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 الذكاء االنفعالي لدى تالميذ مرحلة التعليم الثانوي
 -التخصص على عينة من تالميذ السنة الثانية ثانويلنوع و في ضوء متغير ا دراسة استكشافية –

 بن خليفة فاطيمة .أ

 -الجزائر  –المركز الجامعي غليزان  أستاذة مساعدة بقسم علم النفس 
 المقدمة:

يالحظ في السنوات األخيرة أنه لم يعد االهتمام بالنظرة 
التقـليدية التي تتناول موضوع الذكاء قاصرا على المنظور 

ي فقط، إذ وجد علماء النفس أهمـية الجانب المعرف
الوجداني لإلنسان نظرا لزيادة تأثير الوجدان في حياة 
البشر كما أنه ال ينفـصل عن التفكير، ومن ثم اكتسى 

ما ب -االهتمـام بالقدرات العـقلية والسمات الشخصية
كمحددات للسلوك مركز اهتمام -فيها الذكاء االنفعالي

لنفسيـة. ولقـد شهدت السنوات الدراسات والبحوث ا
القليلة الماضية اهتمـاما متزايدا بمفهوم الذكاء االنفعالي 
و تمثل هذا االهتمـام في ظهور العديد من الدراسات 
األجنبية والعـربية التي تناولت هذا المفهوم من زوايا 

 مختلفة تربويـة، نفسية واجتماعية.
  وتعود جذور هذا المفهوم إلى نظرية      

 الذي اقترح منذ أكثر THORNDIKEثورندايك

عاما أنه يمكن تقسيم مجال الذكاء إلى ثالث  08 من
مجاالت واسعة هي الذكاء المجرد وهو القدرة على فهم 

ي و هو ء العيانومعالجة الرموز الحسابية واللفظـية، والذكا
معـالجة الموضوعات الحسية المباشرة القدرة على فهم و 

ـاعي بمعـنى القدرة على فهم و إدارة والذكاء االجتم
 اآلخـرين للتصرف بحكمة في العـالقات اإلنسانية.

أما الجذور الحديثة له فترجع إلى أعـمال )جاردنر        
GARDNER,1983 ) دة عن الذكاءات المتعد

على الرغم من استخدام ورفضه لفكرة العـامل العام. و 
ويلة فإن ترات طمصطلح الذكاء في الـتراث النفسي منذ ف

مفهوم الذكاء االنفعالي كما هو عليه اآلن لم يظهر 

صراحة أو بالصورة المنتظمة إال من خـالل دراسة )مايـر 
 ,SALOVEY&MAYERوسالوفي 

( اللـذان يرجـع لهمـا الفـضل في انتشار مـصطلح 1993
الذكـاء االنفعـالي في بداية التسعـينات، وكذلك كان 

( عن الذكـاء  Golman,1995جولمان ) لـكتـاب
ما أدى م العـاطفـي تأثير كبيـر في انتشـار هذا المـصطلح 

إلى زيادة ملحوظة في بحوث الذكاء االنفعالي عبر مدى 
 واسع من المجاالت األكاديمـية.

ومن المؤكد أن للعاطفة واالنفعاالت دورا مهما في    
رد وتحديد عالقة الف أإلنسانيتوجيه الفكر والسلوك 

ويزخر التراث النفسي قديما وحديثا  ألخارجي،بعالمه 
بموضوعات تشير إلى وجود عالقة تفاعل متبادل بين 

 مشاعر الفرد وتفكيره.
وفي هذا اإلطار يشير)جولمان( إلى أن أي نظرة 
للطبيعة اإلنسانية تتجاهل قوة تأثير العواطف 

 مؤسف،واالنفعـاالت هي نظرة ضيقـة األفق بشكل 
ن اسم الجنس البشرّي ذاتـه، أي الجنس والواقـع أ

المفكر، يعد تعبيرا خادعا في ضوء الرؤية والفهم 
الجديدين لموقع العواطف في حياتنا واللذين يطرحهما 

ولن تحقق العقالنية البحتة أو الذكاء شيئا لو   أآلنالعلم 
 (81-80: 0888 جولمان،اطف. ) كبح جماح العو

( Wardeell & Royceوقـدم) وارديل ورويس    
مجموعـة من الدراسات التي تؤكـد تأثـر الشخصية 
اإلنسانية بمدى التجانس والتفاعل بين النظام المعرفي 

 (041: 0882)عبده وعثمان، . والنظام االنفعالي
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( إلى أهمـية تحلي 0884 ويشـير )جولمان،     
الشخص بالقـدرات والكفاءات الوجـدانية للنجاح في 

