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بسم هللا الرحمن الرحٌم

(( ٌرفع هللا الذٌن امنوا منكم والذٌن اوتوا العلم درجات ))

صدق اهلل العلي العظيم
اجملادلة ()11
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اإلهداء
إلى اللذان علمانً ان االجتهاد بالصبر ................والدي (أطال هللا فً
عمره ) من الجنة تحت أقدامها ....................والدتً حبٌبة عمري
اعتراف بالجمٌل سندي ..................إخوانً االعزاء
رفقاء الدرب.........................................
أستاذي المشرف :غزوان كرٌم خضٌر

أهدي ثمرة هذا الجهد
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الشــــــــــــــــــــكر والتــــــــــــــــــــقدٌر
الحمدددد هللا رب العدددالمٌن الصدددبلة والسدددبلم علدددى اشدددرف الخلدددن والمرسدددلٌن محمدددد
المصطفى وعلى اله لطٌبٌن الطاهرٌن اللهم عجل لولٌك الفرج والعافٌة للناس واجعلنا
من أنصاره وأعوانه والمستشهدٌن بٌن ٌدٌه .
نتقدددم بجزٌددل الشددكر واالمتنددان إلددى كددل مددن ضزرنددً وشددد مددن عضدددي السددٌما الصددر
العلمددً الددذي امدددنً بددالعلم والمعرفددة اال وهددو كلٌددة التربٌددة الرٌاضددٌة فلهددا ولعمادتهددا
اتقدم بخالص الشكر والتقدٌر واالحتدرام إلدى () الدذي اشدرف علدى هدذا البحدث واشدهد
بأنه كان خٌر سند ومعٌن لدً بعدد هللا سدبحانه وتعدالى لمدا أعطداه لدً مدن مدادة علمٌدة
وأخٌدرا احمدد هللا كثٌدرال ولده الشدكر والفضددل فدً االول وا خدر علدى مدا أعطدانً مددن
صبر وتحمل وادعو من هللا (عز وجل) ان اكون قد وفٌدت حدن دراسدتً وان اكدون قدد
استفدت وافدت شعبً ووطنً واسال هللا ان ٌجملنً بالحكمة والتواضع .
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 -6التعرٌف بالبحث :
 6-6المقدمة وأهمٌة البحث :
ان تفاعل الفرد مع المجتمع هو من األمور التً تتطلدب العدٌدد مدن الصدفات الخاصدة بدذات الفدرد
والتً تؤهله للسمو واالرتقاء فً حٌاته أالجتماعٌه وكما نعلم ان المجتمع عباره عن وسط ٌؤثرفٌه الفرد على
االفراد االخرٌن وهم فً دورهم ٌؤثرون على الفرد ذاته  ,وكل ذلك ناتج عن تفاعل الفرد فً الحٌاة ومانقصده
ل
ونتٌجة لضغوطات الحٌاة االجتماعٌة على صعٌد العمل والبٌت والبٌئدة
هو السلوك السلبً والسلوك اإلٌجابً ,
المحٌطة  ,على الفرد تظهر سلوكٌات وافعال عدٌده منها ما ٌنحصر فً الجانب السدلبً ومنهدا مدا ٌنحصدر فدً
الجانب اإلٌجاب ً ,وهنا ٌبرز لدٌنا مفهوم الذكاء االنفعالً ,وهو المسوؤل عن التحكم بأقوال وافعال االفراد عند
الغضددب والعدددوان والتشدداؤم ....الددد مددن الددردود السددلبٌه للفددرد ,وكددذلك مفهددوم المهددارات االجتماعٌددة والتددً
بدورها تكون المسوؤله عن حسدن التصدرف إزاء االخدرٌن فدً المواقدف المختلفدة وكٌفٌدة التعامدل مدع االفدراد
االخددرٌن  .وامتصدداص الغضددب وابددداء ا راء السدددٌده والنواٌددا الحسددنه فددً القددول والفعددل  ,ونتٌجددة للظددروف
الراهنه التً ٌمر بها شعبنا العراقً بصوره عامه من أمور سٌاسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة...الد ظهدرت لددٌنا
حاله من السلوكٌات واالنفعاالت تختلف مابٌن االفراد  ,حٌث تعتمد هذه العوامل على قدوة شخصدٌة الفدرد إزاء
المواقف المتغٌره  ,والبٌئه المحٌطه والتربٌة واألخبلن وغٌرهدا  ,امدا بصدورة خاصدة وعلدى مسدتوى الصدعٌد
الدراسً تظهر لدٌنا مجموعه من الضغوط كأن تكون خاصة بالدراسة او عملٌة تكوٌن عبلقات اجتماعٌة داخل
الحرم الجامعً مع االفراد والزمبلء االخرٌن وغٌرها مدن العوامدل  ,وكمدا نعلدم ان هنالدك اخدتبلف وتبداٌن فدً
المشاعر واالحاسٌس وحتى نوع الماده الدراسٌة التً تعطى ونقصد بذلك االختصاص لكل فرد من االفراد على
المستوى الجامعً  ,ونتٌجة ألهمٌة الموضوع من جهه  ,واهمٌة هذه الشرٌحه المثقفده مدن المجتمدع  ,ارتدأى
الباحث القٌام بمثل هكذا دراسه ومعرفه مدى تأثٌر الذكاء االنفعالً للعٌنه وكذلك كٌفٌدة التعامدل بٌدنهم بالنسدبه
للمهارات االجتماعٌه  ,وكل ذلك من خبلل مقٌاسٌن لكل من (الذكاء االنفعالً  ,والمهارات االجتماعٌة)  ,وهذا
ماٌعود بالفائده على مجتمع الدراسة (طلبة الجامعة)  ,وكدذلك تعزٌدز ودعدم العمدل والشدعور باالفعدال واالقدوال
االٌجابٌة.
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0-6مشكلة البحث :
 تتمثل مشكلة الدراسة فً الكشدف عدن العبلقدة االرتباطٌدة بدٌن الدذكاء االنفعدالً والمهدارات االجتماعٌدةلدددى طددبلب كلٌددة التربٌددة الرٌاضددٌة وطددبلب كلٌددة ال تربٌددة إ إذ أصددبا هندداك تزاٌددد فددً ظهددور بعددض المشددكبلت
السددلوكٌة واالنفعالٌددة كالعدددوان واالنسددحاب االجتمدداعً والتخرٌددب ,وضددعف فددً العبلقددات االجتماعٌددة وأنمدداط
الصداقة بٌن الطلبة وافتقار إلى السمات االجتماعٌة اإلٌجابٌةإ مما ٌؤثر فً سلوك طلبة الجامعدة العدام وٌخلدن
لدٌهم مشكبلت فً المؤسسات التعلٌمٌة تعٌن تكٌفهم االجتماعً.
و تحدٌداَ تنحصر مشكلة الدراسة فً اإلجابة عن األسئلة ا تٌة:
 . 6ما مستوى الذكاء االنفعالً لدى طبلب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة وطبلب كلٌة التربٌة ؟
 .0هل توجد فرون ذات داللة إحصائٌة فً مستوى الذكاء االنفعالً لدى الطلبة تعزى إلى تخصدص الطالدب أو
نوعه.
 .1هل ٌمكن معرفة مستوى الذكاء االنفعالً لدى الطلبة من خبلل مهاراتهم االجتماعٌة ؟

