المتغير األول في الدكاء االنفعالي و قيس ب 
 ادراك العواطف ، تحفيز الذات ، ادارة العالقات ، أما المتغير الثاني فتمثل بمستوى الطموح 

 :  الدراسة االستطالعية -ثانيا

الدراسة االستطالعية الخطوة األولى في اعداد البحث العممي لمعرفة مجموعة من الجوانب التي تعتبر      
تخدم الموضوع و ايضا مجموعة العراقيل التي قد تخص المشكمة المدروسة و ذلك من خالل احتكاكو بواقع 

الدراسة التي يريد القيام  ؤشراتالمشكمة و االنتقال من االطار النظري الى االطار الميداني اين يجد الباحث م
بة في لصدقيا و ثباتيا ، و في ضوء ذلك قامت الطابيا ، ايضا اختيار ادوات البحث بدقة و معرفة مدى 

طالب)ة( بثانوية لعبني أحمد و ذلك في شير مارس  19أولي عينة البحث متكون من  بإجراءه الدراسة ذى
السيكيومترية ألداتي  من أجل التأكد من الخالئص ، و  ذلك 2222مارس  12ل  11بالتاريخ الممتد من 

 الدراسة )مقياس الذكاء االنفعالي و مقياس مستوى الطموح ( 

 : الدراسة و أداة منهج  -ثالثا

تتعدد مناىج البحث باختالف الظاىرة و المشكمة المراد دراستيا و بالتالي فاختيار المنيج المناسب      
فالمنيج عبارة عن أسموب من أساليب التفكير يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره و اساس نجاح البحث، و عميو 

 تحميميا و عرضيا,

  الدي ييدف الى تقديم توضيح لمعالقات  الوصفي التحميميالمنيج: اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج
ما يساعد عمى بين الظواىر المختمفة كالعالقة بين االسباب و النتائج، و عالقة بين الكل و الجزء ب

 فيم ىده الظواىر
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وبما أن موضوع دراستنا الحالية "الدكاء االنفعالي و عالقتو بمستوى الطموح لدى طمبة 
ظاىرة الدراسة بموضوعية منا ييتم البكالوريا" فالمنيج الوصفي ىو األنسب ألنو يصف 
 بتحدبد الظروف و العالقات التي توجد بين الظواىر 

عممية اختيار األداة المناسبة تقع عمى مسؤولية الباحث فاعتمدت الطالبة أداة الدراسة : ان 
و لقد قامت باستخدام ىذه األداة ألنيا تتناسب مع طبيعة   " لمقياسفي ىده الدراسة عمى " ا

الموضوع المدروس و فرضياتو المطروحة و بعد االنتياء من صياغة االستمارة بصورتيا 
ا من خالل تطبيقيا عمى عينة من مجتمع الدراسة و قد بمغ األولية قامت بتجريبيا و ىد

طالب ، و بعد حساب الصدق و الثبات تم استخراج االستمارة في صورتيا  19عددىم 
 محاور و ىي : 23النيائية و لقد احتوت عمى 

 الشخصية البياناتالمحور األول :-
ادراك الذات ، " 6_1بندا ، وابعاده ىي " 25المحور الثاني : الذكاء االنفعالي يحتوي عمى -
 " أدارة العالقات 25_22" تحفيز الذات ، "19_14" ادارة العواطف ، "13_7"

 "31_26"بند  36المحور الثالث مستوى الطموح يحتوي عمى - .1
 الخصائص السيكيومترية لألداة  -
 كاء االنفعالي "ذ"ال السيكومتريةلمقياسالخصائص  - أ

من أجل حساب صدق و ثبات مقياسي الذكاء االنفعالي و مستوى الطموح قمنا بتجر بتو عمى عينة 
 طالب. 19استطالعية من طمبة البكالوريا قدرىا 

 قياس ما وضع لقياسو و لقد قمنا حساب صدق االستبيان   ىالصدق : ىو أن يكون المقياس قادرا عم
بة بحساب معامل الصدق الذاتي حيث يقصد بو صدق نتائج االستبيان و يقاس بحساب لقامت الطا

 الجدر التربيعي لمعامل ارتباط الثبات و بتطبيق المعادلة التالية:

  الصدق الذاتي= معامل الثبات

 2,87=       بالتعويضو     

  أنو سوف يتم الحصول عمى نفس النتائج ادا ما تم تطبيقو مرة أخرى عمى نفس الثبات : و يقصد بو
و  كرو نباخساب ثبات االستبيان عن طريق معادلة ألفا حافراد العينة في نفس الظروف ، و تم 

يؤكد و ىو كافي لتحقيق ثبات األداة و ىدا ما  2,76قدر ب أظيرت النتائج مستوى عال من الثبات 
 :قابميتيا لمتطبيق الميداني ، و الجدول اآلتي يوضح ذلك
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 ( يوضح ثبات االستبيان :03)رقم  جدول
 الفاكرونباخ عدد افراد العينة عدد البنود

58 91 67:9 
 "مستوى الطموح  "لمقياس الخصائص السيكومترية -
  نجد أن الصدق الذاتي  2,72الصدق : بعد حساب ثبات مقياس مستوى الطموح و الدي يقدر ب

 و ىو مستوى عالي من الصدق  2,84=       لمستوى الطموح 
تم حساب ثبات االستبيان عن طريق معادلة ألفا كرو نباخ و أظيرت النتائج مستوى عال الثبات : 

و ىو كافي لتحقيق ثبات األداة و ىدا ما يؤكد قابميتيا لمتطبيق الميداني،  2,72من الثبات قدر ب 
 : و الجدول اآلتي يوضح ذلك 

  :( يوضح ثبات االستبيان67)رقم  جدول
 الفاكرونباخ العينةعدد افراد  عدد البنود

69 91 67:5 
 نجد أن  2,79بعد حساب الثبات الكمي لالستبيان الدي قدر ب : الصدق الكمي لالستبيان -ج

 و ىو مستوى عالي من الصدق  2,88=       الصدق الذاتي لمستوى الطموح 

 مجتمع و عينة الدراسة: -رابعا

من طالب البكالوريا ثانوية لعبني أحمد مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة في مجموعة  7-9
 طالبا)ة(. 74والية جيجل" و البالغ عددىم -"الطاىير

 عينة الدراسة : و يقصد بيا جزء من عينة الدراسة و كيفية اختياره  4-2

حيث يسمح فقد قامت الطالبة باستخدام طريقة العينة العشوائية فيي من بين الطرق المالئمة لنوع  الدراسة   
 النوع باستيداف طمبة البكالوريا. ىدا

 

 يمثل خصائص العينة حسب الجنس: (68)رقم  جدول

 النسبة  التكرار الجنس
 %85,1 63 أنثى
 %14,9 11 ذكر

 %122 74 المجموع
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طالبة أي بنسبة  63( أن معظم الطمبة من جنس االناث و الدي بمغ عددىم 25يتضح من خالل الجدول)
 . % 14,9طالبا بنسة  11في حين أن باقي الطمبة من جنس الذكور و الدي بمغ عددىم  85,1%

 التخصص:يمثل خصائص العينة حسب  (69)رقم  جدول

 النسبة التكرار الشعب
 %55,4 41 عموم تجريبية 
 %16,2 12 لغات أجنبية

 %28,4 21 أدب و فمسفة 
 %966 7: المجموع 

 

( أن أكثر تخصص شممتو العينة ىو تخصص عموم تجريبية و الدي بمغت 26يتضح من خالل الجدول )
و في األخير قدرت نسبة تخصص لغات  %28,4نسبة و تميو تخصص أدب و فمسفة ب % 55,4نسبتو 