على أن األشخاص الذين يعـرفون يؤكد و  الحياة،
مشاعرهم الخاصة جيدا، ويتفهمون ويتفاعلون مع 
مشاعـر اآلخرين بصورة جيدة هم أوالئك الذين يتميزون 

 وخصوصا حياتهم المهنية. في كل مجاالت الحياة،
يقول عبده وعثمان:" إن عملية التفاعل بين الجانب 

ل الالعقلي واالنفعالي يمكن أن تظهر وتتبلور من خ
الذكاء االنفعالي، والذي يعبر عن نفسه في صور سلوكية 

الذاتية وإدارتها، وإدراك  متعددة منها إدراك االنفعاالت
( 041: 0882انفعاالت اآلخرين". )عبده وعثمان، 

.     
 مشكلة الدراسة:

من المـؤكد أن نجاح الفـرد وتفوقه األكاديمي يتوقف 
إال  وصحية ونفسيةعلى عدة عـوامل ثقافية واجتمـاعية 

 أن االنفعـاالت تعـتبر عامال رئيسيا حيث ذكر  جولمان
(Golmanأن لدى الفرد عـقلين همـا : الع ) قل

يث أن بينهما تنسيق رائع حاالنفعالي و العـقل المنطقي و 
المـشاعر ضرورية للتفكير والعكس صحيح، وتؤثر الحالة 

مين لاالنفعالية على الحالة العقلية خاصة لدى المع
فعة من القلق، والتالميذ ممن يتسمون بدرجات مرت

، ومن يقع فريسة لمثل هذه الحاالت الغضب، واالكتئاب
ال يستطيع استيعاب المعلومات بكفاءة، وحين تهاجم 

اصة خكيز فإنها تعطل القدرة العقلية و االنفعاالت التر 
الذاكرة العاملة وهي القدرة على استحضار المعلومات 

 بالمهمة التي يواجهها الفرد. التي ترتبط
ويؤكد من جـهة أخرى على أن الذكاء االنفعالي أهم 

( في التنبؤ بالنجاح األكاديمـي وأن QIمن الذكاء العام)
النجاح في المـدرسة ال يرجع  فقط  لقدرات الفرد 
المعـرفية ولكن للعـوامل االنفعالية دورا مهما فيه، كما أكد 

ال يؤثر إيجابا على النجاح  على أن الذكاء االنفعالي
األكاديمـي  فحسب و إنما يمتد تأثيره االيجابي في 

-868: 0884 النجـاح على مدى الحياة. )جولمان،
ولذا يجـب على المـؤسسات التربوية االهتمام ، (862

كن وعليه يم بالمـهارات االنفعـالية لدى المتعــلمين.
 صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة التالية:

ما مستوى درجات الذكاء االنفعالي و أبعاده   -8
)الوعي بالذات، إدارة االنفعاالت،الدافعية ،التعاطف، 
التواصل االجتماعي (  لدى تالميذ السنة الثانية من 

 التعليم الثانوي؟
هل توجـد فـروق دالة إحصائيا في الذكاء االنفعـالي  - 0

 الدافعية، ت،)الوعي بالذات، إدارة االنفعاال و أبعـاده

التعاطف، التواصل االجتماعي ( تعزى لمتغير النوع) 
 ذكور/ إناث( لدى تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي

 ؟تعزى لمتغير النوع ) ذكور/اناث(
هل توجـد فــروق دالة إحصائيا في الذكاء االنفعـالي  -2

 )الوعي بالذات، إدارة االنفعـاالت،الدافعية، و أبعـاده

لتعاطف، التواصل االجتماعي( تعـزى لمتغـير التخصص ا
الدراسي ) علمي/ أدبي( لدى تالميذ السنة الثانية من 

تعزى لمتغير التخصص الدراسي)  التعليم الثانوي
 ؟علمي/ادبي( 

 فرضيات الدراسة:
وجود مستويات فوق المتوسط في  درجات ت  -8 

ة الذكاء االنفعالي وأبعاده )الوعي بالذات، إدار 
التعاطف، التواصل االجتماعي (   االنفعاالت،الدافعية،

 لدى تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي؟
ذكاء توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى ال -0

الوعي بالذات،إدارة االنفعالي وأبعاده الخمسة )
االنفعاالت، الدافعية، التعاطف، التواصل االجتماعي ( 
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متغير انية من التعليم الثانوي تعزى للدى تالميذ السنة الث
 النوع) ذكور/ إناث(.

توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الذكاء  -2
االنفعالي وأبعاده الخمسة ) الوعي بالذات، إدارة 
االنفعاالت، الدافعية، التعاطف، التواصل االجتماعي( 

ر لدى تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي تعـزى لمتغي
 صص الدراسي) علمي/ أدبي(.التخ

لغايات الدراسة تم تحديد  مصطلحات الدراسة:
   التعريفات اإلجرائية اآلتية :

 
        أوال: الذكاء االنفعالي:

لقد ظهر مصطلح الذكاء االنفعالي في بداية األمر على 
عندما اقترح  8101( في عام R.Bar-Onيد) 

نفعالي "بأنه ( وقد عرف الذكاء االEQمعامل االنفعالية)
يظهر قدراتنا على التعامل بنجاح مع مشاعرنا و مع 
اآلخرين" وقام بتصميم اختبار  لقياس الذكاء االنفعالي 

(Bar-On EQ-I يعد أول اختبار من هذا النوع  )
 (68:0884. )الدردير،8116تم نشره عام 

ويعرف "جولمان" الذكاء االنفعالي بأنه قدرة الفرد    
فيزه وتح الته و انفعاالت اآلخرين،على تعرف انفعا

لذاته، و إدارته النفعاالته، ومعالجته لعالقاته مع 
 (                   42: 0882اآلخرين. ) سالي، 

 & Mayer) ويعرفه ماير وسالوفاي     

Salovey,2000   بأنه القـدرة على تجهيز )
ومعـالجة المعلومات االنفعالية بشكل يساعد على 

ختص بصفة عامة بادراك االنفعاالت التكيف وت
واستخدام االنفعاالت في تيسير عملية التفكير والفهم 

االنفعالي و تنظيم و إدارة االنفعاالت في الذات وعند 
 (.Hayward,2005:37اآلخرين.   )

وتتبنى الباحثة تعريفا للذكاء االنفعالي مفاده أنه 
مجموعة من المهارات والكفاءات االنفعالية، 

خصية، واالجتمـاعية التي تساعد الفرد على تحسين الش
األداء وتحقـيق األهـداف والتعـامل بنجاح مع متطلبات 
البيئة، والقدرة على التغلب على الضغوط، والذي يمكن 
قياسه بالتقدير الذاتي على خمسة مكونات رئيسية هي: 
الوعي بالذات، إدارة االنفعاالت، الدافعية، التعاطف، 

 االجتماعي.والتواصل 
وتعرف الباحثة الذكاء االنفعالي إجرائيا بأنه الدرجة    

التي يحصل عليها التلميذ على مقياس الذكاء االنفعالي 
 المستخدم في هذه الدراسة.

 ثانيا: تالميذ التعليم الثانوي :
التالميذ و  مجموع أنهم" على الباحثة وتعـرفهم    

 مـنتظم في يتابعون دروسهم بشكل التلميذات الذين

وي الثانية من التعليم الثانوي بمؤسسات التعـليم الثان ةالسن
الحكومـية التابعة لوزارة التربيـة الوطنية و من جميع 

 . التخصصات العلمية و األدبية
 إجراءات الدراسة:

  أوال : عينة البحث:
 ( تلميذا وتلميذة012تكونت عـينة البحث من )    

انحراف ( و 82.16) بمـتوسط عـمري
( تم اختيارهم بالطريقة العـشوائية 88.82معياري)

( ثانويات تغطي مقاطعات والية  86العنقودية من)
 .غليزان

 
 (1جدول )

 عينة الدراسة موزعين على الثانويات المختارة حسب التخصص الدراسي و النوع
 توزيع التالميذ حسب التخصص الدراسي و النوع
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 الثانويات
 

المجموع  المجموع أدبي المجموع علمي
  اناث ذكور اناث ذكور يذتالمالعام لل

 46 88 86 84 26 81 82 ثانوية بن عدة
 48 08 82 82 08 81 81 ثانوية فرانسيس
 04 88 81 81 84 84 88 ثانوية المطمر

ثانوية سيدي عدة 
 )مازونة(

81 08 21 86 81 81 18 
ثانوية بن احمد بخدة 

 )زمورة(
84 81 22 81 82 80 41 

 40 08 82 82 00 80 08 ثانوية منداس
 012 02 12 24 866 21 18 المجموع
( توزيع عينة البحث على مستوى الوالية طبقا لمجموع الثانويات المختارة حسب مقاطعات التفتيش 8يوضح الجدول)

 .التي تغطي والية غليزان وفقا لمتغيرات النوع و التخصص الدراسي ) علمي/ أدبي(
 ثانيا: أدوات الدراسة:

 أالنفعالي: )اعداد الباحثة(مقياس الذكاء 
باعداد : قامت الباحثة صدق وثبات المقياس     

بحيث يتوافق مع المستوى  مقياس الذكاء االنفعالي
النمائي و المعرفي للفئة المعنية بالدراسة و قد بلغ عدد 

( عبارة .تم 46عبارات المقياس في صورته النهائية  )
لتحقق من صدق المقياس باستخدام الصدق الظاهري) ا

صدق المحكمين( و صدق البناء حيث أن قيم 
معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس الذكاء 

 8.21االنفعالي و األبعاد األخرى تراوحت بين ) 
(  وتراوحت قيم معامالت ارتباط كل بعد بالدرجة 860و

. وكلها دالة عند (821و 8.60الكلية للمقياسبين )
، وتم التحقق من ثبات المقياس بطريقة  8.88مستوى 

 إعادة التطبيق 

 

 

واالتساق الداخلي ألفا كرونباخ  وانحصرت قيم 
( و بذلك تعد 8.06 -8.16المعامالت بين )

 ر.مؤشرات جيدة على ثبات االختبا
 نتائج الدراسة و مناقشتها:

  لى :أوال: عرض و مناقشة نتائج الفرضية األو 
وجد مستويات فوق المتوسط في  درجات الذكاء ت "    

االنفعالي وأبعاده )الوعي بالذات، إدارة 
التعاطف، التواصل االجتماعي(   االنفعاالت،الدافعية،

وللتحقق  ، "لدى تالميذ السنة الثانية من التعليم الثانوي
من هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية 

 .رية و االوزان النسبيةواالنحرافات المعيا

 (2جدول)
 يبين المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و األوزان النسبية

 (252للذكاء االنفعالي ) ن= 
عدد  الذكاء االنفعالي

 الفقرات
الدرجة 
 الكلية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي٪

 الترتيب
  61.20 82.01 18.81 820 46 الدرجة الكلية
 81 11.08 82.68 80.00 22 88 بعد الدافعية

 80 66.88 84.21 81.08 28 88 بعد الوعي بالذات
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بعد التواصل 
 االجتماعي

82 08 82.26 80.28 00.66 88 
 82 62.14 82.28 81.01 04 80 بعد التعاطف

 84 10.66 82.10 82.68 28 88 بعد إدارة االنفعاالت
بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في يتم حساب الوزن النسبي 

111 
( أن متوسط درجات الذكاء 0يتضح من الجدول رقم )

( 18.81االنفعالي لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي بلغ)
( و بوزن نسبي) 82.01درجة وبانحراف معياري )

( ، مما يدل على أن مستوى الذكاء ٪ 61.20
نفعالي عند هذه الفئة من التالميذ مقبول وفوق اال

المتوسط. ويمكن تفسير ارتفاع الدرجات في بعدي 
الدافعية والوعي بالذات والذي يفسره طبيعة النمو العقلي 
في هذه الفترة من المراهقة وما يصحبه من تشكيل لهوية 

وكذلك رسم معالم  األنا و تكوين صـورة الذات.
ا اف يسعى التالميذ لتحقيقهالمستقبل في شكل أهد

بدعم من دافعـيتهم الذاتية لتحقيق النجاح الدراسي 
 والمهني المستقبلي.

ويمكن تفسير ذلك أيضا بالطبيعة النمائية لهذه الفئة    
من التالميذ وما يميزها من حيث النمو االجتماعي 

بعاد االواالنفعالي مما يفسر الدرجات الحسنة في كل 
االنفعالي.و بذلك يكون الفرض األول المكونة للذكاء 

 قد تحقق.
  ثانيا: عرض و مناقشة نتائج الفرضية الثانية :

لقد نص الفرض الثاني على ما يلي :" توجد فروق دالة 
خمسة و أبعاده ال إحصائيا في مستوى الذكاء االنفعالي 

) الوعـي بالذات، إدارة االنفعاالت، الدافعية، التعاطف، 
ليم لدى تالميذ السنة الثانية من التع اعي(التواصل االجتم

 الثانوي تعزى لمتغير النوع)ذكور/إناث(.
والختبار الفرض الثاني قامت الباحثة باستخدام  اختبار 

للمقارنة  بين متوسطات درجات   T.Test"ت" 
الذكور و متوسطات درجات اإلناث في الذكاء االنفعالي 

 الي.كما يوضحه الجدول الت وأبعاده الخمسة

 (252في الذكاء االنفعالي ) ن=   يبن نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين متوسطات الذكور و اإلناث (2جدول )
الذكاء 

