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ملخص:
اجلامعة  طلبة  لدى  العاطفي  الذكاء  م�ستوى  عن  الك�سف  اإىل  احلالية  الدرا�سة  هدفت 
ملتغري  تبعاً  العاطفي  الذكاء  م�ستوى  يف  فروق  هناك  كانت  اإذا  فيما  ومعرفة  الها�سمية، 
التخ�س�ض، والنوع الجتماعي، والتح�سيل الدرا�سي. تكونت عينة الدرا�سة من )500( طالب 
من طلبة اجلامعة الها�سمية امل�سجلني يف الف�سل الدرا�سي الثاين للعام 2010 / 2011، 
ني لأغرا�ض الدرا�سة.  اختريوا بالطريقة املتي�رسة، طبق عليهم مقيا�ض الذكاء العاطفي الذي بمُ
اأظهرت النتائج اأن م�ستوى الذكاء العاطفي لدى طلبة اجلامعة الها�سمية كان مرتفعاً ، ومل 
والإناث على  للذكور  العاطفي  الذكاء  م�ستوى  اإح�سائياً بني متو�سطات  دالة  فروق  تظهر 
املقيا�ض، بينما كانت هناك فروق دالة اإح�سائياً بني متو�سطات الذكور والإناث على بعدينْ 
فروق  الإناث، كما مل تظهر  ل�سالح  الجتماعية( وكانت  واملهارات  الجتماعي  )الوعي   :
دالة اإح�سائياً على املقيا�ض تعزى ملتغري التخ�س�ض، كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة 
الذاتي  )التنظيم   : العاطفي على املقيا�ض وبعدينْ  الذكاء  اإح�سائياً يف متو�سطات م�ستوى 
والدافعية(، تعزى ملتغري التح�سيل الأكادميي ل�سالح الطلبة ذوي تقدير المتياز موازنةً 

مع الطلبة ذوي تقدير املقبول.
الكلمات املفتاحية: الذكاء العاطفي، طلبة اجلامعة، التح�سيل الأكادميي.
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Abstract:
This study aimed at detecting the level of emotional intelligence among 

the student of the Hashemite University, as well as the statistically significant 
differences in the level of emotional intelligence according to gender, 
specialty, and academic achievement. A scale of emotional intelligence was 
built by the researchers for the purposes of the study, and applied on (500) 
males and females students of Hashemite University participated in the study.
Results showed that the level of emotional intelligence among students of 
the Hashemite University was high. There were no statistically significant 
differences between mean scores of males and females on the sum of scale, 
while there were statistically significant differences between mean scores of 
males and females on dimension of social- awareness and dimension of social 
skills in favor of females. Results revealed that there were no significant 
differences due to the specialty, but there were significant differences 
in mean scores on the total scores of scale, dimension of self- regulation, 
and motivation, in favor of students with excellence estimate, compared to 
students with acceptable estimate.

Keywords: Emotional Intelligence, University Students, Academic 
Achievement 
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مقدمة:
كما  والفهم،  التفّقه  يف  القلب  دور  على  قرناً  ع�رس  اأربعة  من  اأكرث  منذ  الإ�سالم  اأكد 
حتدث عن امل�ساعر الإن�سانية، وقد تعددت الأحاديث التي تكلمت عن العواطف وامل�ساعر، 
والغبطة، والطماأنينة، وغريها  وال�سعادة، واحلزن، واحل�سد،  والكراهية، والغ�سب،  كاحلب، 
من امل�ساعر.  ومل يتكلم الإ�سالم عن هذه العواطف فح�سب، ولكنه تطرق اإىل كيفية التعبري 
عنها، وتقوميها، والتعامل معها، والتحكم بها، كما اأن القيم الإ�سالمية تدعو اإىل املحبة، 
واملودة، والتعاطف، والتكافل الجتماعي، والرحمة بني اأبناء الب�رس جميعاً على اختالف 
عقائدهم، واأجنا�سهم، واأعراقهم. اإّن هذه املبادئ التي نراها اليوم اأ�سبحت مو�سع الهتمام 

َعرف بالذكاء العاطفي.  بني الباحثني والعلماء من اأنحاء العامل كافةً من خالل ما يمُ
كانت النظرة التقليدية للعواطف تتمثل باعتبارها غام�سة، وي�سعب ال�سيطرة عليها 
النظرة  اأن  اإل  2006(؛  وح�صني،  )ح�صن  الفرد  جناح  يف  دور  لها  يوجد  ل  واأنه  و�سبطها، 
غري  عملية  وباأنها  حياته،  يف  املتزايدة  اأهميتها  تربز  الإن�سان  عند  للعواطف  احلديثة 
م�ستقلة عن التفكري، بل اإنهما عمليتان متفاعلتان ومتداخلتان ل ميكن ف�سلهما، ومن هنا 
بداأ مفهوم الذكاء العاطفي يف ال�سيوع وال�ستخدام، وهو يقوم على فكرة اأن جناح الفرد يف 
احلياة الجتماعية واملهنية ل يتوقف على ما ميتلكه من قدرات عقلية فح�سب، واإمنا على 

ما ميتلكه من مهارات عاطفية واجتماعية اأي�ساً )العتيبي، 2003؛ كمور، 2007(.
ي�سري  جوملان )2000(  اإىل اأن الذكاء املعريف ي�سهم بن�سبة )20%( فقط من العوامل التي 
حتدد النجاح، اأما األ )80%( املتبقية فهي تعود اإىل املهارات الأخرى التي ميتلكها الفرد، 
فالغالبية العظمى من احلا�سلني على مراكز متميزة يف املجتمع ل يرجع متيزهم اإىل ما 
ميتلكون من معامل ذكاء معريف، واإمنا يرجع اإىل امتالكهم مهارات الذكاء العاطفي، التي 
تتمثل يف القدرة على حث اأنف�سهم لال�ستمرار يف مواجهة الإحباطات، والتحكم يف الذات، 
والقدرة على تنظيم حالتهم النف�سية، وال�سعور بالأمل، والتعاطف مع الآخرين. واأن من لديهم 
م�ستوى متميزاً من الذكاء العاطفي، ويعرفون م�ساعرهم ويتعاملون معها، ويتعاملون مع 
م�ساعر الآخرين بكفاءة، نراهم متميزين يف جميع جمالت احلياة، واأكرث اإح�سا�ساً بالر�سا 
اأنف�سهم، والتميز بالكفاءة يف حياتهم، والأقدر يف ال�سيطرة على بنيتهم العقلية، مما  عن 
يدفعهم اإىل التقدم يف اإنتاجهم. اأما من يفتقدون مهارات الذكاء العاطفي فاإنهم يدخلون يف 
معارك نف�سية داخلية حتط من قدرتهم على الرتكيز يف جمال عملهم، ومتنعهم من التفكري 
ب�سكل وا�سح. كما يرى اأن كل عاطفة من عواطفنا توفر ا�ستعداداً متميزاً للقيام بفعل ما، 
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وكل منها ير�سدنا اإىل اجتاه اأثبت فعاليته للتعامل مع حتديات احلياة املتجددة. واأن اأي 
نظرة للطبيعة الإن�سانية تتجاهل قوة العواطف هي نظرة �سيقة الأفق ب�سكل موؤ�سف، واأن 
م�ساعرنا غالباً ما توؤثر يف كل كبرية و�سغرية يف حياتنا باأكرث مما يوؤثر تفكرينا عندما 

يتعلق الأمر بت�سكيل م�سائرنا  واأفعالنا.
هو  العاطفي   الذكاء  مبفهوم  الباحثني  اهتمام  اأ�سباب  اأه��م  اأح��د  اإن  القول:  ميكن 
حمدودية مقايي�ض القدرات الذهنية يف التنبوؤ ب�سكل كاف بنجاح الفرد يف خمتلف مواقف 
احلياة، واأهمها املجالن الجتماعي واملهني، مما دفعهم اإىل البحث عن مهارات وقدرات 

غري معرفية ت�سهم يف هذا النجاح )اخل�رس، 2002(.

مفهوم الذكاء العاطفي:
العاطفي  الذكاء  اأ�سول  اأن  اإىل   )Mayer & Salovey, 1997( و�سالويف  ماير  ي�سري   

ترجع اإىل القرن الثامن ع�رس، حيث ق�سم العلماء العقل اإىل ثالثة اأق�سام:
1 . :Cognition املعرفة

القرار، وخمتلف  واتخاذ  والتفكري،  الذاكرة،   : مثل  الوظائف  من  العديد  على  وت�ستمل 
العمليات املعرفية وما ينبثق منها.

2 . :Affect العاطفة

والغ�سب،  كال�رسور،  امل�ساعر  وخمتلف  املزاجية،  والنواحي  النفعالت،  وت�سمل 
والإحباط، واخلوف، والقلق.

3 .:Motivation الدافعية

وت�سمل الدوافع البيولوجية، اأو املتعلمة، اأو الأهداف التي ي�سعى الفرد اإىل حتقيقها.
يرتبط الذكاء العاطفي بطريقة اأو باأخرى بكل من الق�سم الأول والثاين، اأي اأنه متغري 
يت�سل  ما  كل  لي�ض  اأنه  اإل  بينهما،  تكامالً  ويحدث  والعاطفة،  املعرفة  بني  م�ستعر�ض 
باملنحى املعريف واملنحى العاطفي يكون ذكاءً عاطفياً، كالأ�ساليب املعرفية، اأو غريها 
من املتغريات املعرفية الأخرى. واإن كان من املفرت�ض اأن هذه املتغريات ميكن اأن تكون 
لها عالقة قوية بالذكاء العاطفي، وذلك يف �سوء التفاعل التباديل وامل�سرتك بني العاطفة 

والتفكري، واأثر ذلك التفاعل على ال�سلوك الإن�ساين )رزق، 2003(.