 .% 16,2أجنبية بنسبة 

 األساليب االحصائية  -خامسا

و   « spss »برنامج التحميل االحصائي قمنا بتفريغ االجابات المتحصل عمييا من خالل االستمارة عن طريق 
 تم استخدام األسموب االحصائي التالي 

معامل ارتباط بيرسون: و تم استخدامو في ىده الدراسة ألنيا دراسة ارتباطية و لمعرفة ما ادا كان  -
 ىناك ارتباط بين الدكاء االنفعالي و مستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا 

 

 



 

 

الفصل السادس: 
عرض مناقشة 
 نتائج الدراسة
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 الفرضية الجزئية أولية: -أوال

بين إدراك الذات ومستوى الطموح لدى  0.0.توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
طمبة البكالوريا ولمكشف عن العالقة اإلرتباطية بين البعد األول من أبعاد الذكاء اإلنفعالي )إدراك الذات( 

اط بيرسون والجدول التالي يوضح النتائج ومستوى الطموح لدى أفراد عينة الدراسة ثم استخدام معامل اإلرتب
 العالقة بين إدراك الذات ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريايوضح  :(70)رقمجدول 

   متغيرات
 معامل اإلرتباط 0.3. إدراك الذات
 مستوى الداللة 0.0. مستوى الطموح
( وىي قيمة طردية موجبة 0.3.بمغت )( أن قيمة معامل اإلرتباط بيرسون والتي 2.يتبين من الجدول رقم )

ضعيفة أي كمما إرتفعت درجة إدراك الذات لدى أفراد عينة الدراسة كمما ارتفعت معو مستوى الطموح، كما أن 
( وعمية يمكن القول أنو تم رفض الفرضية الصفرية ىذا 0.0α. اإلرتباط الدال إحصائيا عند مستوى الداللة )

 يعني وجود عالقة إرتباطية0

 حيث أنو كمما زادت درجة إدراك الذات زاد مستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا0

الذات ومستوى الطموح كون أن إدراك الذات يساعد الطمبة عمى تحديد بين إدراك  ويمكن تفسير العالقة
اميا في طموحاتيم وقد يرجع ذلك إلى قدرة طمبة البكالوريا عمى إدراك وعييم بذاتيم ومعرفة مشاعرىم واستخد

 اتخاذ قراراتيم0

يرجع أيضا ارتباط ادراك الذات بمستوى والتفكير المنطقي وكل ذلك بينيم في زيادة مستوى طموحيم وقد 
الطموح لدى ىذه الفئة التي كونيم يمرون بمرحمة إنتقالية إلى الجامعة حيث يتحدد مستقبميم الدراسي مما 

طموحاتيم وكذا مرحمة المراىقة التي ينتقمون فييا من الطفولة  يمنح الطمبة القدرة عمى إدراك أنفسيم وتحديد
 إلى الرشد والتي يسعون فييا إلى اإلستقاللية وتحقيق الحرية ومن ثم الرفع من مستوى طموحيم0
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في تعريفو إلدراك الذات عمى أنو قدرة الفردعمى اإلنتباه واإلدراك  ....وىذا ما أكده تعريف أبو العال 
وكذلك نموذج ماير وسالوفي ىو معرفة الفرد بإنفعاالتو وعواطفو والقدرة عمى التعبير عنيا  الجيد، والوعي
 بكفاءة0

ستخداميا في اتخاذ  كما أن الضعف في إدراك الذات يؤثر في مستوى الطموح وعدم معرفة الفرد لمشاعره وا 
 قرارتو ينقص من دافعية ومستوى طموحو0

موح، فالتفاؤل يدل عمى النظرة اإليجابية لمحياة )وىي سمة ذوي الذكاء إذن إدراك الذات يزيد من مستوى الط
 اإلنفعالي المرتفع( والفرد الذي لديو الثقة بقدراتو عمى تحقيق اليدف فإنو يزيد من مستوى طموحو0

 حيث أن القدرة عمى السيطرة عمى العواطف واإلنفعاالت ىي أساس اإلرادة وأساس الشخصية الناجحة0

نستنتج تحقق الفرضية الجزئية األولى القائمة بوجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى وبيذا 
 بين إدراك الذات ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا0 0.0.الداللة 

 5 الفرضية الجزئية الثانية -ثانيا

ستوى الطموح ارة العواطف ومبين إد 0.0.توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 لدى طمبة البكالوريا0

ولمكشف عن العالقة اإلرتباطية بين البعد الثاني من أبعاد الذكاء اإلنفعالي إلدارة العواطف ومستوى الطموح 
 التالي يوضح النتائج0لدى أفراد عينة الدراسة تم إستخدام معامل اإلرتباط بيرسون والجدول 

العالقة بين البعد الثاني من أبعاد الذكاء اإلنفعالي إلدارة العواطف ومستوى الطموح يوضح  :(70) رقم جدول
 لدى طمبة البكالوريا0

 معامل اإلرتباط 0.0. متغيرات
 إدارة العواطف
 مستوى الطموح

 مستوى الداللة 0.0.
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( وىي قيمة طردية موجبة 0.0.( أن قيمة معامل اإلرتباط بيرسون والتي بمغت )3.يتبين من الجدول رقم )
ضعيفة أي كمما ارتفعت درجة إدارة العواطف لدى أفراد عينة الدراسة كمما إرتفع معو الطموح، كما أن 

ة وعميو يمكن القول انو تم رفض الفرضية الصفري α = 0.0.اإلرتباط الدال إحصائيا عند مستوى الداللة 
ىذا يعني وجود عالقة إرتباطية حيث أنو كمما زادت درجة إدارة العواطف زاد معو مستوى الطموح لدى طمبة 

 البكالوريا0

ويمكن تفسير العالقة بين إدارة العواطف ومستوى الطموح كون أن العواطف ىي تحد وىي حاجة ممحة وذلك 
يرجع إلى المرحمة العمرية التي يمر بيا الطمبة والتي يحدث فييا تغيرات فسيولوجية متنوعة تغير من حياتيم 

ا من خالل التحكم في إنفعاالتيم ومن أمورىم النفسية وتؤثر في مسارىا مما يحدث فييا تطور ونمو طردي
( في أبعاد .0..اإلنفعاالت وىذا ما أعده فوقية راضي )والقدرة عمى فيم مشاعر اآلخرين أي إدارة وتوجيو 

الذكاء اإلنفعالي إلى أن ضبط العواطف ىو قدرة الفرد عمى التحكم في إنفعاالتو وضبط دوافعو والتعامل مع 
يجاد طرق التعامل مع المشاعر لتكون مالئمة ببطأ اإلن فعاالت السمبية وتحويميا إلى إنفعاالت إيجابية، وا 

الغصب والقمق وىذا يساعد الطالب عمى تحقيق مستوى الطموح لدييم وذلك ما أكدتو ىذه الدراسة وتؤكد 
 يتمتعون بإدارة لعواطفيم الذين يتحكمون بمشاعر الغضب والقمق وىذا ما يعطييم قدرةعمى أن الطالب الذي 

عمى إستثمار األزمات والظروف اإلجتماعية وتحويميا إلى رفع مستوى الطموح لدييم، وىذا يتفق مع نموذج 
( حيث يعتبره أنو قدرة الفرد عمى التغمب عمى القمق ومقاومة اإلحباط لدييم أثناء 0442كوبر وصواف )

 العمل، كما أنو يشعر بإنفعاالت اآلخرين ومساعدتيم في مقاومة اإلحباط0

طفل أظيرت  0000ودراسة أجريت عمى  0440كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نموذج دانيال جوامان 
نتائجيا أن األطفال األكثر ذكاء في قراءة المشاعر غير المنطوقة كانوا من األطفال المحبوبين في المدرسة 