 االنفعالي
 النوع

 
االنحراف  المتوسط العدد

 المعياري
 مستوى قيمة" ت"

Siالمعنوية

g 

 مستوى 
د دالة عن 8.881 80.06 84.62 81.80 801 ذكور الوعي بالذات الداللة

 82.10 08.12 800 إناث 8.888
ادارة 

 االنفعاالت
دالة عند  8.888 81.02 84.68 86.20 801 ذكور

 80.21 80.04 800 إناث 8.888
دالة عند  8.884 0.01 84.00 82.10 801 ذكور الدافعية

 80.26 80.00 800 إناث 8.888
ند دالة ع 8.888 2.22 82.66 84.10 801 ذكور التعاطف

 80.22 81.10 800 إناث 8.888
التواصل 

 االجتماعي
 غير دال 8.888 8.88 80.62 82.08 801 ذكور
 88.12 82.10 800 إناث

 81.84 00.44 801 ذكور الدرجة الكلية
0.84 8.880 

دالة 
 88.82 18.00 800 إناث 8.81عند

 11010= 251رجات حرية ( و عند دα =1015قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة) 
 12.01= 251( و عند درجات حرية α =1011قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة) 
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أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من  (2)يتضح من الجدول

قيمة "ت" الجـدولية في بعد التواصل االجتماعي، أي 
واصل بعد التأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

قيمة" نما بي ير النوع)ذكور/ إناث(.تعزى لمتغ االجتماعي
بعاد باقي االت" المحسوبة أكبر من قيمة" ت" الجدولية 

أنه  أيو في الدرجة الكلية لمقياس الذكاء االنفعالي  
توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع ) 
ذكور/ إناث( لصالح اإلناث في كل من  بعد الوعي 

التعاطف والدرجة  لدافعية،ادارة االنفعاالت، ا بالذات،
و بالتالي نجد أن هذا  الكلية في الذكاء االنفعالي.

 في جزء كبير منه.الفرض تحقق 
التواصل بعد فروق في يمكن تفسير عدم وجود  

تشابه الخصائص النمائية االنفعالية نظرا لاالجتماعي 
ه تشاب، اضافة الى واالجتماعية بين الذكور واإلناث

في هذه المرحلة في جانب توسع دائرة الذكور واإلناث 
تبادل الخبرات التعلمية والعالئقية تمهيدا االهتمامات و 

كن بينما يملولوج عالم ارحب هو عالم الجامعة والعمل. 
تفسير ارتفاع الذكاء االنفعالي بصفة عامة لدى اإلناث 
في ضوء الخصائص الشخصية المميزة لإلناث، مثل 

 ,Dunnودان)( Tapia,1999دراسة تابيا)

( اللذين الحظا أن اإلنـاث يتميزن بارتفاع 2002
درجات التعـاطف، المسؤولية االجتماعية والعـالقات 
بينشخصية مقارنة بالذكور. حيث أنهن أكثر حساسية 

 تجاه عالقاتهن باآلخرين .
  ( Katyal & Awasthi ,2005: 154). 

بعاد اما على مستوى الفروق  بين الجنسين في باقي اال   
دراسة  مع وفي الدرجة الكلية فان هذه النتيجة تتفق

( على عينة Shain &Faber,1989تشاين وفابر)
سنة، حيث  00-82طالبة تتراوح أعمارهن بين  01من 

ة أظهرت النتائج  أن الفتيات الالتي يتميزن بإثبات للهوي
الذاتية يتصفن باالهتمام بمشاعرهن الداخلية ) الوعي 

زء كبير من حياتهن وبنمط تحليلي و بالذات( في ج
 .( 484: 8110فلسفي معا. )عبد الرحمن، 

كما  تتفق هذه النتيجة مع دراسة فيجفر وهويل     
(Fejfar & Hoyle, 2000 والتي استخدم فيها )

الباحثان مقياس الوعي بالذات ل"فينجستين وآخرون" ) 
Fenigstein et al,1975 والتي توصال فيها الى )

لدى النساء أقوى منه عند والدافعية  عي بالذاتان الو 
-Fejfar& Hoyle,2000: 138)  .الرجال

139.) 
أما بالنسبة للدرجة الكلية على مقياس الذكاء      

االنفعالي والتي كانت لصالح اإلناث فإنها تتفق مع 
( التي Parker et al,2001دراسة باركر وآخـرون )

لكلية إلناث في الدرجة اأثبتت وجـود فـروق بين الذكور وا
للذكاء االنفعالي وبعد الذكاء الشخصي لصالح اإلناث 

