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مـلـخـص: 
الذكاء االنفعايل  العالقة بني  الك�شف عن طبيعة  اإىل حماولة  الدرا�شة احلالية  هدفت 
طالبًا   )1198( من  الدرا�شة  عينة  .وتكونت  الريموك  جامعة  طلبة  لدى  الطموح  وم�شتوى 
يف  امل�شجلني  الطلبة  من  وهم  الطبقية،  بالطريقة  اختريوا  الريموك  جامعة  من  وطالبة 
م�شاقات متطلبات اجلامعة .ا�شتخدمت يف هذه الدرا�شة اأدوات قيا�س متثلت يف اأداتني هما: 
اأبرز النتائج التي تو�شلت  مقيا�س الذكاء االنفعايل ومقيا�س م�شتوى الطموح .وكانت من 
اليها الدرا�شة وجود فروق يف م�شتوى الذكاء االنفعايل وم�شتوى الطموح، تعزى اإىل متغري 
اجلن�س، وكان ل�شالح الذكور .كما اأظهرت النتائج وجود فروق يف م�شتوى الذكاء االنفعايل 
وم�شتوى الطموح تعزى اإىل متغري الكلية، وكان ل�شالح الكليات العلمية .واأظهرت النتائج 
متغري  اإىل  تعزى  الطموح  وم�شتوى  االنفعايل  الذكاء  م�شتوى  يف  فروق  وجود  عدم  كذلك 
امل�شتوى الدرا�شي .وكذلك اأظهرت النتائج اإىل وجود عالقة ارتباطية بني الذكاء االنفعايل 

وم�شتوى الطموح .
الكلمات املفتاحية: الذكاء االنفعايل، م�شتوى الطموح، الطالب اجلامعي .
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Emotional Intelligence And Its Relationship To The level 
Of Aspiration At Yarmouk University Students In light 

of Some Of The Variables

Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the nature of the relationship 
between emotional intelligence and aspiration level among Yarmouk university 
students .The sample of the study consisted of (1198) male and female 
students from Yarmouk University selected purposefully from the students 
registered in the university requirements courses .The study administrated two 
questionnaires, emotional intelligence scale and aspiration level scale .The 
findings of the study showed that there are significant statistical differences 
in the level of emotional intelligence and level of aspiration attributed to 
gender variable in favor of males .Moreover, there are significant statistical 
differences in the level of emotional intelligence and level of aspiration 
attributed to college variable in favor of scientific colleges .There were no 
significant statistical differences in the level of emotional intelligence and 
level of aspiration attributed to the study level .Finally, the findings showed 
that there is a correlation relationship between emotional intelligence and 
level of aspiration .

Key words: emotional intelligence, level of aspiration, university students 
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مقدمة: 
اإن االهتمام بالذكاء ودرا�شته اأدى اإىل الك�شف املهم عن الذكاء االنفعايل الذي جعل 
من الفرد �شابط النفعاالته وحمّواًل لها من انفعاالت �شلبية اإىل انفعاالت اإيجابية، مما يوؤكد 
اأن الفرد االأكرث �شبطًا النفعاالته هو االأكرث ذكاء وجدانيا، ً كما اأن املن�شبط انفعاليًا هو 
املاهر اجتماعيًا و�شاحب توا�شل اجتماعي اإيجابي، وكذلك يكون لديه القدرة يف حتقيق 

اأهدافه امل�شتقبلية التي توؤدي اإىل زيادة طموحه .
اإننا بحاجة  اليومية، حيث  الذكاء االنفعايل دوراً مهمًا و�رضوريًا يف حياتنا  يوؤدي 
مهمًا  منا�شبًا  و�شفًا  الداخلية  وحاجاتنا  م�شاعرنا  وو�شف  انفعاالتنا،  اإىل  للتعرف 
مع  يتنا�شب  مبا  احلياتية،  اأهدافنا  حتقيق  يف  يفيدنا  مما  اليومية،  حياتنا  يف  و�رضوريا 
اأ�شا�شي الوعي بامل�شاعر،  اإنها تت�شمن ب�شكل  حاجات االآخرين وم�شاعرهم من حولنا، اأي 

وبتاأثريها يف اجلوانب املعرفية )طه، 2006( .
مع  والتوا�شل  التوافق  حتقيق  يف  ي�شهم  كونه  يف  االنفعايل  الذكاء  اأهمية  تت�شح 
اأن النجاح يف  اإىل  اأ�شار جوملان  االآخرين من خالل فهم م�شاعرهم والتعاطف معهم، فقد 
احلياة يتطلب )20%( من الذكاء العام و )80%( من الذكاء االنفعايل، اإذ ي�شتطيع الفرد 
الذي ميتلك ذكاًء انفعاليًا اتخاذ القرارات بدقة، والتعبري عن انفعاالته، ما يجعله قارداً على 
التفاعل مع االآخرين، كما تتمثل اأهمية الذكاء االنفعايل يف م�شاعدة االأفراد على االبتكار، 
واحلب، وامل�شوؤولية، واالهتمام باالآخرين، باالإ�شافة اإىل تكوين اأف�شل ال�شداقات والعالقات 
عن  والر�شا  االأهداف  حتقيق  نحو  وا�شحًا  دوراً  االنفعايل  الذكاء  يوؤدي  كما  االجتماعية، 

احلياة )ابزاخ، 2011( .
هم  العايل  االنفعايل  الذكاء  يف  يتميزون  الذين  االأفراد  اأن  )جوملان،2000(  ويرى 
مع  يتعاملون  وكذلك  جيداً،  باإدارتها  ويقومون  اخلا�شة،  م�شاعرهم  جيداً  يعرفون  الذين 
كانت  �شواء  احلياة  جماالت  جميع  يف  متميزين  ونراهم  ممتازة،  ب�شوره  االآخرين  م�شاعر 
اإدارة جماالت احلياة، كما جندهم  التي تتحكم يف  القوانني  اأو فهم  عالقاتهم االجتماعية 
اأكرث ر�شا عن اأنف�شهم من االآخريْن .مما يوؤدي القدرة على ال�شيطرة على بنيتهم العقلية، مما 

يدفعهم اإىل التقدم اإىل االأمام .
ال�شخ�شية  املكونات  هي  كفايات،  خم�شة   )Bar- on،1997( اأون  بار-  وتناول 
الذات،  واحرتام  الذات،  وتاأكيد  االنفعايل  الذاتي  الوعي  على  ت�شتمل  التي  وهي  الداخلية: 
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وحتقيق الذات واال�شتقاللية .اأما املكونات بني االأ�شخا�س فت�شتمل على التعاطف، والعالقات 
التكيف: والتي ت�شتمل على حل امل�شكالت،  .ومكونات  ال�شخ�شية، وامل�شوؤولية االجتماعية 
واملرونة، واختبار الواقع .ومكونات اإدارة ال�شغوط والتحكم بها: والتي ت�شتمل على حتمل 

ال�شغوط، و�شبط االندفاع .ومكونات املزاج: والتي ت�شتمل على ال�شعادة والتفاوؤل .
ويعدُّ م�شتوى الطموح من املتغريات التي لها تاأثري يف احلياة اليومي، وتوؤدي دوًرا 
النف�شي واالجتماعي، فعلى قدر ما ي�شتطيع من حتقيق لهذا الطموح  التوافق والتكيف  يف 
اأو االإخفاق يف الو�شول اإىل م�شتوى معني، فاإن هذا ينعك�س اإيجاًبا و�شلًبا على نف�شية الفرد 
ونحو االآخرين .اإن للطموح دوًرا مهًما يف حياة الفرد واملجتمع، الأن الفرد الطموح يتميز 
على  التغلب  وي�شتطيع  حياته،  اأهداف  حتديد  على  القدرة  ولديه  م�شتقبله،  جتاه  بالتفاوؤل 
ما قد يقابله من عوائق، وال ي�شت�شلم للف�شل ويتحمل االإحباط، وبالتايل فاإنه ي�شعر بقيمة 

احلياة ومعناها .
م�شتوى الطموح هو نتاج تفاعل عن�رضين هما: وعي الفرد بذاته وقدراته على مواجهة 
اآن واحد، والثاين قدرته على الفعل وتنفيذ  نف�شه باإن يجعل من نف�شه ذاتًا ومو�شوعًا يف 
ويعرف  للفرد،  الثقافية  البيئة  وكذلك  لها،  وحتقيقه  لذاته  بتقديره  ت�شعر  بحيث  اأهدافه 
)اأبو  املقبل  الأدائه  بالن�شبة  الفرد  يتخذه  الذي  القرار  اأو  البيان  اأنه  اأي�شًا  الطموح  م�شتوى 