ارة العواطف ويسيل في التأثير واألكثر أستقرارا عاطفيا كما أن أداء ىؤالء األطفال ىم األفضل عمى إد
( وىذا كمو يؤدي إلى زيادة مستوى الطموح وعدم .0، 0...والفعالية في الفصول الدراسية )عبد المنعم 

التحكم في إدارة العواطف يؤدي إلى التشتت واإلحباط أي أنو كمما ارتفعت ىذه اإلضطرابات قل مستوى 
 الطموح لدييم0
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وبيذا نستنتج تحقق الفرضية الجزئية الثانية القائمة بوجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( ألن 0...العواطف ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا، كما تؤكد 00000000 )بين إدارة  0.0.الداللة 

واإلتزان اإلنفعالي كعدم القمق والخوف مستوى الطموح يزداد لدى الفرد شريطة توافر درجة من الثقة بالنفس 
 (5100 .0..)عبد ربعمي شعبان 

 الفرضية الجزئية الثالثة:  -ثالث

بين تحفيز الذات ومستوى الطموح لدى  0.0.توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
أبعاد الذكاء اإلنفعالي لتحفيز الذات  طمبة البكالوريا ولمكشف عن العالقة اإلرتباطية بين البعد الثالث من

 ومستوى الطموح لدى افراد عينة الدراسة تم إستخدام معامل اإلرتباط بيرسون والجدول التالي يوضح النتائج0

 العالقة بين تحفيز الذات ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريايوضح  (:70رقم )جدول 

 معامل اإلرتباط .00. متغيرات
 تحفيز الذات 
 مستوى الطموح

 مستوى الداللة 0.0.

( وىي قيمة طردية موجبة .00.( أن قيمة معامل إرتباط بيرسون والتي بمغت )4.يتبين من الجدول رقم )
متوسطة أي كمما إرتفعت درجة تحفيز الذات لدى أفراد عينة الدراسة كمما إرتفعت معو مستوى الطموح، كما 

( وعميو يمكن القول أنو تم رفض الفرضية  α = 0.0.أن اإلرتباط الدال إحصائيا عند مستوى الداللة ) 
الصفرية ىذا يعني وجود عالقة إرتباطية حيث انو كمما زادت درجة تحفيز الذات زاد مستوى الطموح لدى 

 طمبة البكالوريا0

إلى استخدام الفرد لقيمة وتفضيالتو العميقة الجل تحفيز ذاتو  0444وقد يرجع ىذا حسب بموكس وىيجز 
 أىدافو0 وتوجيييا لتحقيق

فإن توفر تحفيز الذات لدى طمبة البكالوريا والذي يكون مكون من الميارات والكفاءات الشخصية والعاطفية 
 واإلجتماعية التي تزيد من مستوى طموحاتيم0
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فيما بينيم وزد عمى ذلك دور الثانوية وكل من كما أن طمبة ثانوية لعبني أحمد يتميزون بالجدية والتنافس 
من مدير ومستشاري وأساتذة في خدمة الطالب وتطوير قدراتيم عمى الصعيدي التعميمي والنفسي يقوم عمييا 

من توفر أساتذة أكفاء ومرشدة تربوية تعزز ثقتيم بأنفسيم وتذلل العقبات أماميم والتي تؤثر عمى مستوى 
 طموح لدييم0

الفرد عمى العمل بفاعمية في ( حيث أن تحفيز الذات ىو قدرة 0442ويتفق ىذا مع نموذج كوبر وصواف )
مواقف العمل الضاغطة، كما أنو يقوم بالمبادرة والتركيز والنشاط الذاتي وىذا بدوره لو عالقة بمستوى الطموح 
وبيذا نستنتج تحقق الفرضية الجزئية الثالثة القائمة بوجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ات ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا0( بين تحفيز الذ0.0.الداللة )

 عرض ومناقشة الفرضية الجزئية الرابعة:  -رابعا

بين إدارة العالقات ومستوى الطموح  0.0.توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
اء اإلنفعالي )إدارة لدى طمبة البكالوريا، لمكشف عن العالقة اإلرتباطية بين البعد الرابع من أبعاد الذك

العالقات( ومستوى الطموح لدى أفراد العينة الدراسة، ثم إستخدام معامل اإلرتباط بيرسون والجدول التالي 
 يوضح النتائج0

 يوضح العالقة بين إدارة العالقات ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا :(07)رقم جدول 

   متغيرات
 0.4. إدارة العالقات 

.0.0 
 معامل اإلرتباط 
 مستوى الداللة 

( وىي قيمة طردية موجبة 0.4.( أن قيمة معامل اإلرتباط بيرسون والتي بمغت ).0يتبين من الجدول رقم )
ضعيفة أي كمما إرتفعت درجة إدارة العالقات لدى أفراد عينة الدراسة كمما إرتفعت معو مستوى الطموح0 كما 

ة الصفرية ( وعميو يمكن القول أنو تم رفض الفرضيα 0.0.أن اإلرتباط الدال إحصائيا عند مستوى الداللة )
ىذا يعني وجود عالقة إرتباطية حيث انو كمما زادت درجة إدارة العالقات زاد مستوى الطموح لدى طمبة 

 البكالوريا0
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ونستنتج من النتائج المتوصل إلييا أن ذلك قد يرجع إلى التأثير اإليجابي والفعال لطمبة البكالوريا وعالقاتيم 
حساس بنبض مشاعرىم والتعامل بمطف ومودة وكذا يمكن تفسير مع اآلخرين عن طريق فيم إنفعاالتيم واإل

ذلك من خالل قدرة الطمبة عمى التفكير واإلبداع، والطموح يتطمب توفر بعض السمات اإلنفعالية التي تجعل 
 منو طالبا واثقا بنفسو معتمدا عمى ذاتو ولديو قدر من مستوى الطموح0

فيم إنفعاالتيم في اآلخرين وذلك من خالل ثير اإليجابي كما قد تفسر ذلك في قدرة الطالب عمى التأ
 ومشاعرىم ومعرفة من يقود ومن يتبع0

ومما يؤكد ذلك قول جوامان، أن الذكاء اإلنفعالي عكس الذكاء العقمي يستمر في النمو في جميع المراحل 
الفرد في الدرجة العممية العمرية لمفرد، وىذا ما يجعل إكتساب ىذا النوع من الذكاء ينمو ويتطور مع تقدم 

 ومستوى تعميمو0

 وىذا يعني أن إدارة العالقات لدى الطالب البكالوريا لو تأثير قوي عمى مستوى الطموح 0

توصمت إلى أن التالميذ المراىقون الذين والتي  0440كما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة فرينتز وآخرون 
ات ماىرة إجتماعيا بدرجة أكبر إضافة إلى مشكالت سموكية أقل يتمتعون بالكفاءة اإلجتماعية أبدوا سموك

مقارنة بالطالب المرفوضين إجتماعيا، وقد أشارت دراستو أيضا إلى حصول الطالب ذوي الكفاءة اإلجتماعية 
عمى درجات تحصيمية أعمى من غيرىم في إشارة واضحة إلى أثر الميارات اإلجتماعية عمى التحصيل 

 (0050.10..) البيي الدراسي 

العالقة بين إدارة العالقات ومستوى الطموح إلى أن الطالب مرتفعي الذكاء اإلنفعالي ويمكن تفسير ضعف 
لدييم القدرة عمى حل مشكالتيم بأنفسيم، ويرغبون في التفوق والنجاح، ولدييم القدرة عمى تقدير الذات 

ي معظم المواقف وتحديد جوانب القوة، والضعف ويتصفون بالثقة بالنفس وال يحتاجون المساندة من اآلخرين ف
أون( والتي تشير إلى قدرة  -وفق نموذج )بار  independenceوكذلك تمتع ذوي الذكاء الوجداني اإلستقاللية 

الفرد عمى التوجو ذاتيا والتحكم الذاتي في تفكيره وتصرفاتو ومشاعره فيو غير معتمد إنفعاليا عمى اآلخرين، 
القائمة بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى وبيذا نستنتج تحقق الفرضية الجزئية الرابعة 

 بين إدارة العالقات ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا0 0.0.الداللة 
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 الفرضية العامة: -خامسا

بين الذكاء اإلنفعالي ومستوى الطموح  0.0.توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
البكالوريا، ولمكشف عن العالقة اإلرتباطية بين المتغير االول الذكاء اإلنفعالي ومتغير ثاني مستوى لدى طمبة 

 الطموح لدى افراد عينة الدراسة تم إستخدام معامل بيرسون والجدول التالي يوضح النتائج0

 ياالعالقة بين الذكاء اإلنفعالي ومستوى الطموح لدى طمبة البكالور  يوضح (:00رقم) جدول

 متغيرات
 الذكاء اإلنفعالي

  
 معامل اإلرتباط  .00.