 (.10: 0886. )عيسى ورشوان،
  ثالثا: عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:

لقد نص الفرض الثالث على ما يلي:" توجد فروق 
ـاده و أبع  دالة إحصائيا في مستوى الذكاء االنفعالي

إدارة االنفعاالت، الدافعية،  الخمسة) الوعـي بالذات،
التعاطف، التواصل االجتماعي( لدى تالميذ السنة الثانية 
من التعليم الثانوي تعـزى لمتغير التخصص الدراسي 

والختبار هذا الفرض ،استخدمت  )علمي/ أدبي(.
للمـقارنة  بين   T.Testالباحثة اختبار " ت" 

ي الذكاء فمتوسطات درجات التالميذ العلميين واألدبيين 
 االنفعالي وأبعاده و الجدول يوضح ذلك. 
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يبين نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين المتوسطات في الذكاء االنفعالي بأبعاده الخمسة و الدرجة   (4جدول)
 252الكلية حسب انتماء التالميذ للتخصص)علمي، أدبي( ن=

االنحراف  المتوسط العدد التخصص البعد
 المعياري

 ىمستو  قيمة"ت"
 Sigالمعنوية

 مستوى الداللة
الوعي 
 بالذات

86 علمي

6 
 8.88دالة عند  8.886 80.28 84.40 81.02

 82.18 08.08 02 أدبي
إدارة 

 االنفعاالت
86 علمي

6 
 8.88دالة عند  8.888 82.86 84.04 82.81

 82.00 80.64 02 أدبي
86 علمي الدافعية

6 
 8.81دالة عند  8.884 80.81 82.12 82.02

 80.61 80.02 02 أدبي
86 علمي التعاطف

6 
 8.81دالة عند  8.881 80.41 82.40 84.01

 80.02 81.11 02 أدبي
التواصل 
 االجتماعي

86 علمي

6 
 غير دالة 8.226 8.20 80.00 82.21

 80.22 82.01 02 أدبي
86 علمي الدرجة الكلية

6 
01.16 82.21 

 80.00 18.00 02 بيأد غير دالة 8.200 8.10
 11010= 251( و عند درجات حرية α =1015قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة) 
 12.01= 251( و عند درجات حرية α =1011قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة) 

يتضح من الجدول أن قيمة "ت" المحسوبة أقل من      
اعي  مكل من بعد  التواصل االجتقيمة "ت" الجدولية في  

وق أي أنه ال توجد فر  والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي،
ة  في الدرجة الكليو  هذا البعدذات داللة إحصائية في 

 ، أدبي(عزى لمتغير التخصص الدراسي )علميت
ة مة" ت" الجدوليأن قيمة" ت" المحسوبة أكبر من قيو   

، تعاطفوال، الدافعية ادارة االنفعاالت، في الوعي بالذات
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير أي 

( لصالح تالميذ الدراسي  )علمي ، أدبي التخصص
بالتالي يكون الفرض الثالث قد و . التخصص األدبي 

 تحقق جزئيا.
 ترجع الباحثة االختالف المالحظ في  درجات      
 و، ادارة االنفعاالت، الدافعية ) الوعي بالذات ابعاد

ي كانت لصالح تالميذ التخصص األدبي  التعاطف( و الت
 إلى  سببين أساسيين هما:

طبيعة التخصص في حد ذاته من حيث ما يحتويه من  -
دب مضامين في المنهج الدراسي خاصة في مواد األ

العلوم االجتماعية والتي العربي والعلوم اإلسالمية  و 

عرف ت تحتوي محاور دراسية كثيرة تصب وتحث على 
ذلك تحتوي محاور تستدعي النقـد كاطف و التعـالذات و 

ما يزيد الفلسفة ميل خاصة بالعلوم االجتماعية  و التحلو 
 من رفع درجة الوعي بالذات لدى التالميذ.