م�صتوى الذكاء العاطفي لدى طلبة اجلامعة الها�صمية يف �صوء 
متغريات التخ�ص�س العلمي والنوع الجتماعي والتح�صيل الأكادميي

د. �صعاد من�صور حممود غيث 
اأ. ملى حممد علي احللح

278

وقد حتدث ثورندايك )Thorndike(عن اجلوانب الجتماعية كمظهر من مظاهر الذكاء، 
وعرف الذكاء العاطفي باأنه : " القدرة على فهم امل�ساعر الداخلية، اأو احلالت الوجدانية 
)الكيال،  التعبريي  ال�سلوك  اأو  ال�سوت،  اأو نربات  الوجه،  لالآخرين، كما تظهر يف تعبريات 

2003، �ض 168(.
)Guilford( منوذجاً ي�سم )120( قدرة منف�سلة،  ويف عام )1971( اقرتح جيلفورد 
رابعة يف  فئة  واقرتح  والنواجت.  واملحتويات،  العمليات،  اأبعاد، وهي:  اإىل ثالثة  و�سنفها 
املحتويات وهي "املحتوى ال�سلوكي"، الذي ي�سمل القدرات التي تتطلب من ال�سخ�ض اإدراك 

�سلوكه و�سلوك الآخرين )ن�سواتي، 2003(.
اإ�سافة اإىل ذلك فقد قدم جاردنر)Gardner( يف عام )1983( نظريته " الذكاء املتعدد 
"، والتي اأ�سار من خاللها اإىل منطني من الذكاء ميثالن الذكاء العاطفي هما : الذكاء يف 
 Intrapersonal والذكاء ال�سخ�سي ،) )Interpersonal Intelligence العالقات مع الآخرين
القدرة  الذكاء يف العالقات مع الآخرين ي�ستمل  اأن  Intelligence( (، حيث لحظ جاردنر 
والرغبات  وامليول  والأمزجة  النف�سية  للحالت  مالئم  ب�سكل  وال�ستجابة  التمييز  على 
بالفرد،  اخلا�سة  الذات  معرفة  هو  ال�سخ�سي  الذكاء  اأن  يرى  اأنه  كما  بالآخرين،  اخلا�سة 
توجيه  املعرفة يف  ويعتمد على هذه  ويديرها،  اخلا�سة ومييزها  م�ساعره  يتعرف  بحيث 

�سلوكه )جوملان، 2000(.
وتعود املحاولة الأوىل لقيا�ض الذكاء العاطفي  لبار-اأون Bar-On يف عام )1988( 
اأن ي�ستخدم امل�سطلح  )Emotional Quotient( قبل  عندما اقرتح م�سطلح ن�سبة العاطفة 
املعروف بالذكاء العاطفي لأول مرة من قبل �سالويف وماير Salovey & Mayer يف العام 

)1990( )جودة، 2007(. 
�سالويف  مرة  لأول  ا�ستخدمه  الذي  العاطفي  الذكاء  مفهوم  ظهر   )1990( عام  ويف 
للذكاء،  املعرفية كمكونات  املظاهر غري  بدرا�سة  اهتما  فقد   ،Salovey & Mayer وماير 
الذكاء الجتماعي والذكاء  التي قاما بها، وبال�ستفادة من مفهوم  اأبحاثهما  ومن خالل 
العام،  الذكاء  الذكاء الجتماعي خمتلف عن  اأن  ا�ستخل�سا   ،Gardenr ال�سخ�سي جلاردنر 
كما اأنه مهم يف فهم الآخرين، ويف القدرة على الت�رسف احلكيم يف العالقات الإن�سانية، 
اأكدا على وجود جمموعة من املهارات والقدرات التي ميكن حتديدها ب�سكل منف�سل  كما 

.)Salovey & Mayer, 1990( كنوع من الذكاء
فاإن  وماير،  �سالويف  اإىل  يرجع  العاطفي  الذكاء  م�سطلح  ظهور  اأن  من  الرغم  وعلى 
كتابه  خالل  من  وذلك   ،)Goleman( جوملان  اإىل  يعود  امل�سطلح  هذا  انت�سار  يف  الف�سل 
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 Emotional Intelligence) "  Vitello-Cicciu, "ال�سهري الذي يحمل ا�سم  "الذكاء العاطفي
2003(، ففي بداية الت�سعينيات من القرن املا�سي اهتم جوملان باأعمال �سالويف وماير، 
وقدم يف كتابه "الذكاء العاطفي" Emotional Intelligence" روؤيته للذكاء العاطفي من 
معرفية  غري  قدرات  هناك  اأن  جوملان  ويعتقد  احلياة،  جمالت  يف  ودوره  طبيعته  حيث 
توؤدي دوراً مهماً يف جناح الفرد، وحدد تلك القدرات يف اجلوانب العاطفية والجتماعية 

.)Goleman, 1995(

يعد الذكاء العاطفي مفهوماً ع�رسياً يف ميدان علم النف�ض، واإىل الآن مل يعرف تعريفاً 
تف�سريه،  التي حاولت  والنظريات  تعريفاته  تعددت  فقد  العلماء،  عليه معظم  يتفق  حمدداً 
وبالرغم من اأنها ت�سابهت يف نقاط عدة، فاإنها اختلفت يف نقاط اأخرى وذلك ح�سب نظرة 
اأنه  على   )Salovey & Mayer, 1990, P:189( وماير  �سالويف  عرفه  فقد  اإليه،  الباحث 
والآخرين،  الفرد  م�ساعر  توجيه  على  القدرة  يت�سمن  الذي  الجتماعي  الذكاء  من  نوع   "

والتمييز بينهما، وا�ستخدام هذه املعلومات لتوجيه عواطفه و�سلوكياته".
ويف عام )1997( لحظ ماير و�سالويف  Mayer & Salovey اأن هذا التعريف ينق�سه 
اجلانب املعريف، فقد ت�سمن اإدراك العواطف و تنظيمها، واأهمل اجلانب املعريف )التفكري(، 
فقاما باإجراء تعديل على التعريف ال�سابق، واأعادا تعريف الذكاء العاطفي على اأنه: " قدرة 
اأو  العواطف بدقة وتقوميها والتعبري عنها، والقدرة على توليد امل�ساعر  اإدراك  الفرد على 
الو�سول اإليها، وفهم العاطفة واملعرفة العاطفية، والقدرة على تنظيم العواطف، مما يعزز 

.)Mayer & Salovey, 1997, P:10(  "النمو العاطفي والعقلي عند الفرد
املهارات  من  "جمموعة   : باأنه   )Goleman, 1995, P:189( جوملان  عَرفه  كما 
مواقف  ويف  املهنية،  التفاعالت  يف  للنجاح  والالزمة  الفرد  بها  يتمتع  التي  والقدرات 
احلياة املختلفة". اأما بار-اأون Bar-On، فيعرف الذكاء العاطفي باأنه : " جمموعة منظمة 
والعاطفية  ال�سخ�سية  اجلوانب  يف  واملهارات  والكفاءات  املعرفية،  غري  الإمكانات  من 
Bar-( "والجتماعية، والتي توؤثر يف قدرة الفرد على معاجلة املطالب وال�سغوطات البيئية

.)On, 1997, P:14

كما ويعرفه )عبده وعثمان، 2002، �ض 256( باأنه : " اإدراك الفرد لقدرته على النتباه 
والإدراك اجليد للعواطف وامل�ساعر الذاتية، وفهمها، و�سياغتها بو�سوح، وتنظيمها وفقا 
ملراقبة واإدراك دقيقني لعواطف الآخرين وم�ساعرهم، للدخول معهم يف عالقات عاطفية 
اجتماعية اإيجابية ت�ساعد الفرد على الرقي العقلي، والعاطفي، واملهني، وتعلم املزيد من 

املهارات الإيجابية للحياة".
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والتعريف الذي �ستعتمده الدرا�سة هو تعريف اأبرهام باأنه : " جمموعة من املهارات 
التي تعزى اإليها الدقة يف تقدير م�ساعر الذات وت�سحيحها، واكت�ساف املالمح النفعالية 
 ،)Abraham, 2000, P:169( "لالآخرين، وا�ستخدامها لأجل الدافعية والإجناز يف حياة الفرد
وقد اعتمد هذا التعريف كونه �سمل اأبعاد الذكاء العاطفي التي ا�ستندت عليها الباحثتان يف 
اتفقت  اأنه بالرغم من اختالفها فاإنها  ال�سابقة نالحظ  التعارف  بناء املقيا�ض. من خالل 
على اأن الذكاء العاطفي هو جمموعة من املهارات العاطفية واملعرفية والجتماعية، التي 
تتمثل يف فهم واإدراك م�ساعر الفرد نف�سه، وم�ساعر الآخرين، وال�ستفادة منها يف مواجهة 

ال�سغوطات اليومية وحتقيق النجاحات الفردية، واملهنية، وتكوين العالقات الإن�سانية. 
اإن زيادة الدرا�سات والأبحاث اخلا�سة بعمل الدماغ، مكنت الإن�سان من روؤية الكيفية 
التي تتحرك بها مراكز املخ اخلا�سة بعاطفة الفرد، وكيف ي�سعر بالغ�سب، اأو باحلزن، اأو 
بها.  والتحكم  اإدراكها  على  وقدرته  عواطفه،  على  الإن�سان  تعرف  يف  �ساهم  مما  بالفرح، 
ت�سكل  بينهما  الت�سال  وقنوات   Neocortex اجلديدة  والق�رسة   Amygdala فالأميجدال 
يف  للعواطف  احلا�سمة  الأهمية  وتف�رس  وال�سعور،  التفكري  بني  للعالقة  الع�سبي  الأ�سا�ض 
 Eliase,( الوا�سح  للتفكري  الفر�سة  واإتاحة  قرارات حكيمة،  التفكري لتخاذ  زيادة فاعلية 

.)Harriett, Hussey, 2003

ي�سري ماير و�سالويف )Mayer & Salovey( الوارد يف )رزق، 2003(  اإىل اأهمية الذكاء 
العاطفي يف املجال املهني، حيث يريان اأن الذكاء العاطفي ميكن اأن يوؤدي دوراً مهما ًفي 
يعمل  اأن  يفرت�سان  كما  عامة.  ب�سفة  العملية  واحلياة  املهني،  والتطور  القيادة  عمليات 
مهارات  غياب  يف  ذلك  ي�سمنان  ل  كانا  واإن  العمل،  نواجت  حت�سني  على  العاطفي  الذكاء 
اأن تقدر  الآخرين، فمن املحتمل  العمل املنا�سبة، فاإن كان لديك اجتاه لفهم نف�سك وفهم 
الآخرين وعملهم. كما اأن الإداري الذي يتمتع بالذكاء العاطفي يعمل على حت�سني مهارات 
الإدارة واأ�ساليبها لديه، واأي�سا فاإن الذكاء العاطفي يدعم متا�سك الفريق يف العمل اجلماعي.
اإذ اإن حتقق الأول من  هناك عالقة وا�سحة بني الذكاء العاطفي والذكاء الأكادميي، 
اإىل �سغوطات نف�سية كثرية  الإن�سان  الثاين، فعندما يتعر�ض  اأن ي�ساعد على تنمية  �ساأنه 
دوراً  تلعب  التي  العاملة،  الذاكرة  اإرهاق  اإىل  يوؤدي  فاإنه  ذلك،  اإىل  وما  واخلوف  كالقلق 
ومعاجلتها.  املدى  طويلة  الذاكرة  من  املعلومات  وا�سرتجاع  التعلم  عملية  يف  اأ�سا�سياً 
اأكرب  اإمكانية  العاملة  للذاكرة  توفر  اأن  �ساأنها  من  امل�ستقرة  الآمنة  البيئة  فاإن  وبالعك�ض، 
اأف�سل  تعلم  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  وتخزينها،  ومعاجلتها،  املعلومات،  وا�سرتجاع  للتعلم، 