 مستوى الداللة  0.0. مستوى الطموح
( وىي قيمة طردية موجبة .00.( أن قيمة معامل اإلرتباط بيرسون بمغت )00يتبين من الجدول رقم )

متوسطة أي كمما ارتفعت درجة الذكاء اإلنفعالي لدى أفراد العينة كمما ارتفعت معو مستوى الطموح، كما ان 
ىذا  ( وعميو يمكن القول أنو تم رفض الفرضية الصفريةα 0.0.اإلرتباط الدال إحصائيا عند مستوى الداللة )

 يعني وجود عالقة إرتباطية0

نستنتج من النتائج المتوصل إلييا في الدراسة الحالية فيما يخص الفرضية العامة، ونتائج الدراسات السابقة، 
وصوالحة  00..(، ودراسة جواد 00..( ومحدب رزيقة )00..نجد أنيا تتفق مع دراسة حسين عودة)

يا بين الذكاء اإلنفعالي ومستوى الطموح حيث يرى الميتمون ( في وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائ00..)
من النجاح في الحياة، وبينما يسيم الذكاء األكاديمي  % .3بالذكاء أن الذكاء اإلنفعالي قوة كامنة تسيم 

 من النجاح0 % ..نسبة 

يارات وسمات وقد ترجع النتيجة إلى تمتع الطالبة بمستوى عال من الذكاء لكون ىذا الذكاء يحتاج إلى م
بالتفكير اإليداعي وسرعة البدييية والنضج اإلنفعالي والتنمية الذاتية والتي تتوفر في األفراد الذين يتميزون 

بكونيا تترسخ في من مستواىم مرتفع وىذا بدوره لو عالقة كبيرة بمستوى طموح لدييم كما يؤكد 
أن ىناك بعض العوامل اإلنفعالية تكون ميمة ( عمى ما أشارت إليو الدراسات الحديثة من 0...السمادوني)

 في النجاح الشخصي ويكون إسياميا في ىذا النجاح أكبر مما تسيم بو القدرات المعرفية0
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وزد عمى ىذا إن معظم الطمبة الذين لدييم مقدرة عمى معرفة الجوانب والحاالت اإلنفعالية لدييم ولدى 
 يرفع لدييم مستوى الطموح 0 اآلخرين، وكيفية إدارة اإلنفعاالت وتنظيميا

وبيذا نستنتج تحقق الفرضية العامة القائمة بوجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 بين الذكاء اإلنفعالي ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا0 0.0.
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 خاتمة:

يعد الذكاء اإلنفعالي ومستوى الطموح من المواضيع الجديدة وذلك ألىميتو البالغة والتي تحظى بيا      
اإلنفعاالت والعواطف في الوقت الحالي، حيث تزايد اإلىتمام بدراسة الحياة اإلنفعالية لمفرد من ناحيتيا 

لعمماء والباحثون من خالليا إلى فيم اإليجابية وىذا ما يتجمى في مختمف األبحاث والدراسات التي يسعى ا
اإلنسان ودوافعو إلى جانب معرفة خصائصو وكذا تنمية ىذه الميارات والسمات0 ومن خالل الدراسة التي 
قمت بيا حول الذكاء اإلنفعالي وعالقتو بمستوى الطموح، حيث أثبتت نتائج الدراسة الحالية وجود عالقة 

 وجد عالقة إرتباطية موجبة بين أبعاد الذكاء اإلنفعالي ومستوى الطموح0إرتباطية بين المتغيرين، كما انو ت

إن دراسة موضوع الذكاء اإلنفعالي وعالقتو ومستوى الطموح لدى طمبة بكالوريا ىي دراسة ميمة ذات      
قيمة لذلك من الضروري إعادة ىذا الموضوع عمى عينة أكبر ومدة أطول وبأكثر دقة، ومن أجل الوصول 

ائج فعالة تساعد في وضع إستيراتجيات تساىم في مساعدة الطمبة عمى معرفة طاقاتيم وقدراتيم النت
ستثمارىا إستثمارا فعاال في الميدان التربوي0  وا 

 التوصيات المقترحات:

 ضرورة اإلىتمام بموضوع الذكاء اإلنفعالي في المجال التربوي0 -

 بالنجاح في المدرسة والحياة0تعميم ميارات الذكاء اإلنفعالي كونيا ليا عالقة  -

 إعتماد الذكاء اإلنفعالي كعنصر من عناصر األىداف التعميمية0 -

تناول الذكاء اإلنفعالي ومستوى الطموح لدى عينة أخرى غير طمبة البكالوريا كطالب الجامعة  -
 والمتوسطة أوحتى اإلبتدائي0

متالميذ وتطبيقيا فعميا في مدارس ضرورة إدخال ميارات الذكاء اإلنفعالي ضمن المناىج الدراسية ل -
 التعميم اإلبتدائي والمتوسط والثانوي0

تنمية الذكاء اإلنفعالي لدى الطفل بدءا من األسرة إلى جميع مؤسسات التنشئة اإلجتماعية نظرا لدور  -
 الذكاء اإلنفعالي في النجاح في الحياة والمجال األكاديمي0
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 دى فئة الموىوبين0دراسة الذكاء اإلنفعالي ومستوى الطموح ل -

 دراسة الفروق بين الجنسين التي لم أتطرق ليا في دراستي ىذه0 -

 دراسة العالقة بين الذكاء اإلنفعالي والدافيعية لإلنجاز لدى طمبة البكالوريا0 -

 دراسة مدى تأثير مستوى الذكاء اإلنفعالي عمى مستوى التحصيل الدراسي لدى الطمبة0  -
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 ممخص الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة الموجودة بين الذكاء اإلنفعالي ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا في 
ثانوية لعبني أحمد والية جيجل، ومن أجل ذلك تم إستخدام المنيج الوصفي التحميمي وكانت أدوات الدراسة 

 عبارة عن5 

( من طمبة البكالوريا تم 20تطبيقيا عمى عينة بمغت )مقياس الذكاء اإلنفعالي، مقياس مستوى الطموح، ثم 
 إختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية، وأسفرت نتائج الدراسة عن التالي5

 بين الذكاء اإلنفعالي ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا0 0.0.ىناك عالقة ذات داللة إحصائية  -
 ات ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا0ىناك عالقة ذات داللة إحصائية ضعيفة بين إدراك الذ -
 ىناك عالقة ذات داللة إحصائية ضعيفة بين إدارة العواطف ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا0 -
 ىناك عالقة ذات داللة إحصائية متوسطة بين تحفيز الذات ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا0 -
 ة العالقات ومستوى الطموح لدى طمبة البكالوريا0ىناك عالقة ذات داللة إحصائية ضعيفة بين إدار  -

 طمبة البكالوريا0 –مستوى الطموح  -الذكاء اإلنفعالي كممات مفتاحية:

Résumé de l'étude: 

Le but de cette étude était d étudier la relation entre l intelligence émotionnelle et sa relation avec 

le niveau d anbition des eléves de baccalauréat du lyceé laabani ahmed dans la wilaya de jijel, et 

pour cela, lapproche outdexriptive etique a été dils use consistaient en une échelle d’intelligence 

émotionnelle et une mesure du niveau d’ambition appliquée sur 74 éléves du baccalauréat. 