كما يمكن تفسير هذه النتيجة من منظور علمي آخر     
سيطرة الدماغـية هو الدراسات المتوصل إليها في ال

وصلت دراسة النمط األيسر( حيث ت)النمط األيمن و 
( إلى أن طالب وطالبات القسم 8114 ،عبد الرحمن)

األدبي يسيطر عليهم النمط األيسر، وبالعودة إلى  
الوظائف المعـرفية لنصفي الدماغ)األيمن واأليسر( ونقال 
عن "تورانس" فإنه عندما يكون النمط الغالب هو األيسر 
فإن من أهم الوظائف المعرفية لهذا النمط هي قـراءة 

التعـلم و  التفاصيل، شرح المشاعر بلغـة مباشرة وواضحة 
عن طريق الوصف اللفظي وهذه الوظائف المـذكورة تفسر 

ي األدبي فيما يتعلق بالوع امتياز تالمـيذ التخصص 
 . والتعاطف بالذات

 ،دراسة ) المرسي تتفق هذه النتيجة جزئيا مع      
 أنماطو  (  حول العـالقة بين المهارات اللغـوية8110
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استراتيجيات التعلم لدى طالب التعـلم و التفكير و 
الجامعـة إلى وجود ارتباط مـوجب ودال بين النمط األيسر 
مع المهارات اللغوية، وهذه نتيجة طبيعية كون تالميذ 

وق فالتخصصات األدبية يتمتعون بمهارات لغوية عالية ت
 ، إضافة إلى أن أغلبأقرانهم في التخصصات العلمية

إن التالي فبناث، و الميذ التخصصات األدبية هن إت
لمتعـلقة بخصائص النمط االمؤشرات المـذكورة و 

ت كذلك تركيبة التخصصاالمسيطر والمهارات اللغـوية و 
الوعي  في بعد " األدبية تفسر جميعـها سبب  الفروق 

لصالح تالميذ التخصصات التعاطف ( ، و بالذات
ي ت تفسر الفروق ففي حين لم توجد دراسا األدبية.

 الدافعية لصالح تالميذ المسار األدبي.
 التوصيات:

إعداد برامج لتنمية الذكاء االنفعالي في جميع  -8
 المراحل التعليمية.

اجراء المزيد من الدراسات حول الذكاء االنفعالي  -0
في ضوء قلة الدراسات العربية في هذا المجال خاصة 

 بالجزائر.
مختلف الفروق بين التالميذ ب البحث المستفيض في -2

تطوير مفهوم الذكاء  التخصصات الدراسية لغايات
 تنميته لدى من يحتاجه من التالميذ.االنفعالي و 

في عالقة المتغيرات المدروسة  اجراء دراسة مماثلة -4
ذ بالحياة المدرسية للتلميمع متغيرات اخرى ذات صلة 

 عالي.االنفالقاعدة النظرية حول متغير الذكاء  لتوسيع
 العالقة بين الذكاء االنفعالي إجراء دراسة ميدانية عن -1
 التحصيل الدراسي.و 

 

 المراجع:
دراسات معاصرة في علم  : الدردير ، عبد المنعم أحمد -8

القاهرة. ، ،: عالم الكتب 8النفس المعرفي، الجزء األول،ط
(0884) 

ي، بال: الذكاء العاطفي، ترجمة ليلى الج دانيل ،جولمان -0
 (0888الكويت. )،عالم الكتب 

رجمة هشام الحناوي ، دانيل: ذكاء المشاعر، ت جولمان، -2
 (0884القاهرة. ) ،التوزيعهال للنشر و 

الذكاء الوجداني لمعلمات رياض  :سالي، علي حسن -4
 .(0882اإلسكندرية ) ،، دار المعرفة الجامعية8األطفال،ط

، لنفسيةفي الصحة اعبد الرحمن، محمد السيد: دراسات  -1
اني، الهوية. الجزء الث -ل النفسيالمهارات االجتماعية االستقال

 (8110التوزيع. القاهرة )دار قباء للطباعة و النشر و 
 فاروق السيد: القياسبده وعثمان، عبد الهادي السيد و ع -6

 .(0882القاهرة ) ،دار الفكر العربي ، واالختبارات النفسية
ربيع احمد: الذكاء  لله و رشوان،عيسى،جابر عبد ا -2

 و الرضا عن الحياة و االنجاز الوجداني وتأثيره على التوافق 
األكاديمي لدى األطفال ، مجلة دراسات تربوية و اجتماعية ،  

( 0886)  4(، العدد80كلية التربية ، جامعة حلوان، المجلد )
 .828-41ص:
 سلسلةمرسي، سيد عبد الحميد: العالقات اإلنسانية،  -0

:  دار التوفيق النموذجية. 8دراسات نفسية إسالمية ، ط
(8106) 
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 (1ملحق )

 مقياس الذكاء االنفعالي
 :البيانات العامة

....الشعبة: ........... الجنس: المؤسسة :......................  المستوى الدراسي: .........
 .............العمر: ..........