)املن�ساوي، 2009، �ض44(.
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كثرية  ب�سمات  يتمتعون  املرتفع  العاطفي  الذكاء  ذوي  الأفراد  اأن  اإىل  الإ�سارة  ميكن 
ومتفائلون  ذواتهم  يف  متحكمون  الجتماعية،  بامل�سوؤولية  كبري  اإح�سا�ض  لديهم  منها: 
التخطيط وحتديد  امل�سكالت بهدوء، قادرون على  بذاتهم، قادرون على حل  ولديهم وعي 
وحتقيق الأهداف واملثابرة يف اأداء الأعمال، لديهم توازن العاطفي، يتمتعون بالقدرة على 
الرتكيز والتفكري، موؤكدون لذاتهم وواثقون باأنف�سهم، متعاونون مع الآخرين ومتفاعلون 
معهم، لديهم القدرة على بناء �سبكة من العالقات الجتماعية ب�سهولة، ي�ستطيعون حتديد 
امل�ساعر  من  متحررون  ومتزامنة،  متعددة  كانت  واإن  حتى  عليها،  والتعرف  م�ساعرهم 
ال�سلبية، متحررون من ال�سعور بالف�سل الداخلي، واقعيون يف م�سالك حياتهم فيت�رسفون 
ولي�ست  داخلية  دافعيتهم  عاطفية،  مرونة  لديهم  املوقف،  مقت�سيات  ح�سب  وي�سعرون 
ذاتياً،  اأخالقهم ومبادئهم املحكومة  ولهم  ذواتهم  ا�ستقالليون ومعتمدون على  خارجية، 
يوازنون بني تاأثري قوة امل�ساعر والفكر الواقعي يف تنفيذ مهمات حياتهم، قادرون على 
قراءة الت�سالت غري اللفظية مع الآخرين وفهمها، يعربون عن م�ساعرهم واأفكارهم دون 
خوف. )اخل�رس، 2002 ؛ رزق، 2003 ؛ �سابريو، 2003 ؛ الدردير، 2002 ؛ جودة، 2007 
 Goleman, 1998 ; Salovey & et al., 2002;  (  .)2009 الهي،  ؛  امل�ساعيد، 2009  ؛ 

.)Furnham & Petrides, 2003 ; Austin, Saklofske, & Egan, 2005

هناك  اأن  اإىل  الباحثون  تو�سل  فقد  ومكوناته  العاطفي  الذكاء  لأبعاد  بالن�سبة  اأما 
يف  النجاح  للفرد  حتقق  التي  والجتماعية،  العاطفية،  واملهارات  القدرات  من  جمموعة 
الأبعاد من  هذه  واختلفت  اأبعاد،  واملهارات �سمن  القدرات  هذه  و�سنفت  والعمل،  احلياة 
باحث لآخر وذلك تبعاً لتعريف الذكاء العاطفي الذي تبناه كل باحث، وميكن عر�ض هذه 

النماذج كالآتي:

:Ability Model أوالً - منوذج القدرة
 Mayer, Dipaolo & Salovey,( يتكون الذكاء العاطفي عند ماير وديباولو و�سالويف
هذه  و�سف  وميكن  فرعية،  قدرات  من  بعد  كل  ويتكون  رئي�سة،  اأبعاد  اأربعة  من   )1990

الأبعاد كالآتي:
1 .  Perceiving Emotion البعد الأول: اإدراك العواطف
2 . Using Emotions البعد الثاين: ا�صتخدام العواطف
3 . Understanding Emotions البعد الثالث: فهم العواطف
4 .  Managing Emotions  البعد الرابع: اإدارة العواطف
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:Bar-On Model ثانياً - منوذج بار - أون
لقد حدد بار-اأون )Bar-On, 1997( اأبعاد الذكاء العاطفي اعتماداً على مفهومه للذكاء 
العاطفي والدرا�سات التجريبية التي اأجريت يف هذا املجال، حيث اعترب اأن الذكاء العاطفي 
والعاطفية،  ال�سخ�سية،  اجلوانب  يف  اأبعاد  خم�سة  على  موزعة  مهارة،   )15( من  يتكون 

والجتماعية، كالآتي:
1 .                         Intrapersonal skills  البعد الأول: مهارات داخل ال�صخ�س

وتتاألف من خم�سة قدرات فرعية وهي : الوعي الذاتي ) Self- Awareness(، التوكيد 
 Self-( الذات  وحتقيق   ،)Self- Regard( الذات  وتقدير   ،)Self- Assertiveness( الذاتي 

.)Independence( وال�ستقاللية ،)Actualization

2 .         Interpersonal skills البعد الثاين: مهارات العلقات بني الأ�صخا�س
 Social( امل�سوؤولية الجتماعية ،)Empathy( وتتاألف من ثالثة قدرات وهي: التعاطف

.)Social Relationships( والعالقات الجتماعية ،)Responsibility

3 . Adaptability البعد الثالث: التكيف
واملرونة   ،)Reality Testing( الواقعية  اختبار  وه��ي:  ق��درات  ثالث  من  ويتاألف 

.)Problems Solving( وحل امل�سكالت ،)Flexibility(

4 .  Stress management البعد الرابع: اإدارة ال�صغوط
على  وال�سيطرة   ،)Stress Tolerance( ال�سغوط  حتمل   : هما  قدرتني  من  ويتاألف 

.)Impulse Control( الندفاع
5 .  General Mood  البعد اخلام�س:   املزاج العام

.)Happiness( وال�سعادة ،)Optimism( ويتاألف من قدرتني هما : التفاوؤل

Model Goleman ثالثاً- منوذج جوملان
الذكاء  منها  يتكون  التي  والقدرات  املهارات   )Goleman, 1998( جوملان  �سنف 
العاطفي اإىل خم�سة اأبعاد رئي�سة، بحيث متثل الأبعاد الثالثة الأوىل املكونات ال�سخ�سية، 

بينما ميثل البعدين الآتيني املكونات الجتماعية، وميكن عر�ض هذه الأبعاد كالآتي:
1 .:Self – awareness البعد الأول - الوعي الذاتي

الدقيق  والتقومي   ،)Emotional Awareness( العاطفي  الوعي   : البعد  هذا  ويت�سمن 
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.)Self Confidence( والثقة بالنف�ض ،)Accurate Self Assessment( للذات

2 .: Self – Regulation البعد الثاين - تنظيم الذات

 ،)Trust Worthiness( والنزاهة   ،)Self – Control( الذاتي  ال�سبط  ويت�سمن: 
.)Innovation( والبتكار ،)Adaptability( والتكيف ،)Conscientiousness(وال�سمري

3 .: Empathy البعد الثالث - التعاطف

 Developing( وتطوير الآخرين ،)Understanding Others( ويت�سمن: فهم الآخرين
Others(، والتوجه للخدمة )Service Orientation(، وال�ستفادة من التنوع اأو الختالف 

.)Political Awareness( والوعي ال�سيا�سي ،)Leveraging Diversity(

4 .:  Motivation البعد الرابع - الدافعية

 ،)Commitment( واللتزام ،)Achievement Drive( ويت�سمن هذا البعد : دافع الإجناز
 .)Optimism( والتفاوؤل ،)Initiative( واملبادرة

5 .: Social skills البعد اخلام�س - املهارات الجتماعية

النزاعات  واإدارة   ،)Communication( والتوا�سل   ،)Influence( التاأثري   : ويت�سمن 
 ،)Building Bonds( وبناء الروابط ،)Leadership( والقيادة ،)Conflict Management(
 Team( الفريق  وق��درات   ،)Collaboration & Cooperation( والتعاون  والتعا�سد 

.)Capabilities

املهارات  وّزعت  و   ،)2000( عام  وط��ّوره  النموذج  هذا  ذلك  بعد  جوملان  راجع  ثم 
والقدرات اإىل اأربعة اأبعاد )Cherniss & Goleman, 2001(، وهي: 

1 ..Self - Awareness الوعي الذاتي
2 ..Self-Management اإدارة الذات
3 ..Social Awareness الوعي الجتماعي
4 ..Relationships Management اإدارة العلقات

لقد اأجريت درا�سات �سابقة عديدة على ال�سعيد املحلي والعربيً والعاملي حول مو�سوع 
الذكاء العاطفي وعالقته بالطلبة، و منها: ما قامت به را�سي )2001( من اإجراء درا�سة 
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هدفت اإىل معرفة الفروق يف الذكاء العاطفي بني النوعني الجتماعني لدى طلبة اجلامعة، 
الدرا�سي  التح�سيل  العاطفي ومنخف�سيه يف كل من  الذكاء  الطلبة مرتفعي  والفروق بني 
وقدرات التفكري الإبداعي. وتكونت عينة الدرا�سة من )289( طالباً وطالبةً من ق�سم اللغة 
الجنليزية بجامعة املن�سورة. تو�سلت الدرا�سة اإىل وجود فروق دالة اإح�سائياً يف درجة 
اإىل وجود  الإناث، كما تو�سلت  للنوع الجتماعي وكانت ل�سالح  العاطفي، تعزى  الذكاء 
العاطفي  الذكاء  ومنخف�سي  العاطفي،  الذكاء  مرتفعي  الطالب  بني  اإح�سائياً  دالة  فروق 
عالقة  وجود  اإىل  تو�سلت  كما  الإبداعي،  التفكري  وقدرات  الدرا�سي  التح�سيل  من  كل  يف 