زياده، 2001( .
ويوؤدي م�شتوى الطموح دوراً مهمًا يف عملية اتخاذ القرارات اليومية لكل فرد، والتي 
تت�شمن احتماالت الف�شل اأو النجاح، وانعكا�س ذلك على �شلوك الفرد، ومن هنا يعدُّ م�شتوى 
. )Ven،2006( الطموح موؤ�رضاً مهمًا يف عملية اتخاذ القرار وذلك من اجل حتقيق هدف ما

باأنهم  يتميزون  املرتفع  الطموح  م�شتوى  ذوي  االأفراد  اأن   )2011( الزناتي  وترى 
وهم  اجلديدة،  املعرفة  وراء  ي�شعون  كذلك  مرتفعة،  طموحات  ولديهم  بالياأ�س  ي�شعرون  ال 
مل  اإذا  بديلة  اأهداف  و�شع  على  قادرون  وكذلك  اأهدافهم،  حتقيق  يف  انف�شهم  من  واثقون 
تتحقق اأهدافهم، وينجزون ويعتمدون على انف�شهم، ولديهم اأهداف وا�شحة دائمًا وواقعية 
من  الف�شل  مينعهم  ال  النتائج،  ي�شتعجلون  وال  للم�شتقبل،  ويخططون  لقدراتهم،  ومنا�شبة 
موا�شلة جهودهم، ويحبون املناف�شة وال ير�شون مب�شتواهم احلايل، ويوؤمنون باأن الف�شل 

هو اأوىل خطوات النجاح .
ال�شعبة  احلياتية  املواقف  مواجهة  فر�شة  للفرد  تتيح  االنفعايل  الذكاء  مكونات  اأن 
�شديدة،  للتوقعات، وذلك مبرونة وكفاءة  الو�شول  التي قد حتول دون  والعقبات املختلفة 
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واإقامة  واالنفعاالت  الدوافع  يف  والتحكم  البيئة  مع  التكيف  فر�شة  للفرد  تتيح  وكذلك 
عالقات اجتماعية �شوية، وهذه املهارات توؤهل الفرد اإىل حتقيق جناحات باهرة يف احلياة، 

االمر الذي يرتفع من م�شتوى الطموح ونوعيته )ح�شان، 2005( .
توؤدي القدرات العقلية والذكاء دوراً بارزاً يف حتديد م�شتوى الطموح لدى الفرد، وهذا 
ما اأكده )االأ�شود، 2003( حيث يذكر اأن الطالب الذكي يعمد اإىل خف�س م�شتوى طموحه اإذا 
ما ف�شل يف حتقيق اأهدافه، الأنه و�شع اأهدافًا غري واقعية، بينما يلجاأ الطالب االأقل ذكاًء اإىل 
تنمية م�شاعر عدم الكفاءة، واإ�شقاط اللوم على االآخرين، فهو يف�شل يف التعرف اإىل حقيقة 

قدراته، وال يخف�س من م�شتوى طموحه لي�شبح اأكرث واقعية .
يف �شوء ما تقدم، جاءت هذه الدرا�شة ملحاولة البحث يف العالقة بني الذكاء االنفعايل 
وذلك من خالل  اإيجابيًا ومهمًا  دوراً  تعك�س  العالقة  اإن معرفة هذه  اإذ  الطموح؛  وم�شتوى 

حتديد اإبعاد الذكاء االنفعايل الالزمة ملواجهة حتقيق م�شتويات عالية من الطموح .

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
2009؛  اأهمها: )عطايا،  انبثقت م�شكلة هذه الدرا�شة من نتائج درا�شات �شابقة ومن 
االنفعايل  الذكاء  بني  عالقة  وجود  بينت  حيث   ،)2012 ابوعمرة،  2010؛  املرازيق، 
اأو قلة  وم�شتوى الطموح وهذه العالقة جمرد افرتا�س قابل للبحث والدرا�شة، وكذلك عدم 

وجود درا�شات تربط بني الذكاء االنفعايل وم�شتوى الطموح .
كذلك يوجد اأهمية لدرا�شة هذين املتغريين معًا الأنهما مرتبطني مع بع�شهما بع�شًا 
وذلك وجود ذكاء انفعايل لدى الفرد من املفرت�س اأن يكون لديه القدرة على زيادة م�شتوى 

طموحه .
وب�صكل اأكرث حتديداً فاإن هذه الدرا�صة حاولت الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 

طالب  ● لدى  االنفعايل  الذكاء  م�شتوى  يف  اح�شائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
جامعة الريموك تبعًا الأثر متغريات: اجلن�س، والكلية، وامل�شتوى الدرا�شي؟ 

جامعة  ● طالب  لدى  الطموح  م�شتوى  يف  اح�شائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
الريموك تبعًا الأثر متغريات: اجلن�س، والكلية، وامل�شتوى الدرا�شي؟ 

هل توجد عالقة ذات داللة اح�شائية بني م�شتوى الذكاء االنفعايل وم�شتوى الطموح  ●
لدى طالب جامعة الريموك تبعًا الأثر متغريات: اجلن�س، والكلية، وامل�شتوى الدرا�شي؟ 
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هدف الدراسة: 
كان الهدف من هذه الدرا�شة هو الك�شف عما اإذا كان هناك فروق ذات داللة اإح�شائية 
يف الذكاء االنفعايل وم�شتوى الطموح لدى طلبة جامعة الريموك تعزى ملتغريات الدرا�شة، 

وكذلك بحث العالقة بني الذكاء االنفعايل وم�شتوى الطموح لدى الطالب اجلامعي .

أهمية الدراسة: 
وتنبثق اأهمية الدرا�شة احلالية من جانبني االأول نظري، والثاين تطبيقي، فمن حيث 
االأهمية النظرية، فاإن هذه الدرا�شة حاولت توفري مزيد من املعلومات حول الذكاء االنفعايل 
وم�شتوى الطموح، كما اأنها تنبه القائمني على العملية التعليمية اإىل اأهمية الذكاء االنفعايل 

وم�شتوى الطموح، يف بناء �شخ�شية الطالب، وزيادة ثقته بنف�شه .
لفتح  امل�شاعدة  تقدم  اأن  الدرا�شة  هذه  حاولت  فقد  التطبيقية،  االأهمية  حيث  من  اأما 
املجال امام الباحثني الإجراء املزيد من الدرا�شات يف هذا املجال، وحاولت كذلك اأن توفر 
اأهمية هذه  .كما تظهر  الطموح  الذكاء االنفعايل، وقيا�س م�شتوى  للباحثني لقيا�س  اأدوات 
الدرا�شة من ندرة الدرا�شات العربية التي بحثت العالقة بني هذين املتغريين مع بع�شهما 

بع�شًا، وقلتها لذا جاءت هذه الدرا�شة ل�شد النق�س احلا�شل يف هذا املو�شوع .

التعريفات املفاهيمية واإلجرائية: 
لقد ا�شتخدم الباحث يف هذه الدرا�شة جمموعة من املفاهيم كان البد من تو�شيحها .

عرف جوملان )Goleman، 1995( الذكاء االنفعايل باأنه جمموعة من املهارات 
والكفايات التي متّكن الفرد من التعرف اإىل م�شاعره وم�شاعر االآخرين، وعلى حتفيز ذاته، 

واإدارة عواطفه وعالقاته مع االآخرين ب�شكل فعال .
جمموعة  باأنه  االنفعايل  الذكاء  بتعريف   )Bar- on، 2005( اأون  بار-  قام  كما 
من املهارات والقدرات والكفايات غري املعرفية التي توؤثر على قدرة الفرد على النجاح يف 

التعامل مع املطالب وال�شغوط البيئية .
باأنه  الذكاء االنفعايل   )Mayer & Salovey، 1990( وقد عرف ماير و�شالويف
االآخرين  مل�شاعر  ومعرفته  الذاتية  وعواطفه  وانفعاالته  م�شاعره  مراقبة  على  الفرد  قدرة 
والتفريق والتمييز بني هذه االنفعاالت وا�شتخدامها يف توجيه الفرد يف التفكري واالأفعال 
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التي يقوم بها .ويف هذه الدرا�شة يتعرف اإجرائيًا بالدرجة الكلية التي يح�شل عليها الطالب 
على مقيا�س الذكاء االنفعايل .