1-6اهداف البحث :
ٌهدف البحث الى :
 التعرف على مستوى الذكاء االنفعالً لدى طبلب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة وطبلب كلٌة التربٌة. معرفددة الفددرون فددً مسددتوى الددذكاء االنفعددالً و المهددارات االجتماعٌددة لدددى الطلبددة تعددزى إلددىتخصص الطالب أو نوعه.
 -معرفة مستوى الذكاء االنفعالً لدى الطلبة من خبلل مهاراتهم االجتماعٌة.

6ـ 2فروض البحث-:
 ٌفترض الباحث -: هناك تباٌن فً مستوى الذكاء االنفعالً و المهدارات االجتماعٌدة لددى الطلبدة تعدزى إلدى تخصدص الطالدب أونوعه .
 -وجود عبلقة دالة احصائٌا ل بٌن مستوى الذكاء االنفعالً و المهارات االجتماعٌة لدى الطلبة.
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 3-6مجاالت البحث :
 6-3-6المجددال البشددري  /طددبلب كلٌددة التربٌددة الرٌاضددٌة وطددبلب كلٌددة التربٌددة – جامعددة القادسددٌة للعددام
الدراسً  0261 -0264م .
 0-3-6المجال المكانً  /كلٌات جامعة القادسٌة 2
 1-3-6المجال الزمانً  :الفترة من  0264/60/6ولغاٌة 0261/2 /6م .

 4-6تحدٌد المصطلحات :
 .6الذكاء االنفعالً :قدرة الفرد على الوعً بحالته االنفعالٌة وانفعاالت ا خرٌن وتنظٌم انفعاالته وانفعداالت
ا خرٌن والتعاطف والتواصل االجتماعً مع األفدراد المحٌطدٌن بده ( Ainsworth and Bowlby,
 , )1991وٌقاس بالدرجة التً ٌحصل علٌهدا الطالدب علدى مقٌداس الدذكاء االنفعدالً المسدتخدم فدً هدذه
الدراسة.
وحسن التعبٌر عن المشاعر االٌجابٌة
 .0المهارات االجتماعٌة :قدرة الفرد على التفاعل باٌجابٌة مع زمبلئه ُ
والسلبٌة ,وضبط انفعاالته فً مواقف التفاعل االجتماعً مع رفاقه ,وكذلك التعرف على مشاعر زمبلئده
وحسن التصرف بما ٌناسب الموقف ) , )Konstantions,2004وتقاس بالدرجة التدً
وتلمٌحاتهمُ ,
ٌحصل علٌها الطالب على المقٌاس المستخدم فً هذه الدراسة.
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الفصل الثانً