Ils existent une relation qui a une signification statistique de 0.01 entre l'intelligence 

émotionnelle et le niveau d'ambition des éléve du baccalauréat, il existe une relation faible 

statistiquement signifiante entre la comxience de soi et le niveau d'ambition des éléves du 

baccalauréat. 

Il existe une relation statistique modérée entre tauto-motivation et le niveau d'ambition des 

éléves du baccalauréat. 

Il existe une relation faible statistiquement singnificative entre la gestion des relations et le 

niveau d'ambition des éléves du baccalauréat. 
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 الكتب:

 دار: عمان ،(1اإلصدار) الرشد، إلى الحمل من الطفل ،(0212) الدين عماد ومحمد اسماعيل -1
 .الفكر

 المراىقة لمرحمة المختمفة النمو أوجو شاممة سيكولوجية دراسة المراىق ،(1981) نوري الحافظ -0
 لمدراسات العربية المؤسسة(: 1 اإلصدار)

: األردن ،(1اإلصدار) المعرفي، النفس عمم في معاصرة دراسات ،(0222)أحمد المنعم عبد الدريدر -3
 .الكتب عالم

 اإلمارات ،(0 اإلصدار) النفس عمم إلى مدخل ،(0222) الرحيم وعبد والينداوي عماد الزغمول -2
 .الكتب دار: العربية

: عمان ،(1اإلصدار) التنمية، تطبيقاتو أسسو، الوجداني الذكاء ،(0227) السمالوزي إبراىيم السيد -5
 .الفكر دار

 دار: اإلسكندرية العقمية، والقدرات العام النفس عمم في الوجيز( 0222)الرحمان وعبد العيسوي -6
 .الجامعية المعرفة

 .المعارف دار :مصر وقياسيا، خصائصيا العقمية القدرات ،(1985) محمود وجيو إبراىيم -7
ختبارات مقاييس ،(0212) المغربي أحمد -8  ،(1 اإلصدار) الكمي، الذكاء نظرية ميزان في الذكاء وا 

 .الفجر دار: القاىرة
 .زىران دار: األردن والمراىقة، والطفولة والنمو النفس عمم ،(0221) الزغبي محمد أحمد -9

: القاىرة والشباب، المراىقين لدى الطموح مستوى مقياس ،(0222) إباظة السميع عبد آمال -12
 .المصرية األنجو مكتبة

 .الكتب عالم: القاىرة ،(1اإلصدار) النمو النفس عمم ،(1995)زىراني السالم عبد حامد -11
: مصر التربوية، اإلجتماعية الخدمة ،(1998)إبراىيم سالمة وسيد البخشوشو عبد حمدي -10

 .لمكمبيوتر العممي المكتب
 .الشروق دار: عمان اإلنفعالي، والذكاء العاطفي الذكاء ،(0222)اهلل عبد ومحمود خوالدة -13
 المعاصر الفكر دار: لبنان ،1 اإلصدار األذكياء، ،(0221) معروق رزيق -12
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 ،1 اإلصدر األطفال، رياض لمعممات الوجداني الذكاء ،(0227) حسن عمي سالي -15
 .الجامعية المعرفة دار: اإلسكندرية

 .الحديث الكتاب دار: عمان الوجداني، الذكاء مقياس ،(0212) خميل خميل سامية -16
 التربوية لمقيادة الوجداني الذكاء ،(0226) حسين العظيم عبد وطو العظيم عبد سالمة -17

 .الفكر دار: مصر ،(1اإلصدار)
 والتفوق الموىبة عمى نافذة المتعددة الذكاءات ،(0212)إبراىيم ويوسف الواحد عبد سميمان -18

 .المصرية المكتبة: مصر واإلبداع،
 اإلصدار) العام، النفس عمم ،(1999) الكبيسي مجيد ووىيب الداىري حسن أحمد صالح -19

 .الكندري دار: األردن ،(1
 .السحاب دار القاىرة، المتعددة، الذكاءات ،(0228) الرؤوف وعبد وفارق عامر -02
 دار: مصر ،(1 اإلصدار) والشخصية، الطموح مستوى ،(1970) كاميميا الفتاح عبد -01

 .النيضة
 والشخصية الطموح مستوى في سيكولوجية دراسات ،(1992)وكاميميا الفتاح عبد -00

 .النيضة دار: القاىرة ،(3اإلصدار)
 .اإلسكندرية الجامعة شباب مؤسسة: مصر النمو، النفس عمم ،(0227)نور عصام -03
 .العربي المجتمع مكتبة: اإلنساني النمو سيكولوجيا ،(0229) شعيرة وأبو أحمد وثائر عياري -02
 دار: مصر العقمية، والقدرات الفردية الفروق سيكولوجية ،(0228)عثمان السيد فاروق -05

 األمين
 ،(1اإلصدار) العاطفي، اإلجتماعي والتعمم العاطفي الذكاء ،(0210)الرحمان عبد فتحي -06

 .الفكر دار: األردن
: بيروت ،(2اإلصدار) نجاتي، عثمان محمد لترجمة واليوا األنا ،(1980) سكموند فرويد -07

 .الشروق دار
براىيم أحمد قادية -08  والذكاء الوجداني بالذكاء وعالقتو الشخصي الذكاء ،(0211)حسين وا 

 .الجامعية المعرفة دار: مصر اإلجتماعي،
 .المسيرة دار: األردن ،(1 اإلصدار)  التربوي، النفس عمم ،(0222) تيسير كوافحة -09
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 تفسيرية، محاولة-ودينامياتو اإلجتماعي السموك ،(0223) اهلل عبد محمد أحمد مجدي -32
 .الجامعة المعرفة دار: اإلسكندرية

 .بيروت التربية، النفس عمم موسوعة ،(0223) باحثين مجموعة -31
 .النيضة دار: بيروت ،(7 اإلصدار) النمو النفس عمم ،(0220) سميم مريم -30
: األردن ،1 اإلصدار الشخصية، ومقاييس الذكاء اختبارات ،(0227) حماد أبو الدين ناصر -33

 الحديث الكتب عالم
 المتحدة العربية الشركة: القاىرة الوجداني، الذكاء ،(0210) المتخصصين من نخبة -32

 .لمتنسيق
 ترجمة والمراىق، الطفل سيكولوجية ،(0222) كالي وىنري ليندجرين وروبرت واطسون -35

 .الجامعي الفكر دار: الرياض مؤمن، عزت داليا

 والمجالت والمؤتمرات:المذكرات 

 المفتوحة القدس جامعة طمبة لدى الطموح بمستوى الذات مفيوم عالقة ،(0229)وزياد البركات -1
 .102-129 ،(3)البيئية لمتربية الفمسطينية المجمة المتغيرات، ببعض وعالقتيا

 العموم مجمة سعادة، أكثر وجدانيا األذكياء ىل ،(0227)مموح وىدى والفضمي الخضر -0
 .38-13 ،(0) 35اإلجتماعية

 بالذكاء وعالقتو الجامعة طمبة لدى التعاطف ،(0221)وعسكر الرضا عبد وسييمة الربيعي -3
 .بغداد جامعة اآلداب كمية منشورة، غير ماجستير رسالة اإلجتماعي،