ارتباطية بني الذكاء العاطفي والتح�سيل الدرا�سي.
    كما اأجرى مارثا وجورج (Martha & George, 2001( درا�سة ا�ستهدفت الك�سف 
عن اأثر النوع الجتماعي، والتح�سيل الدرا�سي، والعرق، يف الذكاء العاطفي لدى عينة بلغت 
)319( طالباً وطالبةً من مدر�سة اإعدادية يف املك�سيك، وطّبقت قائمة جرد الذكاء العاطفي 
العالقة  والإناث يف  الذكور  اإح�سائياً بني  دالة  فروق  اإىل وجود  النتائج  اأ�سارت  املعدلة. 
بني بعد اإدارة العالقات والإنخراط بها والتح�سيل الدرا�سي، وكانت ل�سالح الذكور، واأي�سا 
وجود فروق دالة اإح�سائياً بني الذكور والإناث يف العالقة بني بعد �سبط النف�ض والتح�سيل 

الدرا�سي وكانت ل�سالح الإناث.
وقد قام باركر (Parker, 2004( باإجراء درا�سة هدفت اإىل تو�سيح العالقة بني الذكاء 
العاطفي والتح�سيل الأكادميي لدى طلبة اجلامعة. وقد طبق فيها مقيا�ض بار-اأون للذكاء 
العاطفي على عينة من طلبة ال�سنة الدرا�سية الأوىل من جامعة اأنتاريو بلغ حجمها )372( 
الذكاء  اأبعاد  بني  اإح�سائياً  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود  النتائج  اأظهرت  وطالبةً.  طالباً 

العاطفي والنجاح الأكادميي.
واأجرت ال�سمريات )2005( درا�سة هدفت اإىل ك�سف عالقة الذكاء العاطفي بالتح�سيل 
للذكاء  وكار�سو  و�سالويف  ماير  مقيا�ض  الباحثة  وا�ستخدمت  موؤتة،  جامعة  طلبة  لدى 
عدم  اإىل  النتائج  واأ�سارت  طالبةً،  طالباً   )450( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  العاطفي، 
وجود فروق يف حت�سيل طلبة الكليات الإن�سانية، يعزى اإىل الختالف يف م�ستوى الذكاء 
اإىل وجود فروق يف حت�سيل طلبة الكليات العلمية تعزى  العاطفي، كذلك مل يتم التو�سل 
ملتغري النوع الجتماعي، اأو م�ستويات الذكاء العاطفي، كما مل يكن هناك فروق يف درجات 

الذكاء العاطفي تعزى ملتغري التخ�س�ض.
هدفت  درا�سة   )Day, Therrin & carrol, 2005) وكارول  وثريين  دي  اأجرى  كما 
طلبة  لدى  النف�سية  وال�سحة  ال�سخ�سية  واأمناط  العاطفي  الذكاء  بني  العالقة  معرفة  اإىل 



285

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�صات الرتبوية والنف�صية- املجلد الثاين-ع )7(- ت�رشين اأول 2014

علم  ق�سم  يف  يدر�سون  ممن  وطالبةً  طالباً   )114( من  العينة  وتكونت  كندا،  يف  اجلامعة 
وجود  النتائج  اأظهرت  العاطفي.  للذكاء  اأون  بار-  مقيا�ض  الباحثون  وا�ستخدم  النف�ض، 
عالقة ارتباطية اإيجابية بني الذكاء العاطفي وال�سحة النف�سية، و وجود عالقة ارتباطية 
الذكاء  �سلبية بني  الإنب�ساطية، و وجود عالقة  ال�سخ�سية  و  العاطفي  الذكاء  اإيجابية بني 

العاطفي، وال�سخ�سية الع�سابية.
وال�سعادة  العاطفي  الذكاء  م�ستويات  عن  للك�سف  درا�سة   )2007( جودة  اأجرت  كما 
والثقة بالنف�ض لدى طلبة جامعة الأق�سى، والتعرف اإىل العالقة بني الذكاء العاطفي وكٍل 
عينة  بلغت  وقد  الجتماعي،  للنوع  تعزى  اأن  ميكن  والتي  بالنف�ض،  والثقة  ال�سعادة  من 
الدرا�سة )231( طالباً وطالبةً، وقد ا�ستخدمت الباحثة يف الدرا�سة ثالثة مقايي�ض، واحداً 
للذكاء العاطفي، والآخر لل�سعادة، ومقيا�ساً للثقة بالنف�ض. تو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل وجود 
عالقة ارتباطية اإيجابية بني الذكاء العاطفي وكٍل من ال�سعادة والثقة بالنف�ض، كما تو�سلت 
النتائج اإىل عدم وجود فروق بني متو�سطات درجات اأفراد العينة يف الدرجة الكلية للذكاء 

العاطفي وال�سعادة والثقة بالنف�ض تعزى للنوع الجتماعي.
 (Hassan, Sulaiman & Ishak, 2009) واإ�سحاق  و�سليمان  ح�َسان  درا�سة  واأما 
طلبة  عند  الأكادميي  والتح�سيل  والقلق  العاطفي  الذكاء  بني  العالقة  معرفة  اإىل  فهدفت 
املناطق الريفية، وا�ستخدم فيها الباحثون مقيا�سني الأول لقيا�ض الذكاء العاطفي والثاين 
لقيا�ض القلق، وبلغت عينة الدرا�سة )223( طالباً وطالبةً، و�سمت فئتني من العمر )13 عاماً 
و 16 عاماً(. اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائياً يف درجات الذكاء العاطفي تعزى 
للنوع الجتماعي وكانت ل�سالح الإناث من عمر 16 عاماً، وعدم وجود فروق يف درجة 
النتائج وجود  اأو�سحت  للنوع الجتماعي من عمر 13 عاماً، كما  العاطفي تعزى  الذكاء 
عالقة ارتباطية اإيجابية بني الذكاء العاطفي والتح�سيل الأكادميي عند كلتي الفئتني وكال 

اجلن�سني، واأي�ساً وجود عالقة ارتباطية �سلبية بني الذكاء العاطفي والقلق.
والذكاء  ال�سعادة  بني  العالقة  حتديد  اإىل  هدفت   )2010( �سعبان  اأجراها  درا�سة  يف 
العاطفي لدى طلبة الثانوية مبنطقة عكا يف �سوء بع�ض املتغريات مثل : النوع الجتماعي، 
والتخ�س�ض، وامل�ستوى القت�سادي. و�سملت العينة )196( طالباً وطالبةً، وا�ستخدم الباحث 
مقيا�ض اأك�سفورد لل�سعادة املعرب، ومقيا�ض جوملان للذكاء العاطفي. اأ�سارت النتائج اإىل 
عدم وجود فروق دالة اإح�سائياً على مقيا�ض الذكاء العاطفي تعزى اإىل متغريات الدرا�سة 
)النوع الجتماعي، والتخ�س�ض، وامل�ستوى القت�سادي(، واأ�سارت اإىل وجود عالقة ارتباطية 

بني اأداء الطلبة على مقيا�ض ال�سعادة واأدائهم على مقيا�ض الذكاء العاطفي.
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العاطفي  الذكاء  الفروق بني  اإىل  التعرف  اإىل  كما قام بكري )2010( بدرا�سة هدفت 
و�سلوك التنّمر لدى طلبة املرحلة البتدائية يف حمافظة عكا، و�سملت عينة الدرا�سة )238( 
دالة  فروق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  وال�ساد�ض.  اخلام�ض  ال�سفني  من  وطالبةً  طالباً 
اإح�سائياً  اإح�سائياً يف الذكاء العاطفي تعزى للنوع الجتماعي، وعدم وجود فروق دالة 

يف الذكاء العاطفي تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
ويف درا�سة اأجراها العلوان )2011( هدفت اإىل بحث عالقة الذكاء العاطفي باملهارات 
)475( طالباً  الدرا�سة من  وتكونت عينة  اجلامعة،  لدى طلبة  التعلق  واأمناط  الجتماعية 
وطالبةً من طلبة جامعة احل�سني بن طالل، وا�ستخدم الباحث ثالثة مقايي�ض هي: مقيا�ض 
الذكاء العاطفي، ومقيا�ض املهارات الجتماعية، ومقيا�ض اأمناط التعلق. وقد اأ�سارت النتائج 
اإىل وجود فروق دالة اإح�سائياً يف الذكاء العاطفي بني الذكور والإناث ل�سالح الإناث، كما 
اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف الذكاء العاطفي بني الطلبة تبعاً 
اأظهرت النتائج  اإىل ذلك  اإ�سافة  للتخ�س�ض، وكانت ل�سالح طلبة التخ�س�سات الإن�سانية، 
وجود عالقة ارتباطية بني الذكاء العاطفي، وكل من املهارات الجتماعية واأمناط التعلق.

العاطفي  الذكاء  م�ستوى  معرفة  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )2012( القا�سي  قام  قد  كما 
اجلامعي  بالندماج  العاطفي  الذكاء  عالقة  اإىل  والتعرف  اجلامعي،  الندماج  وم�ستوى 
والفروق يف الذكاء العاطفي لدى الطلبة امل�ستجدين يف كلية الرتبية جامعة تعز باليمن 
وفقاً ملتغري النوع الجتماعي والتخ�س�ض )علمي، ان�ساين(، حيث تكونت عينة الدرا�سة من 
)340( طالباً وطالبةً من التخ�س�سات العلمية والإن�سانية، وقد ا�ستخدم الباحث مقيا�ض 
الباحث، وقد تو�سلت  اإعداد  الندماج اجلامعي من  العاطفي، ومقيا�ض  للذكاء  اأون   – بار 
النتائج اإىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني م�ستوى الذكاء العاطفي والندماج اجلامعي 
الذكاء  مكونات  بع�ض  يف  ف��روق  وج��ود  النتائج  اأظهرت  كما  امل�ستجدين،  الطلبة  لدى 
العاطفي بني الذكور والإناث دالة اإح�سائياً ل�سالح الإناث ببعد املهارات البني �سخ�سية، 
والتي تت�سمن مهارات التعاطف واملهارات الجتماعية، بينما يتفوق الذكور على الإناث 
ببعد اإدارة ال�سغوط واملزاج العام، كما اأنها مل تتو�سل اإىل وجود اأي فروق يف متو�سطات 