 تعليمات التطبيق
عزيزي الطالب ، فيما يلي عدد من العبارات ، نرجو منك قراءة كل عبارة قراءة جيدة ، ثم حدد مدى انطباق    

ل ة الموجودة أمام كفي الخانة المناسبة حسب خيارات اإلجاب)×(  مضمون العبارة عليك و ذلك  بوضع عالمة 
عبارة ، ليست هناك إجابة صحيحة و أخرى خاطئة، فاإلجابات الصحيحة هي التي تتناسب مع شخصيتك .  

 أجب عن كل العبارات.
 

تنطبق 
 دائما
 تنطبق

 

تنطبق 
 غالبا

تنطبق 
 احيانا

 الرقم العبارات ال تنطبق

ء عندما أنزعج أستطيع أن أحدد من هو الشخص أو ما هو  الشي    
 الذي  أزعجني

11 

 12 أحتفظ بهدوئي عندما أتعرض لمواقف تضايقني    

 12 ال أستطيع أن أطور مهاراتي الدراسية    

 14 لدي القدرة على معرفة مشاعر اآلخرين من خالل نبرات أصواتهم     

 15 ال أ كسب  األصدقاء بسهولة    

 10 أعرف جيدا نقاط قوتي و نقاط ضعفي    

 10 أستطيع السيطرة على نفسي عندما أغضب ال    

 10 أتطلع للمستقبل بأمل و تفاؤل    

 11 أستطيع التعرف على مشاعر زمالئي من تعبيرات وجوههم    

 11 ال أعفو بسهولة عمن أساء في حقي    

 11 أعبر بسهولة عن  انفعاالتي االيجابية كالمرح و السرور    

 12 تي عند مواجهة المخاطرال أستطيع ضبط انفعاال    

 12 أتوقع أن يكون المستقبل أفضل من الحاضر     

 14 أستمع  باهتمام و ال أقاطع من يتحدث إلي    

 15 يلجأ إلي  زمالئي لطلب النصيحة    

 10 إذا صادفتني مشكلة ما ،  أفكر بوعي و بتركيز في حلها.    

 10 ي تعترضنيلدي القدرة على مواجهة المشاكل الت    

 10 ال أستطيع تجاوز صعوباتي الدراسية    

 11 يمكنني أن أتفهم انفعاالت اآلخرين حتى لو كنت غير راض عنها     
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 21 أتمتع بعالقات طيبة مع اآلخرين    

 21 يمكن االعتماد علي في المواقف الصعبة    

 22 أتحكم في أعصابي عندما تكون هناك حاجة لذلك    

 22 أتصور أن النجاح سببه الحظ و ليس العمل    

 24 ال يمكنني أن أتقبل أفكار اآلخرين عندما ال تتفق مع أفكاري    

 25 أنا على اتصال دائم مع أصدقائي    

 20 لدي القدرة على تحمل أسوأ الظروف    

 20 ال أحكم على أي شخص إال بعد أن أعرفه جيدا    

 20 اعيدي مع اآلخرينأحافظ بدقة على مو     

 21 أستطيع الشعور بمشاعر اآلخرين التي ال يفصحون عنها    

 21 أفضل البقاء وحدي على االندماج في الجماعة    

 21 لست واثقا تماما من قدراتي    

 22 يمكنني المحافظة على اتزاني حتى في الظروف الضاغطة    

 22   قيق أهدافيال تمنعني الصعوبات من التقدم في تح    

 24 يسهل علي توضيح أفكاري لآلخرين    

 25 ال أستطيع التكيف بسهولة مع األحداث الجديدة    

 20 أفضل انجاز األعمال التي تتطلب مهارات خاصة    

 20  ال أستطيع أن أفهم مشاعر اآلخرين    

 20 أمتلك القدرة على إقناع اآلخرين و التأثير فيهم     

 21 أستطيع أن أحدد أخطائي بدقة    

 41 أنا سريع االستثارة و االنفعال    

 41 أتطلع دائما ألن أكون متفوقا    

 42 يصعب علي اإلصغاء الدقيق لمشاكل اآلخرين    

 42 أستطيع القيام بعملي بثبات و تركيز حتى في الظروف غير المناسبة    

 44 مشاكليال يمكنني التوقف عن التفكير في     

 45 أستطيع أن أتخذ القرارات المناسبة حتى عندما أكون حزينا    

 40 أجد صعوبة في إتمام أي عمل أقوم به    

 
 .41-21-24-28-06-08-86-88-6-8الوعي بالذات: 

 .44-48-21-20-02-00-82-80-2-0ادارة االنفعاالت: 
 .46-42-48-26-22-00-02-80-82-0-2الدافعية:

 .40-22-01-04-81-84-1-4التعاطف:
 .20-28-01-08-81-88-1التواصل االجتماعي:
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