 التفكير تحسين في الوجداني الذكاء لتنمية إرشادي برنامج فعالية ،(0228) خميل وسامية الشختور -2
ستيراتيجيات الخمقي  جامعة التربية، كمية منشورة، غير دكتوراه رسالة المراىقين، لدى الذات وا 
 .الرقايق

 كرة العبي لدى الطموح ومستوى لمفريق الجماعي التماسك بين العالقة ،(0210)ناصر العزازمة -5
 .فمسطين الوطنية، النجاح جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة الغربية، الضفة في القدم

 .شباط( 52) ع.النبأ مجمة اإلنفعالي، الذكاء ،(0221)ومجتبي العموى -6
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 طمبة لدى الطموح بمستوى وعالقتيما الذات ومفيوم النفسية الحاجات ،(0211)وعالء القطناني -7
 األزىر، جامعة منثورة، غير ماجستير رسالة الذات، محدرات نظرية ضوء في بغزة األزىر جامعة
 .فمسطين غزة،

 المتفوقين من عينة لدى الدراسي بالتحصيل وعالقتو اإلنفعالي الذكاء ،(0211)وسعاد المممى -8
 دمشق، مدينة في والعاديين المتفوقين مدارس من العاشر الصف طمبة عمى ميدانية دراسة والعاديين،

 .3 العدد ،06المجمد دمشق، جامعة مجمة
 دراسة) كالي إنجاز إلى الوصول في ودورىا الموىوبين لألطفال األسرية البيئة ،(0227)آمال أباظة -9

 .مصر مينا جامعة التربية بكمية النفسية الصحة لقسم العممي المؤتمر إلى مقدم بحث ،(كمينكية
 تالميذ لدى المشكالت حل عمى بالقدرة وعالقتو الوجداني الذكاء ،(0225)ذبيحي أحسن -12

 مسيمة،-بوضياف محمد جامعة النفس، عمم قسم ماجستير، رسالة النفس، عمم قسم الثانوية، المرحمة
 .الجزائر

 لدى اإلبتكارية بالقدرات وعالقتو الطموح مستوى دراسة ،(1999)وأبوزيد اهلل عبد أحمد -11
 لمعموم السودان جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة الخرطوم، والية في الثانوية المرحمة طالب

 .السودان والتكنولوجيا،
 كمية طالبات من عينة لدى الطموح بمستوى وعالقتو الذات تقدير ،(0212) وىدى أحمد -10

 .6211 ،(1)16 المعممات، كمية مجمة بجدة، المعممات
 عمم قسم الثانوي، المرحمة طالب لدى الطموح مستوى ،(0211)عمر محمد الضييان آماني -13

 .الخرطوم جامعة النفس،
 التعميم تالميذ لدى الدراسي باإلنجاز وعالقتو اإلنفعالي الذكاء ،(0212)محمد بمقاسم -12

 .الجزائر وىران، جامعة منشورة، ماجستير رسالة واألرطوفونيا، التربية وعموم النفس عمم قسم الثانوي،
 الضغط إدراك في الطموح ومستوى التحكم مركز بين التداخل دور ،(0211)حمزة بوزرزوار -15

 .0الجزائر جامعة ماجستير، رسالة الجامعيين، الطمبة لدى النفسي
 السنة تالميذ لدى الدراسي الطموح بمستوى وعالقتو النفسي الضغط ،(0225)محمد بوفاتح -16

 .الجزائر ورقمة جامعة مثورة غير ماجستير رسالة ثانوي، الثالثة
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 ضوء في المتغيرات ببعض وعالقتو الطموح لمستوى دراسة ،(0225)شبير محمد توفيق -17
 .غزة التربية، كمية ماجستير، رسالة بغزة، اإلسالمية الجامعة طمبة لدى السائدة الثقافة

 الطموح، ومستوى لمتعمم بالدافعية وعالقتيا اإلجتماعية الكفاءة ،(0212)الوىاب عبد جناد -18
 في الدكتوراه شيادة لنيل أطروحة المتوسط، التعميم مرحمة من الثالثة السنة تالميذ لدى ميدانية دراسة
 .الجزائر وزو، تيزي جامعة النفس، عمم

تخاذ الطموح ومستوى اإلنفعالي الذكاء ،(0212)عودة أبو حسين -19  الصف طمبة لدى القرار وا 
 .غزة اإلسالمية، الجامعة منشورة، ماجستير رسالة غزة، قطاع في األساسي العاشر

 ثانوي، الثانية تالميذ لدى الطموح بمستوى وعالقتو اإلجتماعي القمق ،(0210)يوسفي دالل -02
 .الجزائر المسيمة واإلجتماعية، اإلنسانية العموم كمية ماجستير رسالة

 والعاديين، المتفوقين الطمبة من عينة لدى اإلنفعالي الذكاء في الفروق ،(0211)المممي سياد -01
 .0+1العدد ،07مجمد دمشق، جامعة التربية كمية

 لدى الطموح ومستوى التفكير بأساليب وعالقتو القرار إتخاذ ،(0213)كذفة بن شريفة -00
 .الجزائر ،0سطيف جامعة دكتوراه، رسالة العمومية، بالمؤسسات الموظفين

 المعاقين لدى الطموح ومستوى الذات بتقديم وعالقتو الخجل ،(0212)ربو عبد وعمي شعبان -03
 .فمسطين غزة اإلسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة بصريا،

 لممراىقين اإلجتماعي النفسي بالتوافق وعالقتو الوجداني الذكاء ،(0229)نسيمة طالب -02
 التربية وعموم النفس عمم قسم واإلنسانية، اإلجتماعية العموم كمية ماجستير رسالة المتمدرسين،
 .0الجزائر جامعة واألرطوفونيا،

 العقمية القدرات ببعض وعالقتو الطموح مستوى ،(1990)العظيم عبد سيد الوىاب عبد -05
 .مصر ألمانيا، جامعة التربية كمية منشورة، غير ماجستير رسالة لمشخصية، اإلنفعالية لسماتوا
 .لمتدريب اإلبداع ىندسة مركز الوجداني، الذكاء ،(0229)الخضر حمود عثمان -06
 وقياسو، مفيومو اإلنفعالي الذكاء ،(0221) السميع عبد ومحمد ورزق السيد وفاروق عثمان -07

 .51-30 ،58 النفس عمم مجمة
 العاممين لممدراء الوظيفي األداء عمى العاطفي الذكاء أثر ،(0212) بظاظوا محمد عزمي -08

 .غزة اإلسالمية الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة غزة، بمكتب
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 مدارس في الطالبي المرشد لدى اإلنفعالي الذكاء مستوى ،(0216)الصبحين موسى عمي -09
 العدد 7المجمد الرياض، سعود، الممك جامعة النفس، عمم قسم المتغيرات بعض ضوء في الرياض

10. 
 طمبة لدى الجامعي باإلندماج وعالقتو الوجداني الذكاء ،(0210)القاضي عبد محمد عندان -32

 .األردن ،2العدد التفوق، لتطوير العربية المجمة تعز، جامعة التربية كمية
 الذات فاعمية من بكل وعالقتو المستقبل قمق ،(0229)الشيخي عمي محمد بن غالب -31

 القرى، أم جامعة منشورة غير دكتوراه رسالة الطائف، جامعة الطالب عينة لدى الطموح، ومستوى
 .لبنان

 الجزائر، وىران، أحمد بن جامعة والتطور التربية مخبر ،(0218)البشرية التنمية مجمة -30
 .2118 ،0227 اإليداع، رقم ،0218نوفمبر 11العدد