مكونات الذكاء العاطفي الرئي�سية وفقاً ملتغري التخ�س�ض )علمي، اإن�ساين(.
الذكاء  بني  العالقة  معرفة  اإىل  هدفت   )Sulaiman, 2013) ل�سليمان  درا�سة  ويف 
مان، ومعرفة  العاطفي والكتئاب والتكيف النف�سي لدى طلبة جامعة ال�سلطان قابو�ض بعمُ
مدى اختالف هذه العالقة باختالف النوع الجتماعي، تكونت عينة الدرا�سة من )323( 
والتكيف  العاطفي  والذكاء  لالكتئاب  مقايي�ض  ثالثة  الباحث  فيها  طبق  وطالبةً،  طالباً 
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النف�سي، وقد اأظهرت النتائج اأن م�ستوى الذكاء العاطفي كان مرتفعاً لدى طلبة اجلامعة، 
النوع الجتماعي  الذكاء العاطفي تعزى ملتغري  اإح�سائياً يف م�ستوى  ووجود فروق دالة 
العاطفي واأعرا�ض الكتئاب،  الذكاء  اأظهرت وجود عالقة �سلبية بني  ل�سالح الإناث، كما 

واأي�ساً وجود عالقة اإيجابية بني الذكاء العاطفي والتكيف النف�سي.
يت�سح من خالل الدرا�سات ال�سابقة اأهمية الذكاء العاطفي للطالب يف خمتلف الفئات 
العمرية، اإذ تعد مهارات الذكاء العاطفي مهمة له، وتظهر اأهميته يف املهارات الجتماعية، 
والتكيف  النف�سي،  والتوافق  بالنف�ض،  والثقة  الذات،  وتقدير  وال�سعادة،  النف�سية،  وال�سحة 
النف�سي، والتقليل من ال�سعور بالتوتر والقلق. اأي�ساً من خالل نظرتنا اإىل الدرا�سات ال�سابقة 
يت�سح لنا عدم اتفاق النتائج على وجود عالقة بني الذكاء العاطفي والتح�سيل الأكادميي، 
مثل  بينهما  اإيجابية  ارتباطية  ال�سابقة وجود عالقة  الدرا�سات  نتائج  بع�ض  اأثبتت  فكما 
يف  كما  عالقة  اأي  وجود  عدم  الآخر  بع�سها  اأثبت   ،)Parker, 2004(و )را�سي،2001( 
بني  بالفروق  يتعلق  فيما  تباينت  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  اأن  كما   .  )2005 )�سمريات، 
اأظهر عدم وجود فروق يف الذكاء العاطفي  الذكور والإناث يف الذكاء العاطفي، فبع�سها 
تعزى للنوع الجتماعي مثل )جودة، 2007( و )�سعبان،2010( و )بكري، 2010(، وبع�سها 
الآخر اأ�سار اإىل وجود فروق تعزى للنوع الجتماعي وكانت ل�سالح الإناث كما يف )را�سي، 
2001( و )العلوان، 2011(. اأما ما بقي فقد ك�سف عن وجود فروق تعزى للنوع الجتماعي 
على اأبعاد الذكاء العاطفي، فقد كان بع�سها ل�ساح الذكور وبع�سها الآخر ل�سالح الإناث، 

كما هو مبني يف درا�سة )Martha & George, 2001( و درا�سة )القا�سي، 2012(.

مشكلة الدراسة :
الطالب  ودرجة  جهة،  من  العاطفي  الذكاء  م�ستوى  بني  املحتملة  العالقة  �سوء  يف 
املعربة عن حت�سيله الأكادميي، وعالقتها بتخ�س�ض الطالب ونوعه الجتماعي من جهة 
اأخرى، والتفاعالت املحتملة بني متغريات م�ستوى الذكاء العاطفي، والتخ�س�ض، والنوع 
اأهم املوا�سيع  اأحد  الذي ي�سكل  الطالب  الجتماعي، والتي قد تكون ذات عالقة بتح�سيل 
التي تهتم بها الدرا�سات النف�سية والرتبوية، خا�سة يف �سياق عمليتي التعلم والتعليم، ولقلة 
طلبة  عند  املتغريات  وبع�ض  العاطفي،  الذكاء  بني  العالقة  تناولت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات 
الدرا�سة للك�سف عن م�ستوى الذكاء العاطفي يف �سوء متغريات  اأجريت هذه  اجلامعات، فقد 

التخ�س�ض العلمي، والنوع الجتماعي، والتح�سيل الأكادميي لدى طلبة اجلامعة الها�سمية.
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أهمية الدراسة:
واأي�سا من  العاطفي،  الذكاء  بها مفهوم  التي حظي  الأهمية  الدرا�سة من  اأهمية  تنبع 
اأهمية الفئة العمرية التي طبقت عليها هذه الدرا�سة، فالطالب اجلامعي يعد يف مرحلة توؤهله 
للخروج اإىل امليدان ومواجهة متطلبات احلياة �سواء العملية اأم الجتماعية، وما يتطلب ذلك 
الآخرين،  الناجحة مع  العالقات  ال�سداقات وبناء  لتكوين  اأخرى غري معرفية  من مهارات 
والنجاح املهني، هذه املهارات التي تعد مبثابة حجر الأ�سا�ض للنجاح املهني والجتماعي 
الدرا�سات  اأن  اإىل  اإ�سافة  الدرا�سة  مهتمة بالطلبة اجلامعيني،  الفرد، جاءت هذه  يف حياة 
التي تناولت مو�سوع الذكاء العاطفي وعالقته ببع�ض املتغريات الأخرى مثل: التخ�س�ض 
التي اطلعت عليها  الأكادميي والنوع الجتماعي، قليلة ن�سبياً ح�سب امل�سادر  والتح�سيل 
الباحثتان، كما اأنها جاءت ا�ستجابة لتو�سيات الباحثني املهتمني بالذكاء العاطفي، ومن 
هيئة  اأع�ساء  اأنظار  توجيه  على  تعمل  واأن  ال�سابق،  الأدب  الدرا�سة  هذه  ترثي  اأن  املتوقع 
التدري�ض يف اجلامعات وامل�سوؤولني يف جمال الإر�ساد وال�سحة النف�سية اإىل اأهمية الذكاء 
العاطفي يف حياة الأفراد، واأي�سا توجيه اأنظار امل�سوؤولني عن مناهج يف اجلامعات لتطوير 

خطط درا�سية وم�ساقات اأكادميية تعمل على تنمية الذكاء العاطفي عند الطلبة.

أهداف الدراسة:
الها�سمية،  العاطفي لدى طلبة اجلامعة  الذكاء  الك�سف عن درجة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
الجتماعي،  النوع  من  وك��ل  العاطفي  ال��ذك��اء  درج��ة  بني  العالقة  ن��وع  اإىل  والتعرف 

والتخ�س�ض، والتح�سيل الأكادميي لدى طلبة اجلامعة الها�سمية.

أسئلة الدراسة :
ما م�ستوى الذكاء العاطفي عند طلبة اجلامعة الها�سمية؟. 1
اجلامعة . 2 طلبة  لدى  العاطفي  الذكاء  م�ستوى  يف  اإح�سائياً  دالة  فروق  توجد  هل 

الها�سمية تبعاً ملتغري النوع الجتماعي؟
اجلامعة . 3 طلبة  لدى  العاطفي  الذكاء  م�ستوى  اإح�سائياً يف  دالة  فروق  توجد  هل 

الها�سمية تبعاً ملتغري التخ�س�ض )علمي ، اإن�ساين(؟
اجلامعة . 4 طلبة  لدى  العاطفي  الذكاء  م�ستوى  اإح�سائياً يف  دالة  فروق  توجد  هل 

الها�سمية تبعاً ملتغري م�ستوى التح�سيل الأكادميي؟
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مصطلحات الدراسة :
الذكاء العاطفي: ويق�سد به يف هذه الدرا�سة، الدرجة التي يح�سل عليها الطالب . 1

على مقيا�ض الذكاء العاطفي الذي طّور وا�ستخدم يف هذه الدرا�سة.
التح�سيل الأكادميي: ويق�سد به ما اكت�سبه الطالب يف املجال املعريف ويقا�ض يف . 2

هذه الدرا�سة من خالل املعدل الرتاكمي، ويت�سمن التقديرات التالية: )2،49-2،0  
= مقبول(، )2،5-2،99 = جيد(، )3،0-3،49 = جيد جداً(، )3،5-4،0 = امتياز(.

التخ�س�ض الأكادميي: ويق�سد به، طبيعة املادة التي يدر�سها الطالب يف اجلامعة . 3
وق�سمت اإىل : تخ�س�ض علمي، وتخ�س�ض اإن�ساين.

حدود الدراسة وحمدداتها :
الدرا�سي  الف�سل  يف  امل�سجلني  الها�سمية  اجلامعة  طلبة  على  الدرا�سة  هذه  اقت�رست 
على  احلالية  الدرا�سة  نتائج  تعميم  يقت�رس  و   .2011  /2010 الدرا�سي  للعام  الثاين 
امل�ستخدمة  بالأدوات  الدرا�سة  تتحدد  كما  اجلامعات،  طلبة  وهي  تناولها  مت  التي  العينة 
الأداة،  �سدق  دللت  ل�ستخراج  املحكمني  ب�سدق  والكتفاء  ال�سيكومرتية  وخ�سائ�سها 
وتتحدد الدرا�سة اأي�سا بالفروق يف م�ستوى الذكاء العاطفي تبعاً ملتغري التخ�س�ض العلمي، 

والنوع الجتماعي، والتح�سيل الأكادميي. 