وعرفت عبد الفتاح )2007( م�شتوى الطموح باأنه �شمة ثابتة ثباتًا ن�شبيًا، تفرق بني 
االأفراد يف الو�شول اإىل م�شتوى معني يتفق والتكوين النف�شي للفرد واإطاره املرجعي، ويتحدد 
ح�شب خربات النجاح والف�شل التي مر بها .ويف هذه الدرا�شة يتعرف اإجرائيًا بالدرجة الكلية 

التي يح�شل عليها الطالب على مقيا�س م�شتوى الطموح .

حدود الدراسة: 
اقت�رضت هذه الدرا�شة على طلبة جامعة الريموك يف م�شتوى البكالوريو�س امل�شجلني 

يف الف�شل الدرا�شي ال�شيفي من العام الدرا�شي 2013/ 2014
كما تتحدد نتائج هذه الدرا�شة باالأدوات امل�شتخدمة يف هذه الدرا�شة، وهي مقيا�س 

الذكاء االنفعايل و مقيا�س م�شتوى الطموح .

الدراسات السابقة: 

أوالً- الدراسات اليت تناولت الذكاء االنفعالي لدى طالب اجلامعة

طلبة  لدى  االنفعايل  الذكاء  م�شتوى  تعرف  اإىل  هدفت  درا�شة   (2011) �صالمة  اأجرى 
يف  االأمنية  للعلوم  الفل�شطينية  االكادميية  يف  التخ�ش�شي  املهني  والدبلوم  البكالوريو�س 
الذكاء  م�شتوى  على  الدرا�شي  وامل�شتوى  اجلن�س  متغريي  اأثر  حتديد  اإىل  اإ�شافة  اأريحا، 
االنفعايل، وتكونت عينة الدرا�شة من )142( طالبًا وطالبه من طلبة البكالوريو�س والدبلوم 
فقرة   )58( على  ا�شتمل  الذي  االنفعايل  الذكاء  مقيا�س  عليها  وطبق  التخ�ش�شي،  املهني 
موزعة على خم�شة جماالت هي: )اإدارة االنفعاالت، والتعاطف، وتنظيم االنفعاالت، واملعرفة 
االنفعالية، والتوا�شل االجتماعي( .كما اظهرت النتائج اأنه توجد فروق دالة اإح�شائيًا يف 
الذكاء االنفعايل بني الذكور واالإناث ول�شالح الذكور، ومل تكن الفروق الدالة اإح�شائيًا تبعًا 

للم�شتوى الدرا�شي .
كما اأجرى بانبويل وجوبو (Panboli & Gopu, 2011) درا�شة يف الهند هدفت اإىل 
الك�شف عن م�شتوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة جامعة ت�شيناي .تكونت عينة الدرا�شة من 
اإناث( ، منهم )94( من طلبة   86 )224( طالبًا وطالبة من طالب اجلامعة )138 ذكور، 
الدرا�شات العليا، و )130( من طلبة ال�شنة الرابعة يف مرحلة البكالوريو�س .ولتحقيق هدف 
الهندية، حيث تكون من  )BEIS- In( ب�شورته  االنفعايل  الذكاء  ُطبِّق مقيا�س  الدرا�شة، 
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)40( فقرة موزعة على اأبعاد: تقومي امل�شاعر ال�شلبية، وتقومي امل�شاعر االإيجابية، وال�رضاع 
الداخلي، واملهارات ال�شخ�شية واملرونة، وت�شهيل االنفعاالت وتوجهات االأهداف .واأظهرت 
نتائج الدرا�شة وجود م�شتوى مرتفع من الذكاء االنفعايل لدى اأفراد عينة الدرا�شة ككل، مع 

وجود فروق يف م�شتوى الذكاء االنفعايل ل�شالح الطلبة الذكور .
كما اأجرى اخل�صاونة (2011) درا�شة هدفت اىل حتديد م�شتوى الذكاء االنفعايل لدى 
طلبة كلية احل�شن اجلامعية التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية يف حمافظة اربد، ولتحقيق 
م الباحث ا�شتبانة تكونت من )37( فقرة، تكونت عينة الدرا�شة من )672(  هدف الدرا�شة �شمَّ
طالبًا وطالبة من كلية احل�شن اجلامعية اختريت ب�شكل ع�شوائي من جمتمع الدرا�شة. كما 
اأظهرت نتائج الدرا�شة: وجود م�شتوى متو�شط من الذكاء االنفعايل لدى طالب كلية احل�شن 
اجلامعية، كما اأ�شارت النتائج اأي�شًا اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى 
تعزى  اجلامعية  احل�شن  كلية  طلبة  لدى  االنفعايل  الذكاء  درجة  يف   )α=0.05( الداللة 
اإىل فروق ذات  النتائج  اأ�شارت  ال�شكن، كما  الدرا�شي، ومكان  ملتغريات اجلن�س، والربنامج 
داللة اإح�شائية عند م�شتوى الداللة )α=0.05( يف درجة الذكاء االنفعايل لدى طلبة كلية 
والثالثة،  )االوىل،  ال�شنوات:  ول�شالح  الدرا�شي  امل�شتوى  ملتغري  تعزى  اجلامعية،  احل�شن 

والرابعة( .
تعليق على الدرا�صات ال�صابقة يف الذكاء النفعايل:  ●

هدفت الدرا�شات ال�شابقة التي تناولت الذكاء االنفعايل اإىل الك�شف عن م�شتوى الذكاء 
باختالف  يختلف  االنفعايل  الذكاء  م�شتوى  كان  اإذا  وفيما  اجلامعة،  طلبة  لدى  االنفعايل 
ة اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�شائية يف الذكاء  اجلن�س، يف حني اأ�شارت نتائج درا�شات عدَّ
اأ�شارت اخل�شاونه عدم وجود فروق  االنفعايل تعزى ملتغري اجلن�س ل�شالح االإناث، بينما 
)خ�شاونه،  الدرا�شي  امل�شتوى  ملتغري  تعزى  فروق  وجود  اإىل  اأ�شار  ولكن  للجن�س،  تعزى 

. )Panboli & Gopu، 2011 2011؛ �شالمة، 2011؛

ثانياً - الدراسات اليت تناولت مستوى الطموح لدى طالب اجلامعة: 

جامعة  طلبة  لدى  الطموح  م�شتوى  معرفة  اإىل  هدفت  درا�شة   (2005) البنا  اأجرى 
االأق�شى، وكذلك التعرف اإىل الفروق يف م�شتوى الطموح التي تعزى ملتغري اجلن�س، وكذلك 
عينة  .وتكونت  التعليم  نوع  ملتغري  تعزى  التي  الطموح  م�شتوى  يف  الفروق  اإىل  التعرف 
الدرا�شة من )467( طالبًا وطالبه من طلبة جامعة االأق�شى .وا�شتخدم الباحث مقيا�س عبد 
اإىل وجود فروق ذات داللة  الدرا�شة  اأ�شارت نتائج  .كما  الطموح  الفتاح )1975( مل�شتوى 
اح�شائية عند م�شتوى الدالله )α=0.05( بني الذكور واالإناث ول�شالح الذكور، كما اأ�شارت 
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التخ�ش�شات  بني   )α=0.05( الداللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اإىل 
العلمية واالأدبية ل�شالح التخ�ش�شات االأدبية .

كما اأجرت ال�صادة والرحيم (2011) درا�شة هدفت اإىل التعرف اإىل م�شتوى الطموح لدى 
طلبة جامعة القاد�شية، وكذلك التعرف اإىل الفروق يف م�شتوى الطموح التي تعزى ملتغري 
اجلن�س والكلية .وتكونت عينة الدرا�شة من )200( طالب وطالبة اختريوا بطريقة ع�شوائية 
.وا�شتخدم الباحثان مقيا�س اجلبوري )2002( مل�شتوى الطموح .كما اأ�شارت نتائج الدرا�شة 
اإىل وجود ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى الدالله )α=0.05( بني الذكور واالإناث ول�شالح 
 )α=0.05( الذكور، كما اأ�شارت اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى الدالله

بني التخ�ش�شات العلمية واالأدبية ل�شالح التخ�ش�شات العلمية .
تعليق على الدرا�صات التي تناولت م�صتوى الطموح ●

اإىل م�شتوى الطموح لدى طالب اجلامعة، حيث  التعرف  اإىل  الدرا�شتني  هدفت هاتني 
اأ�شارت هاتني الدرا�شتني اإىل نتائج عدَّة وهي متيز الذكور عن االإناث يف م�شتوى الطموح، 
وكذلك متيز التخ�ش�شات االأدبية عن التخ�ش�شات العلمية يف درا�شة البنا )2005( ، بينما 
متيز التخ�ش�شات العلمية عن التخ�ش�شات االن�شانية يف درا�شة ال�شادة والرحيم )2011( .