 القيادي بالسموك وعالقتو الوجداني الذكاء ،(0225)تحية العال وعبد الدين صالح محمد -33
 07-05 فترة خالل المنعقد شمس، عين جامعة النفسي، لإلرشاد السنوي لممؤتمر مقدم بحث لممعمم،
 .002-159 ،0225 ديسمبر

 ببعض وعالقتو الجامعة طالب لدى العاطفي الذكاء ،(0220) أحمد المنعم عبد محمود -32
 .300 ،009 ،(2اإلصدار)8 والمزاجية المعرفية المتغيرات

 ومستوى لمذات فاعمية بكل وعالقتو المستقبل قمق ،(0212)المصري الرحمان عبد نيفين -35
 جامعة التربية، بكمية ماجستير رسالة بغزة، األزىر جامعة طمبة من عينة لدى األكاديمي الطموح
 .فمسطين بغزة األزىر

 دراسة المتغيرات، بعض ضوء في الطموح ومستوى المينية الميول ،(0212)خياطة اهلل ىبة -36
 .حمب جامعة التربية، كمية الماجستير، رسالة حمب، مدينة في الثانويات طمبة من عينة عمى ميدانية
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10الممحق رقم   

  –جيجل  -جامعة محمد الصديق بن يحي 

واالجتماعيةكمية العموم اإلنسانية   

 قسم عمم النفس وعموم التربية واألرطفونيا

 عزيزي التمميذ

 ..تحية كبيرة

في إطار البحث العممي إلنجاز مذكرة لنيل شيادة الماستر تخصص عمم النفس التربوي نضع بين أيديكم 
 المقياسين:ىذين 

 مقياس الذكاء االنفعالي 
 مقياس مستوى الطموح                                                               

والمطموب منكم قراء ة كل عبارة بعناية ووضع العالمة)*( أمام العبارة التي تناسبك ويرجي منكم إال تتركوا 
 .اي عبارة بدون إجابة

 

 

  بوحنيكة كنزة                 إعداد الطالبة : 
 تحت إشراف األستاذة : جردير فيروز 

 البيانات الشخصية : 
 الجنس: .1

   أنثى                                               ذكر            

  

 الشعبة : .2

                   آداب وفمسفة                    عموم تجريبية                    لغات أجنبية 

 



 المحور األول :  مقياس الذكاء اإلنفعالي
العبارة          غير موافق محايد موافق  المحاور 

  أستطيع معرفة مدى تغير مزاجي   
ات

 الذ
راك

إد
 

 أستطيع أن أعرف متى أصبح مدافعا عن نفسي   
 يمكن أن أعرف متى تؤثر مشاعري عمى أدائي   
أدرك بأني أفقد صوابيأستطيع أن      
 أدرك متى تتحول أفكاري لتصبح سمبية    
أعود لوضعي الطبيعي بسرعة بعد أي لي القدرة عمى أن    

 انتكاسة
  أحاول جيد أيماني أن أوفي بعيدي   

طف
عوا

رة ال
إدا

 

 أستطيع أن أدفع بنفسي لمقيام بالعمل بنجاح عند الضرورة   
التي أقوم بيا بعممي إذا لم تجديأحاول تغيير الطريقة      

 
 أشعر أن لدي القدرة عمى رفع مستوى طاقتي   
 أستطيع االسترخاء وأنا تحت الضغط   
 أستمر بالقيام بأعمالي حتى عندما أكون غاضبا   
 ألجأ إلى الكالم مع نفسي ألصرف شعوري عندما أغضب وأقمق   
اآلخرينأبقى ىادئا في وجو غضب وعدوانية      
    أفقد تركيزي حالما أشعر بالقمق   

   
ات

 الد
فيز

تح
 

 أبحث بنشاط عن كل الطرق لحل مشكالتي   
 لي القدرة عمى التأثير في طريقة قيام اآلخرين بأعماليم   
 أرغب بالقيام بدور المتحدث الرسمي عن اآلخرين   
 أشعر بأني أتعاطف مع اآلخرين   
اآلخرين يثقون بي وأنني موضع أسرارىمأشعر بأن         

ات
الق

 الع
دارة

ا
 

 لدي القدرة عمى رفع معنويات اآلخرين    
 لعمل عمى غرض المساعدة لآلخرين بحرية    
اشعر بالقمق و الغضب عندما يشعر اآلخرون بو و أتصرف    



 إزاءه بشكل مناسب 
 عندي القدرة عمى توصيل مشاكمي لآلخرين    
 أساىم في إدارة النزاع في مجال العمل و العائمة    

 
 

 المحور الثاني:  مقياس مستوى الطموح 

العبارة          غير موافق محايد موافق  الرقم 
  1 أسعى لتحقيق األىداف التي رسمتيا   

  2   افعمو أن أريدأعرف جيدا ما    

    
  أىدافيواثق من تحقيق  إنني

3  

التغمب عمى ما يواجيني من عقبان  أستطيع     
 

4  
 

بذاتو أىدافويضع الفرد  أن األفضلمن      5  

    
 يشغمني التفكير في المستقبل

6  
 

الحياة تستمر ميما حدث  أن أرى     7  

واقعية في حياتي  أىداف وصغ أستطيع     8  



  9 ينبغي االستفادة من التجارب الفاشمة   

    
  إمكانياتيفي ضوء  أىدافياحدد 

10  

  11 اشعر بالرغبة في الحياة    

المستقبل  إلى أتطمع     12  

تحقيق ما ىو افصل  إلى أسعى     13  

حسب الظروف  أىدافيلدي القدرة عمى تعديل      14  

توظيف التطور التكنولوجي مطموب  أناعتقد      15  

  16  أىدافيتحديد  القدرة عمىلدي    

و االستفادة منيا  إمكاناتيتوجيو  أستطيع     17  

  18 ينبغي عدم االستسالم لمفشل    



  19 اشعر بالتفاؤل نحو المستقبل    

التي ال تتحقق أىدافياستبدال  أستطيع     20  

    
  النجاحخطوات  أولالفشل  أناعتقد 

21  

درب ضارة نافعة"أأمن بالقول "     22  

  23  باليأسينتابني الشعور    

تحدياتو بلمواجية المستقبل  اإلنسانيستعد  أنينبغي      24  

  25 اعتقد انو ال يوجد وقت يشبو الحاضر    

  26 أعتقد أن المعانات تكون دافعا لالنجاز    

  27 أأمن بان بعد العسر يسر    



لدي الرغبة في مواكبة التحوالت الجوىرية التي يشيدىا    
 العالم 

28  

  29 أدرك أن الحياة متغيرة    

  30 أجد صعوبة في تقبل كل ما ىو جديد    

التجديد أساسي الستمرارية الحياة بشكل جديد  أنأجد      31  

  32  الماضييشغمني التفكير في    

  33 أأمن أن كل ما ىو جديد ناتج لمجيودات سابقة    

  34 أسعى وراء المعرفة الجديدة    

ىو جديد و مثير  عمى ما اإلطالعأرغب في      35  

  أجد صعوبة في تخطيط ما أقوم بو من نشاط    
 

36  
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Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 19 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 19 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,798 61 

 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,764 25 

 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,721 36 

 

 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 14,9 14,9 14,9 11 ذكر 

 100,0 85,1 85,1 63 أنثى

Total 74 100,0 100,0  

 

 التخصص

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 55,4 55,4 55,4 41 علومتجرٌبٌة 

 71,6 16,2 16,2 12 لغاتأجنبٌة

 100,0 28,4 28,4 21 أدبوفلسفة

Total 74 100,0 100,0  

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 55567, 2,7838 74 أستطٌعمعرفةمدىتغٌرمزاجً

 54082, 2,8108 74 أستطٌعأنأعرفمتىأصبحمدافعاعننفسً
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 69109, 2,6486 74 ٌمكنأنأعرفمتىتؤثرمشاعرٌعلىأدائً