جمتمع الدراسة وعينتها :
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة اجلامعة الها�سمية امل�سجلني للف�سل الدرا�سي 
الثاين 2011/2010، وبلغ عددهم ح�سب اإح�سائيات القبول والت�سجيل )16990( طالباً 
تبعاً  توزيعهم  يو�سح   )1( واجلدول  طالبةً،   )10154( و  طالباً   )6836( منهم  وطالبةً، 

للتخ�س�ض )علمي، اإن�ساين( والنوع الجتماعي.
اجلدول )1(

توزيع طلبة اجلامعة الها�صمية ح�صب التخ�ص�س والنوع الجتماعي

المجموعاإلناثالذكورالتخصص

360544288033علمي
323157268857اإن�ساين

68361015416990املجموع
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من  اختريت  الدرا�سة، حيث  عينة  اأفراد  اختيار  املتي�رسة يف  الطريقة  ا�ستخدمت  وقد 
الطلبة امل�سجلني يف �سعب متطلبات اجلامعة الختيارية  وهي: م�ساق علم النف�ض، والثقافة 
ب�سكل طوعي،  الدرا�سة  اأداة  عن  الإجابة  رغبةً يف  اأبدوا  الذين  الأ�رسي،  والعنف  الرتبوية، 
وميزة هذه املواد باأنها حتتوي طلبة من معظم التخ�س�سات املطروحة يف اجلامعة، وكذلك 

باأنها حتتوي على كال النوعني الجتماعيني بتح�سيل اأكادميي خمتلف.
اأما عينة الدرا�سة فقد تكونت من )500( طالب كعينة كلية طبًقت عليهم اأداة الدرا�سة، 
الذكور موزعني على تخ�س�سات علمية وعددهم )61( طالباً، و  منهم )116( طالباً  من 
)55( طالباً من تخ�س�سات اإن�سانية. و )384( طالبّة منهن )124( من تخ�س�سات علمية، 

و )260( من تخ�س�سات اإن�سانية. 
أداة الدراسة :

يف  فقرة   )67( من  يتكون  العاطفي  الذكاء  لقيا�ض  اأداة  بناء  على  الباحثتان  عملت 
درا�سة  فبعد  باأبعاده.  يخت�ض  فيما  ال�سابق  الأدب  على  اعتماداً  وذلك  الأولية،  �سورتها 
 ،)Mayer & et al., 1990( للنماذج الأ�سا�سية للذكاء العاطفي وهي : منوذج ماير واآخرون
ومنوذج بار-اأون )Bar-On, 1997(، ومنوذج جوملان )Goleman, 1998(، بالإ�سافة اإىل 
الطالع على النماذج ال�سابق ذكرها، فقد اطلعت الباحثتان على عدد من مقايي�ض الذكاء 
العاطفي لكتابة فقرات املقيا�ض، وهي مقيا�ض املنظمة املخت�سة باأعمال الذكاء العاطفي 
6seconds.( الإنرتنت  �سبكة  على   املوجود يف �سفحتها   "Six Seconds"ال�ست الثواين 

org(، و مقيا�ض )عبده وعثمان، 2002(، واأي�ساً مقيا�ض )رزق، 2003(.

تتكون الأداة يف �سورتها النهائية من )47( فقرة، ومتثل كل فقرة موقفاً معيناً يتعر�ض له 
الفرد با�ستمرار يف حياته اليومية. وقد �سم املقيا�ض فقرات اإيجابية وفقرات �سلبية وبنيت جميع 
الفقرات وفق تدريج ليكرت اخلما�سي بحيث يتكون مقيا�ض ال�ستجابة من خم�سة م�ستويات هي: 
يحدث دائماً، يحدث غالباً، يحدث اأحياناً، يحدث نادراً، ل يحدث اأبداً. وقد �سّححت الفقرات 
الإيجابية على النحو الآتي: )يحدث دائماً = 5، يحدث غالبا = 4، يحدث اأحياناً = 3، يحدث 
ك�ست اأوزانها و�سححت على النحو  نادراً = 2، ل يحدث اأبداً = 1(. اأما الفقرات ال�سلبية فقد عمُ
الآتي:  )يحدث دائما =1، يحدث غالباً = 2، يحدث اأحياناً = 3، يحدث نادراً = 4، ل يحدث 

اأبداً = 5(.
التي  الت�سحيح  طريقة  �سوء  ويف  فقرة،  واأربعني  �سبعة  من  تكون  املقيا�ض  اأن  ومبا 
بنيت على اأ�سا�ض اأن مقايي�ض التقدير لال�ستجابة ت�سمنت خم�ض فئات، فاإن الدرجة الكلية 
على هذا املقيا�ض انح�رست �سمن املدى من )47 – 235(، وقد �سنفت درجات الطلبة اإىل 
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ثالث فئات ح�سب متو�سطات اإجاباتهم، على النحو الآتي:
طول الفئة =  متو�سط الدرجة الكلية العليا –  متو�سط الدرجة الكلية الدنيا.

                                                        عدد امل�ستويات
طول الفئة =   5 – 1  = 1.33

 3                          
وطول الفئة الذي ي�ساوي 1.33 هو الفارق بني كل فئة واأخرى، كالآتي:

ذكاء عاطفي بدرجة منخف�سة )1 – 2.33(.
ذكاء عاطفي بدرجة متو�سطة )2.34 – 3.67(.

ذكاء عاطفي بدرجة مرتفعة  )3.68 – 5(.
ت�سمن املقيا�ض )7( فقرات �سلبية، هذه الفقرات ل تنطبق مع مهارات الذكاء العاطفي، 

ويو�سحها اجلدول )2(:
اجلدول )2(

الفقرات ال�صلبية يف املقيا�س

الفقرةرقم الفقرة

"اأ�سعر ب�سعوبة التعبري عن م�ساعري حتى واإن كانت �سادقة".12
"اأ�سعر مب�ساعر �سيق ل اأعرف �سببها".25
"اأجد �سعوبة يف التحكم بالأفكار ال�سلبية التي تراودين".316
"اأجد �سعوبة يف مواجهة �رساعات احلياة وم�ساعر القلق والإحباط".418

"اأ�سعر باأنني م�سطرب وم�سو�ض عندما تواجهني م�سكلة تتعلق بحياتي 519
ال�سخ�سية وعالقتي مع الآخرين".

"اأقوم بت�رسفات جترح م�ساعر الآخرين وت�سايقهم".633
"اأن�سى اأ�سماء زمالئي ومعاريف ب�سهولة".742

وقد اعتمدت خم�صة اأبعاد للأداة وكانت كالآتي:
بعد الوعي الذاتي Self- Awareness ويت�سمن: الوعي العاطفي، ودقة التقومي الذاتي، . 1

والثقة بالنف�ض، ومتثله الفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9.
النف�ض، والتكيف، والبتكار، . 2 Self- Regulation ويت�سمن: �سبط  الذات    بعد تنظيم 

ومتثله الفقرات 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19.  
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بعد الدافعية Motivation ويت�سمن: دافع الإجناز، والتفاوؤل، واللتزام، ومتثله الفقرات . 3
.28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20

نحو . 4 والتوجه  التعاطف،  ويت�سمن:   Social- Awareness الجتماعي  الوعي  بعد 
امل�ساعدة، ومتثله الفقرات 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37.

بعد املهارات الجتماعية Social Skills  ويت�سمن: التاأثري، ومهارات الت�سال ومتثله . 5
الفقرات 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47.

اأما فيما يتعلق بالفقرات التي تكونت منها الأداة فبع�سها اأخذت كما هي من املقايي�ض 
الآخر �سّمم  للطلبة، وبع�سها  اأكرث و�سوحاً  ب�سيط على �سياغتها حتى ت�سبح  تعديل  مع 
بالعتماد على و�سف املهارات التي يتمتع بها ذوو الذكاء العاطفي املرتفع، و التي يفتقر 

اإليها ذوي الذكاء العاطفي املتدين.
املعاجلات اإلحصائية :

منهج الدرا�صة:
العاطفي  الذكاء  م�ستوى  يف  الفروق  ملعرفة  الو�سفي  املنهج  الباحثتان  ا�ستخدمت 
من  عينة  لدى  الجتماعي  والنوع  الأك��ادمي��ي،  والتح�سيل  التخ�س�ض،  ملتغريات  تبعاً 
اأو  طلبة اجلامعة الها�سمية. ويعرف املنهج الو�سفي باأنه املنهج الذي يعتمد على الواقع 
الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويهتم بو�سفها و�سفاً دقيقاً من خالل التعبري النوعي الذي 
يو�سح  رقمياً  و�سفاً  يعطي  الذي  الكمي  التعبري  اأو  خ�سائ�سها،  ويو�سح  الظاهرة  ي�سف 
مقدار الظاهرة اأو حجمها عن طريق الن�سب املئوية، ومقارنات املتو�سطات والنحرافات 

املعيارية للبيانات التي متثل متغريات الدرا�سة )اأبو عواد واآخرون، 2007(.
�صدق الأداة :

ٌعر�ست على  الظاهري،  وبالتحديد �سدقها  الأداة  التحقق من �سدق حمتوى  بغر�ض 
للدرا�سات  العربية  عمان  وجامعة  الها�سمية،  باجلامعة  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  من  �سبعة 
و�سوح  مدى  حول  اآراءهم  اأبدوا  حيث  فقرة،   )67( حتتوي  التي  الأولية  ب�سورتها  العليا 
العبارات، ودرجة ارتباط كل فقرة من الفقرات بالبعد الذي تنتمي اإليه. ويف �سوء مالحظات 
املحكمني اأمُعيدت �سياغة بع�ض الفقرات مبا راأوه منا�سباً، واعتمدت )47( فقرة من الفقرات 

التي حازت على ن�سبة اتفاق 80% فاأكرث من قبل املحكمني.
ثبات الأداة :

 Cronbach سب الثبات بطريقة الت�ساق الداخلي اعتماداً على معادلة كرونباخ األفا� حمُ
Alpha – ، حيث بلغ معامل الثبات للمقيا�ض ككل )0،87(.
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نتائج الدراسة ومناقشتها :
�صوؤال الدرا�صة الأول الذي ين�س على: "ما م�صتوى الذكاء العاطفي عند طلبة اجلامعة 

الها�صمية؟"
املقيا�ض  اأبعاد  من  بعد  لكل  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  �سبت  حمُ
وللمتو�سط الكلي على املقيا�ض لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ، وي�سري اجلدول 3  اإىل هذه النتائج: 

اجلدول )3(
 املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية مل�صتوى طلبة اجلامعة الها�صمية على 

اأبعاد مقيا�س الذكاء العاطفي مرتبة ترتيباً تنازلياً
امل�صتوىالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالبعدالرقم

مرتفع4.110.52الوعي الجتماعي4
مرتفع4.050.52املهارات الجتماعية5
مرتفع3.940.60الدافعي��ة3
مرتفع3.750.51الوعي الذاتي1
متو�سط3.290.58التنظيم الذاتي2

مرتفع3.820.39املتو�صط الكلي
الها�سمية  العاطفي لدى طلبة اجلامعة  الذكاء  اأن م�ستوى  ال�سابق  يت�سح من اجلدول 
كان مرتفعاً  ب�سكل عام، حيث بلغ املتو�سط الكلي ل�ستجابات الطلبة على املقيا�ض )3.82( 
وانحراف معياري  )0.39(، وهذا يعني اأن طلبة اجلامعة الها�سمية ميتلكون مهارات الذكاء 
العاطفي التي يحتاجون اإليها يف اأثناء تفاعلهم مع بيئتهم. وميكن تف�سري ذلك باأن توقعات 
فاملجتمع  التوقعات،  وهذه  يتنا�سب  مبا  لل�سلوك  تدفعهم  قد  اجلامعة  طلبة  من  املجتمع 
يتوقع من طلبة اجلامعة التعامل الرزين واملتعاطف وتقدمي العون وامل�ساعدة )امل�ساعيد، 
الهتمام  لديه  يزداد  الفرد  اأن  اإىل  ت�سري  الفئة  لهذه  النمائية  اأن اخل�سائ�ض  2009(. كما 
الراأفة  اإىل  القدرة على امل�ساركة العاطفية، واأي�سا مييل  مب�سكالت الآخرين، وتتطور لديه 
التي  العاطفي  الذكاء  مهارات  من  تعد  التي  اخل�سائ�ض  هذه   ،)2004 )ملحم،  والرحمة 