ثالثاً - الدراسات اليت تناولت الذكاء االنفعالي مع مستوى الطموح: 

الذكاء  بني  العالقة  طبيعة  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�شة   (2005) ح�صان  اأجرى 
الوجداين، وم�شتوى الطموح ونوعيته لدى طالب اجلامعة .وتكونت العينة من )329( طالبًا 
وطالبة من جامعة جنوب الوادي مب�رض، وا�شتخدم الباحث مقيا�س الذكاء الوجداين: اإعداد 
روفني بار ترجمة �شفاء يو�شف االأع�رض و�شحر فاروق عبد املجيد، ومقيا�س م�شتوى ونوعية 
اإىل  الدرا�شة  نتائج  وتو�شلت  حممد،  �شربي  وحممد  الغندور،  باهلل  العارف  اإعداد  الطموح 
وجود عالقة ذات داللة اإح�شائية بني مكونات الذكاء الوجداين وم�شتوى الطموح ونوعيته 

لدى طالب اجلامعة .
الوجداين  الذكاء  اإىل املقارنة بني  (2012) درا�شة يف اجلزائر هدفت  برهومي  اأجرى 
اإىل  التعرف  هدفت  وكذلك  املكفوفني،  والطلبة  املب�رضين  الطلبة  لدى  الطموح  وم�شتوى 
مدى االختالف بني الذكاء الوجداين لدى الطلبة املب�رضين واملكفوفني باختالف اجلن�س: 
)اإناث، ذكور( والفئة العمرية: )�شباب، كهول( ، وفيما يتعلق بال�شن فنحن مل ن�شرتط �شنًا 
حمدوداً، ذلك الإمكانية اأن يعيد الطالب الكفيف ال�شنة الدرا�شية الأكرث من مرة نتيجة لظروفه 
اخلا�شة، وكذلك هدفت التعرف على الفرق بني عالقة الذكاء الوجداين مب�شتوى الطموح لدى 
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الطلبة املب�رضين والطلبة املكفوفني، ون�شبة التاأثري والتباين املف�رض للذكاء الوجداين على 
املتغريات ال�شابقة: )اجلن�س، وال�شن( .تكونت عينة الدرا�شة من )60( طالبًا وطالبة اختريوا 
من 16 جامعة يف اجلمهورية اجلزائرية خالل ال�شنتني2004/ 2005، 2005/ 2006، 
ولتحقيق اأهداف الدرا�شة، اُ�شتخدم مقيا�س الذكاء الوجداين املعد من قبل الدردير واملكون 
واملكون  الباحث  قبل  من  املعد  الطموح  م�شتوى  مقيا�س  اإىل  باالإ�شافة  فقرة،   )88( من 
الذكاء الوجداين  النتائج عدم وجود فروق دالة اح�شائية يف  اأظهرت  من )50( فقرة .كما 
باختالف احلالة )كفيف، مب�رض( ، و )اجلن�س، ال�شن( ، وكذلك اأظهرت عالقة ارتباطية بني 

الذكاء الوجداين وم�شتوى الطموح عند كل من املكفوفني واملب�رضين .
اإىل حماولة الك�شف عن طبيعة العالقة بني  درا�شة هدفت  رزيقة (2014)  كما اجرت 
 )90( الدرا�شة من  .تكونت عينة  الطالب اجلامعي  الطموح لدى  االنفعايل وم�شتوى  الذكاء 
طالبًا وطالبة اختريوا بالطريقة الع�شوائية الب�شيطة .وطبق عليهم مقيا�س العلوان )2011( 
 )2005( العظيم  )41( فقرة، وكذلك مقيا�س معو�س وعبد  للذكاء االنفعايل واملكون من 
اإىل وجود عالقة ارتباطيه  اأ�شارت النتائج  مل�شتوى الطموح واملكون من )36( فقرة .كما 

بني الذكاء االنفعايل وم�شتوى الطموح .
تعليق على الدرا�صات التي تناولت الذكاء النفعايل مع م�صتوى الطموح:  ♦

اإىل  الطموح  مب�شتوى  االنفعايل  الذكاء  عالقة  تناولت  التي  الدرا�شات  نتائج  اأ�شارت 
)ح�شان،  الطموح  وم�شتوى  االنفعايل،  الذكاء  بني  اإح�شائيًا  دالة  ارتباطية  عالقة  وجود 

. )2014 2012؛ رزيقة،  2005؛ برهومي، 

جمتمع الدراسة: 
للف�شل  البكالوريو�س،  مرحلة  يف  الريموك  جامعة  طلبة  من  الدرا�شة  جمتمع  تكّون 
مت  .حيث  وطالبة  طالبًا   )24631( عددهم  والبالغ   2014/2013 ال�شيفي  الدرا�شي 
والت�شجيل يف  القبول  دائرة  اإىل �شجالت  الرجوع  املعلومات من خالل  احل�شول على هذه 

جامعة الريموك .

عينة الدراسة: 
تكونت عينة الدرا�شة )1198( طالب وطالبة من طلبة جامعة الريموك، موزعني ح�شب 
.ويبني  الق�شدية  العينة بالطريقة  الدرا�شي، واختريت  الكلية، واجلن�س وامل�شتوى  متغريات 

اجلدول )1( توزيع اأفراد العينة وفقًا لهذه املتغريات .
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الجدول (1) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس، والكلية، والمستوى الدراسي

 كليات اإن�صانيةكليات علمية
املجموع  اجلن�س

الإناثالذكورالإناثالذكورامل�صتوى الدرا�صي

566383119321االأوىل

64527797290الثانية

59588096293الثالثة

68468892294الرابعة

2472193284041198املجموع

أدوات الدراسة
لتحقيق اأهداف الدرا�شة اُ�شتخدمت اأداتان هما: االأوىل مقيا�س الذكاء االنفعايل، والثانية 

مقيا�س م�شتوى الطموح .وفيما يلي و�شف لهذه االأدوات وموؤ�رضات �شدقها وثباتها .

أوالً- مقياس الذكاء االنفعالي: 	

�شاتية  قبل  من  امُلعّد  االنفعايل  الذكاء  مقيا�س  الدرا�شة  هذه  يف  الباحثان  ا�شتخدم 
من  املقيا�س  ويتكون   ،  )2012( عبابنة  درا�شة  يف  وامل�شتخدم   ،  )Schutte،1998(
)33( فقرة موزعة على اأربعة جماالت وهي: جمال اإدراك االنفعاالت وتقا�س بـ )9( فقرات، 
وجمال اإدارة انفعاالتي وتقا�س بـ )9( فقرات، وجمال اإدارة انفعاالت االآخرين، وتقا�س بـ 

)9( فقرات، وجمال ا�شتخدام االنفعاالت وتقا�س بـ )6( فقرات .
دللت �صدق املقيا�س وثباته:  ♦
اأولً- �صدق املحتوى:  -

الدرا�شة، ُعر�س  الذكاء االنفعايل يف هذه  للتحقق من دالالت �شدق حمتوى مقيا�س 
على )13( حمكمًا طلب اإليهم اإبداء الراأي حول �شالمة ال�شياغة اللغوية للفقرات وو�شوحها، 
ومدى انتماء الفقرات للمجال الذي تنتمي اإليه، واأية مالحظات اأو تعديالت يرونها منا�شبة 
اإجماع  )80%( من  ن�شبته  الباحث ما  اأو جماالت املقيا�س، واعتمد  بالفقرات،  مبا يتعلق 
ُحذفت  فقد  املحكمني  الآراء  وا�شتناداً  ذلك،  على  .وبناء  حذفها  اأو  الفقرة  لقبول  املحكمني 
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التعديالت تكون مقيا�س  اللغوية ل )12( فقرة .وبناًء على تلك  ال�شياغة  فقرتان، وُعدِّلت 
الذكاء االنفعايل من )31( فقرة موزعة على اأربعة جماالت وهي: جمال اأدراك االنفعاالت 
وتقا�س بـ )8( فقرات، وجمال اإدارة انفعاالتي وتقا�س بـ )8( فقرات، وجمال اإدارة انفعاالت 
ت�شمنت  حيث  فقرات،   )6( االنفعاالت  ا�شتخدام  وجمال  فقرات،   )9( بـ  وتقا�س  االآخرين 
 ،17  ،16  ،15  ،14  ،12  ،11  ،10  ،9  ،8 االأبعاد فقرات اإيجابية وهي: )2، 3، 4، 5، 6، 7، 
18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 29( وفقرات �شالبة وهي: )1، 13، 23( .