 62542, 2,6622 74 أستطٌعأنأدركبأنٌأفقدصوابً

 74435, 2,4730 74 أدركمتىتتحوألفكارٌلتصبحسلبٌة

لٌالقدرةعلىأنأعودلوضعٌالطبٌعٌبسرعةبعد

 أٌانتكاسة
74 2,2838 ,81963 

 28148, 2,9459 74 أحاولجهدأٌمانٌأنأوفٌبعهدي

أستطٌعأنأدفعبنفسٌللقٌامبالعملبنجاحعندالض

 رورة
74 2,9730 ,16327 

أحاولتغٌٌرالطرٌقةالتٌأقومبهابعملٌإذالمتجد

 ي
74 2,8919 ,35375 

 35375, 2,8919 74 أشعرأنلدٌالقدرةعلىرفعمستوىطاقتً

 90291, 1,9189 74 أستطٌعاالسترخاءوأناتحتالضغط

 92809, 2,0405 74 أستمربالقٌامبأعمالٌحتىعندماأكونغاضبا

ألجأإلىالكالممعنفسٌؤلصرفشعورٌعندماأغ

 ضبوأقلق
74 2,7432 ,62067 

 85576, 2,2973 74 أبقىهادئافٌوجهغضبوعدوانٌةاآلخرٌن

 60358, 2,7297 74 أفقدتركٌزٌحالماأشعربالقلق

 59819, 2,7432 74 أبحثبنشاطعنكاللطرقلحلمشكالتً

لٌالقدرةعلىالتأثٌرفٌطرٌقةقٌاماآلخرٌنبأعما

 لهم
74 2,5676 ,68409 

 94116, 2,0676 74 أرغببالقٌامبدورالمتحدثالرسمٌعناآلخرٌن

 43645, 2,8784 74 أشعربأنٌأتعاطفمعاآلخرٌن

 47601, 2,7838 74 أشعربأناآلخرٌنٌثقونبٌوأننٌموضعأسرارهم

 53756, 2,7703 74 لدٌالقدرةعلىرفعمعنوٌاتاآلخرٌن

 70066, 2,5946 74 لعملعلىغرضالمساعدةلآلخرٌنبحرٌة

اشعربالقلقوالغضبعندماٌشعراآلخرونبهوأت

 صرفإزاءهبشكلمناسب
74 2,3514 ,83473 

 94273, 2,0405 74 عندٌالقدرةعلىتوصٌلمشاكلٌلآلخرٌن

 78266, 2,1757 74 أساهمفٌإدارةالنزاعفٌمجااللعملوالعائلة

 36100, 2,9189 74 أسعىلتحقٌقاألهدافالتٌرسمتها

 45878, 2,8514 74 أعرفجٌداماأرٌدأنافعله

 43877, 2,8378 74 إننٌواثقمنتحقٌقأهدافً

 58568, 2,7162 74 أستطٌعالتغلبعلىماٌواجهنٌمنعقبان

 00000, 3,0000 74 مناألفضؤلنٌضعالفردأهدافهبذاته

 53045, 2,7838 74 ٌشغلنٌالتفكٌرفٌالمستقبل

 

 32082, 2,9189 74 أرىأنالحٌاةتستمرمهماحدث

 30210, 2,9324 74 أستطٌعوصغأهدافواقعٌةفٌحٌاتً

 54847, 2,7973 74 احددأهدافٌفٌضوءإمكانٌاتً

 30210, 2,9324 74 ٌنبغٌاالستفادةمنالتجاربالفاشلة

 50635, 2,8243 74 اشعربالرغبةفٌالحٌاة

 45878, 2,8514 74 أتطلعإلىالمستقبل

 11625, 2,9865 74 أسعىإلىتحقٌقماهوافصل

 59819, 2,7432 74 لدٌالقدرةعلىتعدٌؤلهدافٌحسبالظروف

 36836, 2,8784 74 اعتقدأنتوظٌفالتطورالتكنولوجٌمطلوب

 30210, 2,9324 74 لدٌالقدرةعلىتحدٌدأهدافً

 36836, 2,8784 74 أستطٌعتوجٌهإمكاناتٌواالستفادةمنها

 46678, 2,8784 74 ٌنبغٌعدماالستسالمللفشل

 39056, 2,8919 74 اشعربالتفاؤلنحوالمستقبل

 62882, 2,6486 74 أستطٌعاستبداألهدافٌالتٌالتتحقق

 35375, 2,8919 74 اعتقدأنالفشؤلولخطواتالنجاح

 60312, 2,6622 74 "دربضارةنافعة" أأمنبالقول

 86533, 2,0676 74 ٌنتابنٌالشعوربالٌأس

ٌنبغٌأنٌستعداإلنسانلمواجهةالمستقبلبتحدٌات

 ه
74 2,9595 ,19857 

 59927, 2,6757 74 اعتقدانهالٌوجدوقتٌشبهالحاضر

 46895, 2,8378 74 أعتقدأنالمعاناتتكوندافعالالنجاز

 00000, 3,0000 74 أأمنبانبعدالعسرٌسر
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لدٌالرغبةفٌمواكبةالتحوالتالجوهرٌةالتٌٌش

 هدهاالعالم
74 2,6757 ,57596 

 41111, 2,9054 74 أدركأنالحٌاةمتغٌرة

 90496, 1,9459 74 جدصعوبةفٌتقبلكلماهوجدٌد

أجدأنالتجدٌدأساسٌالستمرارٌةالحٌاةبشكلج

 دٌد
74 2,8243 ,41737 

 87512, 1,8784 74 ٌشغلنٌالتفكٌرفٌالماضً

 40635, 2,8378 74 أأمنأنكلماهوجدٌدناتجلمجهوداتسابقة

 40384, 2,8784 74 أسعىوراءالمعرفةالجدٌدة

 37632, 2,9054 74 أرغبفٌاإلطالععلىماهوجدٌدومثٌر

 83960, 2,2973 74 أجدصعوبةفٌتخطٌطماأقومبهمننشاط

N valide (liste) 74   

 

Corrélations 

 العالقات_ادارة الدات_تحفٌز العواطف_ادارة الدات_ادراك 2م 1م 

Corrélation de Pearson 1 ,522 1م
**
 ,788

**
 ,593

**
 ,799

**
 ,775

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 74 74 74 74 74 74 

Corrélation de Pearson ,522 2م
**
 1 ,284

*
 ,344

**
 ,539

**
 ,390

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,014 ,003 ,000 ,001 

N 74 74 74 74 74 74 

Corrélation de Pearson ,788 الدات_ادراك
**
 ,284

*
 1 ,453

**
 ,537

**
 ,380

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,014  ,000 ,000 ,001 

N 74 74 74 74 74 74 

Corrélation de Pearson ,593 العواطف_ادارة
**
 ,344

**
 ,453

**
 1

**
 ,247

*
 ,232

*
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,003 ,000 ,000 ,034 ,046 

N 74 74 74 74 74 74 

Corrélation de Pearson ,799 الدات_تحفٌز
**
 ,539

**
 ,537

**
 ,247

*
 1 ,551

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,034  ,000 

N 74 74 74 74 74 74 

Corrélation de Pearson ,775 العالقات_ادارة
**
 ,390

**
 ,380

**
 ,232

*
 ,551

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,001 ,046 ,000  

N 74 74 74 74 74 74 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

 26069, 2,5627 74 1م

 15229, 2,7624 74 2م

 36731, 2,6104 74 الدات_ادراك

 28706, 2,6104 74 العواطف_ادارة

 35829, 2,5248 74 الدات_تحفٌز

 37605, 2,5135 74 العالقات_ادارة

N valide (liste) 74   
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