يت�سمنها يف بعدينْ الوعي الجتماعي واملهارات الجتماعية.
وجند اأن م�ستوى الذكاء العاطفي املرتفع بني فئة طلبة اجلامعة تتفق مع الدرا�سات 
ال�سابقة التي اأجريت على هذه الفئة، كالدرا�سة التي قام بها امل�ساعيد )2009( على عينة 
من طلبة جامعة اآل البيت الأردن، ودرا�سة جودة )2007( التي اأجريت على عينة من طلبة 

جامعة الأق�سى بفل�سطني.
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�صوؤال الدرا�صة الثاين الذي ين�س على : " هل توجد فروق دالة اإح�صائياً يف م�صتوى 
الذكاء العاطفي لدى طلبة اجلامعة الها�صمية تبعاً ملتغري النوع الجتماعي؟"

�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لكل بعد من  لالإجابة هذا ال�سوؤال حمُ
اأبعاد مقيا�ض الذكاء العاطفي للمتو�سط الكلي على املقيا�ض وفقاً ملتغري النوع الجتماعي، 
كما اأجري اختبار )ت(  ملعرفة الدللة الإح�سائية للفروق بني املتو�سطات احل�سابية للذكور 

والإناث. ويو�سح اجلدول )4( النتائج.
اجلدول )4(

نتائج اختبار ت لدللة الفروق الإح�صائية بني املتو�صطات احل�صابية ل�صتجابة اأفراد 
العينة يف الذكاء العاطفي تبعاً ملتغري النوع الجتماعي

م�صتوى 
الدللة

  
قيمة ت

الإناث الذكور
النوع         

الجتماعي
النحرافالبعد املتو�صط  النحراف املتو�صط

0.242 1.17 - 0.52 3.76 0.49 3.70 الوعي الذاتي
0.102 1.64 0.60 3.27 0.52 3.37 التنظيم الذاتي
0.565   0.58 0.59 3.93 0.62 3.97 الدافعية
0.005 2.85 - 0.50 4.15 0.55 3.99 الوعي الجتماعي

0.009 2.61 - 0.51 4.09 0.55 3.940 املهارات 
الجتماعية

0.293 1.05 - 0.39 3.83 0.41 3.79 املتو�صط الكلي
)0.05≤α( دال عند م�ستوى الدللة الإح�سائية 

يت�سح من اجلدول )4( وجود فروق دالة  اإح�سائياً  بني الذكور والإناث يف الأبعاد 
الآتية:-

الوعي الجتم�اعي حيث كانت قيمة ت)- 2.85( وهي دالة اإح�س��ائياً عند م�ست�وى  -
الدللة)α≥ 0.05(، وقد كانت هذه الفروق ل�سالح الإناث حيث كان املتو�سط احل�سابي 

لالإناث )4.15( بينما كان املتو�سط احل�سابي للذكور )3.99( .
املهارات الجتماعية حيث ك�انت قيمة ت)- 2.61( وهي دالة اإح�سائياً عند م�ست�وى 
الدللة )α≥ 0.05(، وقد كانت هذه الفروق ل�سالح الإناث، حيث كان املتو�سط احل�سابي لالإناث 
)4.09( بينما كان املتو�سط احل�سابي للذكور )3.94( . وميكن تف�سري ذلك باأن الذكور والإناث 
غالباً ما يقومون على تكوين العالقات الجتماعية ب�سكل خمتلف، حيث متيل العالقات بني 
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اإذ يف�سل  اأ�سدقائهم،  الذكور مع  األفة من عالقات  اأكرث  ال�سديقات لأن تكون  الإناث خا�سةً 
الإناث  تف�سل  بينما  اأ�سدقائهم  الأن�سطة مع  امل�ساركة يف  تقوم على  التي  العالقات  الذكور 
ب�سفة عامة الألفة وامل�ساركة يف امل�ساعر، كما اأن الإناث ميلن اأكرث اإىل ال�ستجابة للم�ساعر 
ب�سعوره  احلق  لديه  املتحدث  باأن  التاأكيد  اإىل  ميلن  كما  وتقبل،  بفهم  ما  ل�سخ�ض  ال�سلبية 
الف�سف�سة على  اإىل  فينظرون  الذكور  اأما  )التعاطف(،  امل�ساعر  ي�ساركنه  اأن  بالأ�سى، وميكن 

اأنها �سكوى من م�سكلة ما، ويقدمون الن�سيحة وامل�ساعدة حللها )عبد الرحمن، 2004(.
الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائياً  دالة  فروق  اأي�سا عدم وجود  اجلدول  يت�سح من  كما 
)α≥ 0.05( يف املتو�سط الكلي للمقيا�ض، ويف بعد الوعي الذاتي، والتنظيم الذاتي، والدافعية 
اأ�سفرت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�ض  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الجتماعي.  للنوع  يعزى 
عن عدم وجود فروق دالة اإح�سائياً يف درجات الذكاء العاطفي تعزى للنوع الجتماعي، 

كدرا�سة جودة )2007(، وال�سمريات )2005(، ودرا�سة مو�سى )2005(.
�صوؤال الدرا�صة الثالث الذي ين�س على : " هل توجد فروق دالة اإح�صائياً يف م�صتوى 
الذكاء العاطفي لدى طلبة اجلامعة الها�صمية تبعاً ملتغيــر التخ�صـ�س)علمي، اإن�صاين(؟
�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لكل بعد من  لالإجابة هذا ال�سوؤال حمُ
اأبعاد مقيا�ض الذكاء العاطفي وللمتو�سط الكلي على املقيا�ض وفقا ملتغري التخ�س�ض)علمي، 
اأجري اختبار ت لعينتني م�ستقلتني ملعرفة الدللة الإح�سائية للفروق بني  اإن�ساين(، كما 
التخ�س�سات  ذوي  والطالب  العلمي  التخ�س�سات  ذوي  للطالب  احل�سابية  املتو�سطات 

الإن�سانية. ويو�سح اجلدول )5( نتائج التحليل.
اجلدول )5(

نتائج اختبار ت لدللة الفروق الإح�صائية بني املتو�صطات احل�صابية ل�صتجابة اأفراد 
العينة يف الذكاء العاطفي تبعاً ملتغري التخ�ص�س العلمي

الدللة قيمة ت اإن�صانية علمية    الكلية
النحراف        البعد املتو�صط  النحراف املتو�صط

0.403 0.84 - 0.53 3.76 0.48 3.72 الوعي الذاتي
0.060 1.89 0.58 3.25 0.57 3.35 التنظيم الذاتي
0.415 0.82 - 0.58 3.96 0.63 3.91 الدافعية
0.673 0.42 - 0.52 4.12 0.51 4.10 الوعي الجتماعي
0.371 0.90 - 0.55 4.07 0.46 4.02 املهارات الجتماعية
0.832 0.21 - 0.40 3.82 0.39 3.82 املتو�صط الكلي
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الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائياً  دالة  فروق  وجود  عدم    )5( اجلدول  من  يت�سح 
على  الكلية  الدرجة  يف  الأدبية  والتخ�س�سات  العلمية  التخ�س�سات  بني   )0.05≤  α(
الذاتي،  التنظيم  الذاتي،  )الوعي   : اخلم�سة  اأبعاده  من  اأي  ويف  العاطفي،  الذكاء  مقيا�ض 

الدافعية، الوعي الجتماعي، املهارات الجتماعية(.
وميكن تف�سري هذه النتيجة باأن طبيعة املناهج التي يتلقاها الطلبة على اختالفها : )علمية، 
اإن�سانية( تت�ساوى يف عدم تركيزها على تنمية املهارات التي يت�سمنها الذكاء العاطفي، وهذا 
يعني اأن الطلبة على اختالف تخ�س�ساتهم يعتمدون يف اكت�سابهم ملهارات الذكاء العاطفي 

على م�سادر اأخرى وقد تكون التن�سئة الجتماعية والتفاعل مع البيئة املحيطة.
فروق  وجود  بعدم   )2007( بخاري  درا�سة  نتيجة  مع  تتفق  النتيجة  هذه  اأن  وجند 
تعزى ملتغري  العاطفي  للذكاء  الكلية  الدرجة  الدرجات يف  اإح�سائياً بني متو�سطات  دالة 
والتي   ،)2005( ال�سمريات  بها  قامت  التي  الدرا�سة  ونتيجة  اإن�ساين(،  )علمي،  التخ�س�ض 
اأظهرت اأي�ساً عدم وجود فروق دالة اإح�سائياً يف الذكاء العاطفي تعزى ملتغري التخ�س�ض. 
كما اأنها ل تتفق مع درا�سة امل�ساعيد )2009( التي وجدت فروقاً دالة اإح�سائياً يف الذكاء 

العاطفي تعزى ملتغري التخ�س�ض وكانت ل�سالح الكليات الإن�سانية.
�صوؤال الدرا�صة الرابع الذي ين�س على:" هل توجد فروق دالة اإح�صائياً يف م�صتوى 

الذكاء العاطفي لدى طلبة اجلامعة الها�صمية تبعاً ملتغيــر التح�صيل الأكادميي ؟
للإجابة عن هذا ال�صوؤال ُح�صبت املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لكل جمال 
من جمالت مقيا�س الذكاء العاطفي وللدرجة الكلية على املقيا�س وفقاً ملتغري التح�صيل 
بني  للفروق  الإح�صائية  الدللة  ملعرفة  الأحادي  التباين  حتليل  اأجري   كما  الأكادميي 
 )6( الأكادميي. واجلدول  التح�صيل  العاطفي وفقاً ملتغري  للذكاء  املتو�صطات احل�صابية  

يو�صح النتائج. 
اجلدول )6(

 املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعياري لدرجات الطلبة على مقيا�س الذكاء 
العاطفي وفقاً ملتغري التح�صيل الأكادميي