ثانياً - �صدق البناء:  -
مت التحقق من دالالت �شدق البناء، وذلك من خالل تطبيق املقيا�س على عينة مكونة 
اأن  الدرا�شة، وقد اعتمد معيار  من )50( طالبًا وطالبة من طلبة اجلامعة من خارج عينة 
ارتباط  معامالت  قيم  واُ�شتخرجت  الفقرة،  لقبول   )20%( عن  االرتباط  معامل  يقل  ال 
الفقرة يف املجال الذي تنتمي اإليه، وارتباطها بالعالمة الكلية للمقيا�س.وان قيم معامالت 
ارتباط فقرات املقيا�س مع املجاالت التي تنتمي اإليها تراوحت بني )0.21-0.87( ، كما 
اأن قيم معامالت ارتباط الفقرة مع االأداة ككل تراوحت بني )0.21-0.70( ، وبناًء على 
معيار القبول، وهو اأن ال يقل معيار االرتباط بني الفقرة، وكل من املجال، واالأداة ككل عن 
ب�شورته  املقيا�س  اأ�شبح  وبالتايل  فقرتان،   )2( ُحذفت  فقد   ،  )2010 )عوده،   )%20(
معامالت  قيم  ُح�شبت  كما  جماالت،  اأربعة  على  موزعة  فقرة   )29( من  مكونًا  النهائية 
االرتباط  قيم معامالت  واأن  باالأداة ككل،  املجاالت  وارتباط  للمجاالت،  البينية  االرتباط 
البينية للمجاالت تراوحت بني )0.22 – 0.60( ، كما اأن قيم معامالت ارتباط املجاالت 

باالأداة ككل تراوحت بني )0.54–0.88(.
ثبات املقيا�س:  ♦

واإعادة  االختبار  اأواًل:  بطريقتني  االنفعايل  الذكاء  مقيا�س  ثبات  دالالت  اإيجاد  مت 
االختبار )Test- Retest( ، فقد طبق املقيا�س على عينة مكونة من )50( طالبًا وطالبة، 
واأعيد تطبيقه بعد مرور اأ�شبوعني على العينة نف�شها، وح�شب معامل ارتباط بري�شون )ثبات 
اال�شتقرار( ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بري�شون للمقيا�س ككل )0.89(.ثانيًا: تقدير 
Cro - األفا  )ييمة معامل ثبات االت�شاق الداخلي للمقيا�س با�شتخدام معادلة كرونباخ 
الداخلي  االت�شاق  ثبات  معامل  قيمة  بلغت  حيث  نف�شها،  العينة  على   )bach Alpha

ملقيا�س الذكاء االنفعايل )0.85( ، وتعدُّ هذه القيم قيمًا منا�شبة الإجراء هذه الدرا�شة.
طريقة الت�صحيح:  -

اأربعة  النهائية من )29( فقرة موزعة على  الذكاء االنفعايل ب�شورته  تكون مقيا�س 
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اأمام كل فقرة ي�شعر  اإ�شارة )√(  جماالت، ولالإجابة على فقرات املقيا�س ي�شع امل�شتجيب 
ح  اأنها تنطبق عليه، وفقًا لتدريج خما�شي وهو: )دائمًا، غالبًا، اأحيانًا، نادراً، مطلقًا( وُي�شحَّ
املقيا�س باإعطاء االأوزان )5، 4، 3، 2، 1( للدرجات املذكورة �شابقًا بالرتتيب حني يكون 
اجتاه الفقرة اإيجابيًا، وُتعك�س االأوزان حني يكون اجتاه الفقرة �شالبًا.وبناًء على ذلك كانت 
الدرجة الكلية التي يح�شل عليها الطالب )29( يف حدها االأدنى، و )145( يف حدها االأعلى.

ثانياً - مقياس مستوى الطموح: 

قبل  من  ُطوِّر  الذي  الطموح،  م�شتوى  مقيا�س  الدرا�شة  هذه  يف  الباحثان  ا�شتخدم 
)عا�شلة،  ومنها:  ال�شابقة،  والدرا�شات  الرتبوي  االأدب  اإىل  الرجوع  بعد  وذلك  الباحثني، 
2007؛ قربى، 2008؛ عطايا، 2009؛ املومني، 2009؛ املرازيق، 2010؛ نا�رض، 2011؛ 
ابو عمرة، 2012(.و�شيغت فقرات املقيا�س ب�شورته االأولية، وتكون من )53( فقرة موزعة 
 )8( بـ  ويقا�س  النف�س،  على  واالعتماد  امل�شوؤولية  حتمل  جمال  وهي:  جماالت  �شتة  على 
فقرات، وجمال التفوق ويقا�س بـ )9( فقرات، وجمال حتديد االأهداف ويقا�س بـ )9( فقرات، 
وجمال النظرة اإىل احلياة، ويقا�س بـ )8( فقرات، وجمال االإميان باحلظ والو�شع الراهن، 

ويقا�س بـ )10( فقرات، وجمال املثابرة والنجاح والكفاح ويقا�س بـ )9( فقرات.
دللت �صدق املقيا�س وثباته:  ♦

اأولً- �صدق املحتوى: 
ُعر�س  الدرا�شة،  الطموح يف هذه  للتحقق من دالالت �شدق حمتوى مقيا�س م�شتوى 
على )13( حمكمًا طلب اإليهم اإبداء الراأي حول �شالمة ال�شياغة اللغوية للفقرات وو�شوحها، 
ومدى انتماء الفقرات للمجال الذي تنتمي اإليه، واأي مالحظات اأو تعديالت يرونها منا�شبة 
اأجماع  مبا يتعلق بالفقرات، اأو جماالت املقيا�س، واعتمد الباحثان ما ن�شبته )%80( من 
املحكمني لقبول الفقرة اأو حذفها.وبناء على ذلك، وا�شتناداً الآراء املحكمني، فقد اُخت�رضت 
 )8( بـ  ويقا�س  النف�س  واالعتماد على  امل�شوؤولية  اإىل خم�شة، وهي جمال حتمل  املجاالت 
اإىل احلياة يقا�س بـ  النظرة  فقرات، وجمال حتديد االأهداف ويقا�س بـ )9( فقرات، وجمال 
)8( فقرات، وجمال االإميان باحلظ والو�شع الراهن ويقا�س بـ )9( فقرات، وجمال املثابرة 
والو�شع  باحلظ  االإميان  جمال  من  فقرة  ُحذفت  وكذلك  فقرات،  والنجاح ويقا�س بـ )13( 
خم�شة  على  موزعة  فقرة  الراهن.وبناء على ذلك تكون مقيا�س م�شتوى الطموح من )47( 
فقرات،   )8( من  ويتكون  النف�س  على  واالعتماد  امل�شوؤولية  حتمل  جمال  وهي:  جماالت 
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وجمال حتديد االأهداف ويتكون من )9( فقرات، وجمال النظرة اإىل احلياة ويتكون من )8( 
املثابرة  وجمال  فقرات،   )9( من  ويتكون  الراهن  والو�شع  باحلظ  االإميان  وجمال  فقرات، 

والنجاح ويتكون من )13( فقرة.
حيث ت�شمنت االأبعاد فقرات اإيجابية وهي: )1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 
 ،33  ،32  ،31  ،30  ،29  ،27  ،26  ،25  ،24  ،23  ،22  ،21  ،20  ،19  ،17  ،16  ،15  ،14

47( وفقرات �شالبة وهي:   ،46  ،45  ،44  ،43  ،42  ،41  ،40  ،39  ،38  ،37  ،36  ،35
.)34 ,28 ,18 ,13 ,8( 

ثانياً- �صدق البناء: 
مت التحقق من دالالت �شدق البناء، وذلك من خالل تطبيق املقيا�س على عينة مكونة 
من )50( طالبًا وطالبة من طلبة اجلامعة من خارج عينة الدرا�شة، وقد اُعتمد معيار اأن ال 
يقل معامل االرتباط عن )%20( لقبول الفقرة، واُ�شتخرجت قيم معامالت ارتباط الفقرة 
يف املجال الذي تنتمي اإليه وارتباطها بالعالمة الكلية للمقيا�س، وان قيم معامالت ارتباط 
فقرات املقيا�س مع املجاالت التي تنتمي اإليها تراوحت بني )0.21-0.85( ، كما اأن قيم 
، وبناًء على معيار  االأداة ككل تراوحت بني )0.79-0.22(  الفقرة مع  ارتباط  معامالت 
القبول وهو اأن ال يقل معيار االرتباط بني الفقرة، وكل من املجال، واالأداة ككل عن )20%( 
)عودة، 2010( ، فقد ُحذفت )4( فقرات، وبالتايل اأ�شبح املقيا�س ب�شورته النهائية مكونًا 
البينية  االرتباط  معامالت  قيم  ُح�شبت  كما  جماالت،  خم�شة  على  موزعة  فقرة   )43( من 
للمجاالت، وارتباط املجاالت باالأداة ككل، واأن قيم معامالت االرتباط البينية للمجاالت 
تراوحت بني )0.36 – 0.70( ، كما اأن قيم معامالت ارتباط املجاالت باالأداة ككل تراوحت 

بني )0.70–0.89(.
ثبات املقيا�س:  ♦

واإعادة  االختبار  اأواًل:  بطريقتني  الطموح  م�شتوى  مقيا�س  ثبات  دالالت  اإيجاد  مت 
االختبار )Test- Retest( ، فقد طبق املقيا�س على عينة مكونة من )50( طالب وطالبة، 
واأعيد تطبيقه بعد مرور اأ�شبوعني على العينة نف�شها، وح�شب معامل ارتباط بري�شون )ثبات 
اال�شتقرار( ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بري�شون للمقيا�س ككل )0.83(. ثانيًا: تقدير 
Cro - األفا  )ييمة معامل ثبات االت�شاق الداخلي للمقيا�س با�شتخدام معادلة كرونباخ 
الداخلي  االت�شاق  ثبات  معامل  قيمة  بلغت  حيث  نف�شها،  العينة  على   )bach Alpha

ملقيا�س م�شتوى الطموح )0.91( ، وتعدُّ هذه القيم قيمًا منا�شبة الأجراء هذه الدرا�شة.
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طريقة الت�صحيح:  -
تكون مقيا�س م�شتوى الطموح من ب�شورته النهائية من )43( فقرة موزعة على خم�شة 
اأمام كل فقرة ي�شعر  اإ�شارة )√(  جماالت، ولالإجابة على فقرات املقيا�س ي�شع امل�شتجيب 
ح  اأنها تنطبق عليه، وفقًا لتدريج خما�شي وهو: )دائمًا، غالبًا، اأحيانًا، نادراً، مطلقًا( وي�شحَّ
املقيا�س باإعطاء االأوزان )5، 4، 3، 2، 1( للدرجات املذكورة �شابقًا بالرتتيب حني يكون 
اجتاه الفقرة اإيجابيًا، وُتعك�س االأوزان حني يكون اجتاه الفقرة �شالبًا.وبناًء على ذلك كانت 
الدرجة الكلية التي يح�شل عليها الطالب )43( يف حدها االأدنى، و )215( يف حدها االأعلى.

املعاجلة اإلحصائية: 
التباين  حتليل  و  املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  الباحثان  ا�شتخدم 

الثالثي ومعامل ارتباط بري�شون.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

النتائج املتعلقة بال�شوؤال االأول: هل توجد فروق ذات دللة اح�صائية يف  ◄
الدلله  م�صتوى  الريموك عند  لدى طالب جامعة  النفعايل  الذكاء  م�صتوى 

)α=0.05( ُتعزى لأثر متغريات اجلن�س، والكلية، وامل�صتوى الدرا�صي؟ 
املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ُح�شبت  ال�شوؤال  هذا  عن  ولالإجابة 
)اجلن�س،  الدرا�شة:  ملتغريات  وفقًا  الريموك  جامعة  طلبة  لدى  االنفعايل  الذكاء  مل�شتوى 

والكلية، وامل�شتوى الدرا�شي( ، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )2( : 
الجدول (2) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الذكاء االنفعالي (ككل) 
لدى طلبة جامعة اليرموك وفقًا للمتغيرات (الجنس، الكلية، المستوى الدراسي) 

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددم�صتويات املتغرياتاملتغريات

اجلن�س
5753.82140.45911ذكر

6233.76950.44587اأنثى

الكلية
4663.85710.48580علمية

7323.75450.42609اإن�شانية
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النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددم�صتويات املتغرياتاملتغريات

ال�شنة الدرا�شية

3213.82810.41568�شنة اأوىل

2903.77630.46829�شنة ثانية

2933.77710.45744�شنة ثالثة

2943.79260.47149�شنة رابعة

يبني اجلدول )2( وجود فروق ظاهرية بني املتو�شطات احل�شابية يف م�شتوى الذكاء 
املتغريات:  م�شتويات  اختالف  عن  ناجتة  الريموك  جامعة  طلبة  لدى  )ككل(  االنفعايل 
)اجلن�س، والكلية، وامل�شتوى الدرا�شي( ، وللتحقق من داللة الفروق الظاهرية �شالفة الذكر، 
اأجري حتليل التباين الثالثي ال�شتجابات طلبة جامعة الريموك على ا�شتبانة م�شتوى الذكاء 
يف  كما  وذلك   ، الدرا�شي(  وامل�شتوى  والكلية،  )اجلن�س،  للمتغريات:  وفقًا  )ككل(  االنفعايل 

اجلدول )3(.
الجدول (3) 

 نتائج تحليل التباين الثاثي لمستوى الذكاء االنفعالي (ككل) 
لدى طلبة جامعة اليرموك وفقًا للمتغيرات (الجنس، الكلية، المستوى الدراسي) 

م�صتوى الدللةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

0.047*0.63310.6333.126اجلن�س

0.000*2.82912.82913.982الكلية

0.66530.2221.0960.350امل�شتوى الدرا�شي

241.20711920.202اخلطاأ

245.4521197الكلي

 )α= 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

 )α= 0.05( وجود فروق ذات داللة اح�شائية عند م�شتوى الداللة ، )يبني اجلدول )3
يف م�شتوى الذكاء االنفعايل بني طلبة اجلامعة ُتعزى ملتغري اجلن�س ول�شالح الذكور.كما 
يبني اجلدول )3( وجود فروق ذات داللة اح�شائية عند م�شتوى الداللة )α= 0.05( ُتعزى 
للكلية ول�شالح الكلية العلمية.كما يبني اجلدول )3( عدم وجود فروق ذات داللة اح�شائية 
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عند م�شتوى الداللة )α=0.05( يف م�شتوى الذكاء االنفعايل يف م�شتوى الذكاء االنفعايل 
بني طلبة اجلامعة ُتعزى ملتغري امل�شتوى الدرا�شي.

بني  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تن�س  التي  االأوىل  النتيجة  الباحثان  يعزو 
هذه  الباحث  ويف�رض  الذكور،  ل�شالح  )اجلن�س(  ملتغري  تعزى  االنفعايل  الذكاء  متو�شطات 
اتخاذ  يف  مهارة  واأكرث  م�شاعرهم  عن  التعبري  على  القدرة  لديهم  الذكور  باأن  النتيجة 
التن�شئة اال�رضية التي توجه الذكور  اإىل ا�شاليب  قراراتهم من االإناث.ويعزو الباحثان ذلك 
اقامتهم  تي�شري  وكذلك  االنفعاالت،  والقدرة على �شبط  امل�شوؤولية  اال�شتقاللية وحتمل  اإىل 
للعالقات االجتماعية وات�شاع دائرة توا�شلهم واإي�شالهم باالآخرين، وحتفيزهم على العمل 

واالجناز مما يوفر فر�شة تنمية ذكائهم االنفعايل.
 Panboli( ودرا�شة بانبويل وجوبو ، )وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة �شالمة )2011
داللة اإح�شائية تعزى ملتغري  ذات  فروق  وجود  اإىل  اأ�شارتا  اللتني   ،  )& Gopu، 2011
اجلن�س وكان ل�شالح الذكور، فيما تختلف مع نتيجة درا�شة خ�شاونه )2011( التي اأ�شارت 