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددالتح�صيل الأكادمييالبعد

الوعي 
الذاتي

553.820.57امتياز
1883.760.52جيد جدا

1913.750.50جيد
663.620.44مقبول
5003.750.51الكلي
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النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددالتح�صيل الأكادمييالبعد

التنظيم 
الذاتي

553.520.67امتياز
1883.290.56جيد جدا

1913.270.55جيد
663.160.60مقبول
5003.290.58الكلي

الدافعية

554.130.61امتياز
1883.950.58جيد جدا

1913.920.60جيد
663.820.63مقبول
5003.940.60الكلي

الوعي 
الجتماعي

554.160.54امتياز
1884.110.51جيد جدا

1914.110.49جيد
664.060.59مقبول
5004.110.52الكلي

املهارات 
الجتماعية

554.130.52امتياز
1884.050.47جيد جدا

1914.060.52جيد
663.980.65مقبول
5004.050.52الكلي

التو�صط الكلي

553.950.45امتياز
1883.830.38جيد جدا

1913.820.37جيد
663.720.43مقبول
5003.820.39الكلي

يت�سح من اجلدول )6( وجود فروق بني املتو�سطات احل�سابية لدرجات الطالب على 
مقيا�ض الذكاء العاطفي والأبعاد الفرعية التي يتاألف منها، وملعرفة فيما  اإذا كانت هذه 

الفروق دالة اإح�سائياً، اأجري حتليل التباين الأحادي وفيما ياأتي عر�ض لهذه النتائج .
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اجلدول )7(
 نتائج حتليل التباين الأحادي لدللة الفروق يف الذكاء العاطفي وفقاً ملتغري التح�صيل الأكادميي

جمموع م�صدر التباينالبعد
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى فاملربعات

الدللة

الوعي 
الذاتي

1.3930.461.790.148التح�سيل   الأكادميي
128.714960.26اخلطاأ
130.10499الكلي

التنظيم 
الذاتي

4.1331.384.160.006التح�سيل الأكادميي بني املجموعات

اخلطاأ
164.444960.33داخل املجموعات

168.58499الكلي

الدافعية

2.9330.982.770.041التح�سيل الأكادميي بني املجموعات

اخلطاأ
174.934960.35داخل املجموعات

177.86499الكلي

الوعي 
الجتماعي

0.3630.120.440.723التح�سيل الأكادميي بني املجموعات

اخلطاأ
133.274960.27داخل املجموعات

133.63499الكلي

املهارات 
الجتماعية

0.7530.250.920.429التح�سيل الأكادميي بني املجموعات

اخلطاأ
133.864960.27داخل املجموعات

134.61499الكلي

الدرجة 
الكلية

1.5630.523.400.018التح�سيل الأكادميي بني املجموعات

اخلطاأ
75.824960.15داخل املجموعات

77.38499الكلي
)0.05≤α( دال عند م�ستوى الدللة الإح�سائية 

التح�سيل  ملتغري  تعزى  اإح�سائياً  دال��ة  ف��روق  وج��ود  عدم   )7( اجل��دول  من  يت�سح 
الأكادميي يف الأبعاد الآتية :

- الوعي الذاتي، والوعي الجتماعي، واملهارات الجتماعية.
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كما يت�سح من اجلدول )7( وجود فروق دالة اإح�سائياً يف املجالت الآتية :-
الدرجة الكلية على املقيا�ض حيث كانت قيمة ف )3.40(، وهي دالة اإح�س��ائياً عند  -

.)0.05≤ α( م�ست�وى الدللة
الدرجة على بعد التنظيم الذاتي حيث كانت قيمة ف )4.16(، وهي دالة اإح�س��ائياً عند  -

.)0.05≤ α( م�ست�وى الدللة
عند  - اإح�س��ائياً  دالة  وهي   ،)2.77( ف  قيمة  كانت  حيث  الدافعية  بعد  على  الدرجة 

.)0.05≤ α( م�ست�وى الدللة
وملعرفة م�سادر هذه الفروق اأجري اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية، واجلدول )8( 

يو�سح ذلك.
اجلدول )8(

 نتائج اختبار �صيفيه للمقارنات البعدية يف للدرجة الكلية على املقيا�س وبعدي 
التنظيم الذاتي والدافعية وفقاً ملتغري التح�صيل الأكادميي

الفرق بني املقارناتالبعد
م�صتوى اخلطاأ املعيارياملتو�صطات

الدللة

التنظيم الذاتي

0.2250.0880.066امتياز * جيد جدا

0.2490.0880.029امتياز * جيد

0.3620.1050.004امتياز * مقبول

0.0250.0590.999جيد جدا * جيد

0.1380.0820.453جيد جدا * مقبول

0.1130.0820.672جيد * مقبول

الدافعية

0.1710.0910.316امتياز * جيد جدا

0.2090.0910.124امتياز * جيد

0.3020.1080.033امتياز * مقبول

0.0380.0610.989جيد جدا * جيد

0.1310.0850.545جيد جدا * مقبول

0.0930.0850.853جيد * مقبول
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الفرق بني املقارناتالبعد
م�صتوى اخلطاأ املعيارياملتو�صطات

الدللة

الدرجة الكلية

0.1200.0600.243امتياز * جيد جدا
0.1310.0600.160امتياز * جيد

0.2270.0710.009امتياز * مقبول
0.0110.0401.000جيد جدا * جيد

0.1070.0560.295جيد جدا * مقبول
0.0960.0560.419جيد * مقبول

)0.05≤α( دال عند م�ستوى الدللة الإح�سائية 
يت�سح من اجلدول )8( اأن الذكاء العاطفي ب�سكل عام لدى الطلبة احلا�سلني على تقدير 
امتياز اأعلى من الطلبة احلا�سلني على تقدير مقبول، حيث كان املتو�سط احل�سابي للدافعية 
الطلبة  لدى  احل�سابي  املتو�سط  كان  بينما   ،)3.95( امتياز  تقدير  على  احلا�سلني  للطلبة 

احلا�سلني على تقدير مقبول)3.72(  كما يت�سح من اجلدول )7(.
ويت�سح من اجلدول )8( اأي�ساً اأن م�ستوى التنظيم الذاتي لدى الطلبة احلا�سلني على 
املتو�سط  كان  حيث  مقبول،  اأو  جيد  تقدير  على  احلا�سلني  الطلبة  من  اأعلى  امتياز  تقدير 
احل�سابي للتنظيم الذاتي للطلبة احلا�سلني على تقدير امتياز )3.52( بينما كان املتو�سط 
تقدير  وللطلبة احلا�سلني على  تقدير جيد )3.27(،  الطلبة احلا�سلني على  لدى  احل�سابي 

مقبول )3.16( كما يت�سح من اجلدول )7(.
كما يت�سح من اجلدول )8( اأن الدافعية لدى الطلبة احلا�سلني على تقدير امتياز اأعلى 
للطلبة  للدافعية  احل�سابي  املتو�سط  كان  حيث  مقبول،  تقدير  على  احلا�سلني  الطلبة  من 
احلا�سلني على تقدير امتياز )4.13( بينما كان املتو�سط احل�سابي لدى الطلبة احلا�سلني 

على تقدير مقبول)3.82( كما يت�سح من اجلدول )7 (.
وميكن تف�سري هذه النتيجة باأن الطلبة الذين لديهم حت�سيل مرتفع يكونون اأكرث ثقة 
باأنف�سهم، واأكرث فهماً لذواتهم وم�ساعرهم، كما اأنهم اأكرث قدرة على التفاعل مع الآخرين 

من زمالئهم ومعلميهم، مما ينعك�ض على ذكائهم العاطفي. 
تتفق هذه النتيجة مع نتيجة الدرا�سة التي قام بها �سوارت )Swart,1996(، التي بينت 
اأن املجموعة الأكادميية الناجحة �سجلت درجات اأعلى على مقيا�ض الذكاء العاطفي مقارنةً 
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باملجموعة غري الناجحة، ونتيجةً لذلك اأ�سار الباحث اإىل وجود عالقة ارتباطية بني الذكاء 
وهيباتيال  �سميث  درا�سة  مع  اأي�ساً  الدرا�سة  هذه  وتتفق  الأكادميي.  والتح�سيل  العاطفي 
اإح�سائياً يف درجات  دالة  اإىل وجود فروق  اأ�سارت  التي   )Smith & Hebatella, 2000(

اللغة الإجنليزية والريا�سيات  الناجحني يف  الناجحني وغري  الطلبة  العاطفي بني  الذكاء 
والعلوم الجتماعية، وكانت ل�سالح الطلبة الناجحني.

التوصيات:
يف �سوء النتائج التي اأ�سفرت عنها الدرا�سة احلالية تو�سي الباحثة مبا ياأتي:

على  • واأثرها  العاطفي،  للذكاء  برامج  تتناول  التي  الدرا�سات  من  املزيد  اإج��راء 
النف�سي  والتوافق  النف�سية  كال�سحة  اجلامعات،  طلبة  لدى  النف�سية  املتغريات 

والجتماعي والر�سا عن الذات.
ا�ستخدام منهج البحث النوعي ل�سد النق�ض املوجود يف الدرا�سات النوعية املتعلقة  •

بالذكاء العاطفي.
و�سع خطط وبرامج تهدف اإىل ال�ستفادة من مهارات الذكاء العاطفي املوجودة  •

لدى طلبة اجلامعة،  وتطوير خطط درا�سية وم�ساقات اأكادميية، وبرامج تدريبية 
على م�ستوى اجلامعات للمحافظة على الذكاء العاطفي لدى طلبتها.

العاطفي،  • الذكاء  باأهمية  تعَرفهم  اجلامعات  لطلبة  عمل  وور�سات  ندوات  اإقامة 
ودوره يف حياتهم.
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املصادر واملراجع:

أوالً – املراجع العربية :
اإىل . 1 مدخل   ،)2007( حممد  نوفل،  حممد؛  العب�سي،  حممد؛  عبا�ض،  فريال؛  عبود،  اأبو 

مناهج البحث يف الرتبية وعلم النف�ض، الأردن : دار امل�سرية للن�رس والتوزيع.
بخاري، نبيلة )2007(، الذكاء العاطفي واأ�ساليب املعاملة الوالدية وامل�ستوى التعليمي . 2

للوالدين لدى عينة من طالبات جامعة الطائف. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة 
اأم القرى، مكة املكرمة، ال�سعودية. 
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