اإىل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�شائية تعزى ملتغري اجلن�س.
فاإن  العلمية،  الكليات  ل�شالح  كانت  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يت�شح  كما 
يف  فالطالب  يدر�شونها،  التي  املواد  طبيعة  يف  االختالف  نتيجة  باأن  ذلك  يف�رض  الباحث 
والرتوي  وال�شرب  الدقيقة  املالحظة  تتطلب  ن�شبيًا  �شعبة  مواد  يدر�شون  العلمية  الكليات 
للتمكن من فهمها، باالإ�شافة اإىل تبادل وجهات النظر وتفهم اآراء االآخرين، وكذلك املناف�شة 
بني الطلبة يف الكليات العلمية اأكرث �شدة منها يف الكليات االإن�شانية وهذا من �شاأنه اأن يزيد 
فيهم احلما�شة واملثابرة وحفز النف�س على النجاح وعدم اال�شت�شالم عن اأي ظرف يواجهونه 

والعمل بكل جد ون�شاط من اأجل حتقيق اأهدافهم.
امل�شتوى  اإىل عدم وجود فروق يف  اأ�شارت  والتي  االأخرية،  بالنتيجة  اأما فيما يتعلق 
الدرا�شي، فاإن الباحث ُيف�رض ال�شبب يف هذه النتيجة باأن الطلبة، وبغ�س النظر عن امل�شتوى 
الدرا�شي، يدركون اأهمية الذكاء االنفعايل واأثره على حياتهم امل�شتقبلية، وذلك من خالل 
النتيجة  هذه  تف�رض  اأن  ميكن  كما  اأهدافهم،  لتحقيق  الأنف�شهم  ير�شمونها  التي  اخلطط  تلك 
بتماثل القدرات واال�شتعدادات بني الطلبة، وباختالف م�شتوياتهم الدرا�شية، يف ا�شتجابتهم 

على فقرات اأداة الدرا�شة.
تتفق هذه النتيجة مع نتيجة �شالمة )2011( التي اأ�شارت اإىل عدم وجود فروق ذات 
داللة اإح�شائية تعزى ملتغري امل�شتوى الدرا�شي، فيما تختلف مع نتيجة خ�شاونه )2011( 

التي اأ�شارت اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�شائية تعزى ملتغري امل�شتوى الدرا�شي.
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات دللة اح�صائية يف  ◄

 )α=0.05( م�صتوى الطموح لدى طالب جامعة الريموك عند م�صتوى الدلله
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تبعاً لأثر متغريات اجلن�س، والكلية، وامل�صتوى الدرا�صي؟ 
ولالإجابة عن هذا ال�شوؤال ُح�شبت املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية مل�شتوى 
وامل�شتوى  والكلية،  )اجلن�س،  الدرا�شة:  ملتغريات  وفقًا  الريموك  جامعة  طلبة  لدى  الطموح 

الدرا�شي( ، وذلك كما هو مبني يف اجلدول )4( : 
الجدول (4) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الطموح (ككل) 
لدى طلبة جامعة اليرموك وفقًا للمتغيرات (الجنس، الكلية، المستوى الدراسي) 

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددم�صتويات املتغرياتاملتغريات

اجلن�س
5753.82890.45179ذكر

6233.73770.42105اأنثى

الكلية
4663.81870.45365علمية

7323.75780.42682اإن�شانية

ال�شنة الدرا�شية

3213.81600.41822�شنة اأوىل

2903.75680.44591�شنة ثانية

2933.75050.45749�شنة ثالثة

2943.79920.43103�شنة رابعة

يبني اجلدول )4( وجود فروق ظاهرية بني املتو�شطات احل�شابية يف م�شتوى الطموح 
)ككل( لدى طلبة جامعة الريموك ناجتة عن اختالف م�شتويات املتغريات: )اجلن�س، والكلية، 
حتليل  اأجري  الذكر،  �شالفة  الظاهرية  الفروق  داللة  من  وللتحقق   ، الدرا�شي(  وامل�شتوى 
)ككل(  الطموح  م�شتوى  ا�شتبانة  على  الريموك  جامعة  طلبة  ال�شتجابات  الثالثي  التباين 

وفقًا للمتغريات )اجلن�س، والكلية، وامل�شتوى الدرا�شي( ، وذلك كما يف اجلدول )5(.
الجدول (5) 

  نتائج تحليل التباين الثاثي لمستوى الطموح (ككل) 
لدى طلبة جامعة اليرموك وفقًا للمتغيرات (الجنس، الكلية، المستوى الدراسي) 

م�صتوى الدللةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

0.001*2.30112.30112.157اجلن�س

0.033*0.85910.8594.537الكلية
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م�صتوى الدللةقيمة فمتو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�صدر التباين

1.03330.3441.8190.142امل�شتوى الدرا�شي

221.92211920.189اخلطاأ

229.9181197الكلي

 )α= 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

 )α=0.05( وجود فروق ذات داللة اح�شائية عند م�شتوى الداللة ، )يبني اجلدول )5
يبني  الذكور.كما  ول�شالح  اجلن�س  ملتغري  ُتعزى  اجلامعة  طلبة  بني  الطموح  م�شتوى  يف 
للكلية  ُتعزى   )α=0.05( الداللة  م�شتوى  عند  اح�شائية  دالة  فروق  وجود   )5( اجلدول 
)5( عدم وجود فروق ذات داللة اح�شائية عند  العلمية.كما يبني اجلدول  الكلية  ول�شالح 
م�شتوى الداللة )α=0.05( يف م�شتوى الطموح بني طلبة اجلامعة ُتعزى ملتغري امل�شتوى 

الدرا�شي.
اإح�شائيا بني املتو�شطني  الثاين وجود فروق دالة  النتائج املتعلقة بال�شوؤال  اأظهرت 
احل�شابني مل�شتوى الطموح )ككل( لدى طالب جامعة الريموك يعزى ملتغري )اجلن�س( ول�شالح 
الذكور، واأظهرت النتائج اأي�شا وجود فرق دال اإح�شائيًا بني املتو�شطني احل�شابيني مل�شتوى 
العلمية،  الكليات  )الكلية( ول�شالح طلبة  الطموح لدى طلبة جامعة الريموك يعزى ملتغري 
كما اأ�شارت النتائج اإىل عدم وجود فروق بني املتو�شطني احل�شابني مل�شتوى الطموح لدى 

طالب جامعة الريموك يعزى اإىل متغري امل�شتوى الدرا�شي.
وت�شري النتائج اإىل وجود فروق ذات داللة اح�شائية بني اجلن�س يف م�شتوى الطموح، 
وهو تفوق الذكور على االإناث يف م�شتوى الطموح ويف�رض الباحث هذه النتيجة باأن الذكور 
اأكرث  الذكور  يجعل  مما  االإناث،  من  اأكرث  النف�شي  واالأمن  بالنف�س  بالثقة  �شعورهم  يرتبط 
قدرة على النجاح يف احلياة، وكذلك م�شتوى الطموح يرتبط ببع�س املتغريات مثل التن�شئة 
وو�شع  والقبول،  والتقدير  باحلب  الذكور  ا�شعار  على  تعتمد  التي  للوالدين  االجتماعية 
كما  االإناث،  من  اأكرث  النجاح  على  امل�شتمر  وت�شجيعه  ا�شتقاللية،  اأكرث  جتعله  م�شتويات 
اأن لدى الذكور النظرة االإيجابية للحياة والتفاوؤل واحلما�س وعدم اخلوف من الف�شل وهم 
اأن  االإناث، كما  اأقرانهم من  الدخول يف املناف�شات وامل�شابقات والتفوق على  اإىل  مييلون 
لديهم اأهدافًا وا�شحة وواقعية يف احلياة، وهم مييلون اإىل االجتهاد والعمل اأكرث من جمرد 

الكالم، واأن م�شتويات طموحهم تتالءم مع قدراتهم واإمكاناتهم.
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 ،)2011( والرحيم  ال�شادة  ودرا�شة   ،  )2005( البنا  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
ل�شالح  وكان  اجلن�س  ملتغري  تعزى  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  اأ�شارتا  اللتني 

الذكور.
اأما فيما يتعلق بتف�شري ال�شق االأخر من نتيجة هذا ال�شوؤال الذي اأ�شار اإىل وجود فروق 
العلمي  امل�شتوى  اإىل  ذلك  ويعزى  العلمية،  الكليات  ل�شالح  كانت  اح�شائية  داللة  ذات 
التفكري  وطريقة  الكليات  هذه  يف  الدرا�شة  وطبيعة  العلمية  الكليات  طلبة  به  يتمتع  الذي 
اإن  اأن من املعروف  اإذ  اإىل حماولة بناء م�شتقبلهم وتطوير قدراتهم،  التي تدفعهم  العلمية 
الطموح يرتبط بقدرات االفراد وم�شتوى تفكريهم، ف�شاًل عن اإن التطور العلمي املتزايد يف 
اإىل التطلع والطموح نحو حتقيق اأحالمهم واأهدافهم ومواكبة  جمال تخ�ش�شاتهم يدفعهم 
التطورات يف ميادين التخ�ش�س املختلفة ب�شورة اأعلى من الكليات االن�شانية التي ترجع 
طبيعة الدرا�شة فيها اإىل الرتكيز على اجلوانب االأدبية واالإن�شانية واجلمالية اأكرث من غريها.

تتفق هذه النتيجة مع نتيجة ال�شادة والرحيم )2011( التي اأ�شارت اإىل وجود فروق 
مع  تختلف  فيما  العلمية،  الكلية  ل�شالح  وكان  الكلية،  ملتغري  تعزى  اإح�شائية  داللة  ذات 
ملتغري  تعزى  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اإىل  اأ�شارت  التي   ،  )2011( البنا  نتيجة 

الكلية، وكان ل�شالح الكلية االأدبية.
امل�شتوى  يف  فروق  وجود  عدم  اإىل  اأ�شارت  التي  االأخرية،  بالنتيجة  يتعلق  فيما  اأما 
الدرا�شي، فاإن الباحثنْي ُيف�رضان ال�شبب يف هذه النتيجة باأن الطلبة، �شواء اأكانوا ذكوراً اأم 
اأهمية م�شتوى الطموح واأثره على حياتهم  اإناثًا، وبغ�س النظر عن كلياتهم، فهم يدركون 
امل�شتقبلية، وذلك من خالل تلك اخلطط التي ير�شمونها الأنف�شهم لتحقيق اأهدافهم، كما ميكن 
والطالبات، وباختالف  الطالب  واال�شتعدادات بني  القدرات  بتماثل  النتيجة  تف�رض هذه  اأن 

كلياتهم، وم�شتوياتهم الدرا�شية، يف ا�شتجابتهم على فقرات اأداة الدرا�شة.
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثالث: هل توجد عالقة ذات دللة اح�صائية بني  ◄

م�صتوى الذكاء النفعايل وم�صتوى الطموح لدى طالب اجلامعة الريموك عند 
م�صتوى الدللة )α=0.05( تبعاً لأثر متغريات اجلن�س، والكلية، وامل�صتوى 

الدرا�صي؟ 
افراد عينة  ارتباط بري�شون ال�شتجابات  ُح�شب معامل  ال�شوؤال، فقد  لالإجابة عن هذا 
الدرا�شة على ا�شتبانة م�شتوى الذكاء االنفعايل، حيث كانت كما هي مو�شحة يف اجلدول 

.)6(
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يبني اجلدول )6( اأن هناك عالقة اإيجابية دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى الداللة االإح�شائي 
االنفعايل وم�شتوى  الذكاء  الدرا�شة، وبني م�شتوى  اأفراد عينة  ا�شتجابات  )α=0.05( بني 
ُتعزى  والطموح،  االنفعايل  الذكاء  م�شتوى  بني  عالقة  وجدت  اذا  فيما  وملعرفة  الطموح، 
ملتغريات الدرا�شة: )اجلن�س، والكلية، وامل�شتوى الدرا�شي( ُح�شب معامل ارتباط بري�شون بني 
متغريات  والطموح ح�شب  االنفعايل  الذكاء  م�شتويات  على  الدرا�شة  عينة  افراد  ا�شتجابات 

الدرا�شة، حيث كانت كالتايل: 
الجدول (6) 

معامات ارتباط بيرسون الستجابات أفراد الدراسة بين مستوى الذكاء االنفعالي ومستوى الطموح
تبعًا لمتغيرات الجنس والكلية والمستوى الدراسي والعاقة الكلية بينهما

امل�صتوى الدرا�صيالكليةاجلن�ساملتغريات
الكلي

1234اإن�صانيةعلميةاإناثذكورال�صمات

*0.480.65**0.65*0.730.65*0.64**0.580.67*0.73*الذكاء االنفعايل وم�شتوى الطموح

 )α=0.05( دال عند مستوى الدالله*

اأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ايجابية بني الذكاء االنفعايل وم�شتوى الطموح 
م�شتوى  من  كل  زاد  االنفعايل،  الذكاء  زاد  كلما  مبعنى   ،)α=0.05( الدالله  م�شتوى  عند 

الطموح.
م�شتوى  اأن   ،)1999( ال�شايب  اإليه  اأ�شار  ما  �شوء  يف  النتيجة  هذه  الباحثان  يف�رض 
الطموح يرتبط بقدراته العقلية ودرجة الذكاء لديه، وذلك الأن الذكاء ميد الفرد باال�شتب�شار 
التوقع،  النتائج والقدرة على  بو�شائل حل امل�شكالت والتغلب على املعوقات وا�شتخال�س 
اأنه  على  الذكاء  �شعيف  لل�شخ�س  االأفراد  ينظر  حيث  مبا�رض  غري  ب�شكل  الذكاء  يوؤثر  وقد 
عاجز عن القيام بتحقيق االأ�شياء وامل�شاركة يف العمل االإيجابي ومن ثم ينخف�س م�شتوى 
اأن ال�شخ�س الذي تقوى لديه االجتاهات االإيجابية من االآخرين ي�شارك  طموحه، يف حني 

بفاعلية وتزداد ثقته بنف�شه، ويحقق كثرياً من النجاح فريتفع مب�شتوى طموحه.
رزيقة  اإلية  اأ�شارت  ما  النتيجة يف �شوء  الباحثان هذه  يف�رض  اأن  كذلك  املمكن  ومن 
)2014( ، اأن االأفراد يختلفون عن بع�شهم بع�شًا، فاالأهداف التي ي�شعها الفرد لذاته يف 
من  بالعديد  ويت�شم  حتقيقها،  ويحاول  اقت�شادية  اأو  اأ�رضية  اأو  مهنية  اأو  تعليمية  جماالت 
املوؤثرات اخلا�شة ب�شخ�شية الفرد اأو القوى البيئية املحيطة به، واإذا تنا�شب م�شتوى الطموح 
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واإذا مل يتنا�شب معها ظهرت  ال�شوية  الفرد وقدراته احلالية واملتوقعة كانت  اإمكانات  مع 
التفككية واال�شطراب، ودائما الفرد يحاول تخطي العقبات التي حتول دون حتقيق اأهدافه 
اأو تعرقلها، واأحيانا اأخرى يف�شل ويحبط ويقل م�شتوى طموح الفرد، ويعدُّ م�شتوى الطموح 
ال�شغوط  تتحمل  التي  ال�شلبة  ال�شخ�س  خ�شائ�س  من  يعترب  كما  لالأداء،  واقعيًا  عاماًل 

وتت�شف بالتحدي وال�شبط وااللتزام.
اأ�شارت  التي   )2005( اإىل حٍد ما مع نتائج درا�شة ح�شان  الدرا�شة  تتفق نتائج هذه 
اىل وجود عالقة ايجابية بني الذكاء االنفعايل وم�شتوى الطموح، وكذلك اتفقت مع نتائج 
وم�شتوى  االنفعايل  الذكاء  بني  عالقة  وجود  اإىل  اأ�شارت  التي   )2012( برهومي  درا�شة 
بني  ارتباطية  اإىل وجود عالقة  اأ�شارت  التي   )2014( رزيقة  درا�شة  نتائج  ومع  الطموح، 

الذكاء االنفعايل وم�شتوى الطموح.

التوصيات: 
على . 1 الطموح  وم�شتوى  االنفعايل  الذكاء  تبحث  التي  الدرا�شات  من  املزيد  اإجراء 

عينات اأخرى.
اإجراء املزيد من الدار�شات التي تبحث الذكاء االنفعايل وم�شتوى الطموح يف �شوء . 2

متغريات اأخرى.
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