 -0الدراسات النظرٌة والمشابهه
6-0الدراسات النظرٌة
6-6-0

 :الذكاء االنفعالً

0-6 -6-0

 :الذكاء االنفعالً لمحة تارٌخٌة

-0الدراسات النظرٌة والمشابهة:
6-0الدراسات النظرٌة :
 6-6-0الذكاء االنفعالً:
ٌعد مفهدوم الدذكاء االنفعدالً أحدد المفداهٌم النفسدٌة والدذي ٌدرتبط بدالجو االنفعدالً الدذي ٌصدنعه ندوع المعاملدة
الوالدٌة فً األسرة ,وال شك أن معظم القضداٌا والمشدكبلت والنزاعدات التدً تحددث بدٌن أفدراد األسدرة الواحددة
تنعكس عبر زٌادة التوتر واالنفعاالت بصورة ٌصعب السٌطرة علٌها .وبالتالً فإن عدم القدرة على التحكم فدً
ه ذه االنفعاالت وخاصة السلبٌة منها تددفع الفدرد إلدى الوقدوع بدالجرائم و األمدراض النفسدٌة والعقلٌدة .فاألبنداء
الذٌن ٌنشئون فً أسر تتعامل معهم بطرٌقة قاسٌة ٌسود فٌها المشكبلتٌ ,جدون صعوبة فً التحكم بانفعاالتهم
المختلفة .ومن هنا تظهر أهمٌة الذكاء االنفعالً الذي لو دور اٌجدابً فدً السدٌطرة علدى االنفعداالت وضدبطها.
فزٌادة الذكاء االنفعالً ٌساعد الفرد على ضبط الذات وفهم مشاعر ا خرٌن( .حسٌن وحسٌن). 0224 ,
وقد سمٌت الفترة ما بٌن  6912إلى  6989بالفترة التمهٌدٌة لظهور مفهو الدذكاء االنفعدالً .وقدد نشدأ هدذا
المصددطلا مددن خددبلل مددا توصددل البدداحثٌن الٌدده والددذي جعددل المعرفددة والوجدددان مجدداالل واحددد ال .وظهددرت نمدداذج
ونظرٌات اهتمت بدراسة العبلقدة بدٌن الدذكاء واالنفعدال كنظرٌدة الدذكاءات المتعدددة لجداردنر عدا  , 6981وقدد
أشارت تلك النظرٌة إلدى مدا ٌعدرف بالدذكاء داخدل الشدخص  Intrapersonal Intelligenceالدذي ٌشدٌر
إلى القدرة على إدراك المشاعر الذاتٌة وترمٌزىا) .فً السمادونً) 0221 ,
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واقتر جاردنر

Gardner 1983

واسترنبرج

Sternberg1988

اتجاهات عامة وشاملة لفهدم

الدذكاء ,ثدم ظهدر مدا ٌسدمى بالدذكاء الوجددانً)االنفعالً(  Emotional Intelligenceفدً كتداب سدالوفً
ومداٌر)  ( salovey & Mayer, 1990عدن الخٌدال والشخصدٌة والمعرفدة .حٌدث عدرف الباحثدان الدذكاء
االنفعددالً بأن ده قدددرة الفددرد علددى مراقبددة انفعاالت ده ومشدداعره وانفعدداالت ومشدداعر ا خددرٌن والتمٌٌددز بٌنهددا,
واستخدام هذه المعلومات من أجل توجٌه تفكٌره وسلوكه ) ). in: Mayer & Salovey, 2000
وٌمكن ذكر بعض النماذج والنظرٌات المفسرة لمهارات الذكاء االنفعالً على النحو ا تً:
أو الل /نموذج ( :)Mayer & Salovey, 1990قام ماٌر وسالوفً بصٌاغة نمدوذج ٌقسدم الدذكاء االنفعدالً
إلى أربع مهارات هً:
 -6الوعً باالنفعاالت :أي إدراك المشاعر ,واالنفعاالت وتقدٌرها.
 -0استخدام هذه االنفعاالت :أي القددرة علدى اسدتخدام االنفعداالت السدلبٌة وذلدك بتحوٌلهدا إلدى انفعداالت
إٌجابٌة بما ٌعزز النمو االنفعالً ,والعقلً ,والنفسً للفرد.
 -1فهم االنفعاالت :أي فهم المشاعر ,والمعرفة الوجدانٌة ,وتحلٌلها وتطبٌقها.
 -2إدارة االنفعاالت :أي تنظٌم المشاعر ,واالنفعاالت بصورة جٌدة بما ٌتٌا الفرصة للنضج الوجدانً
والعقلً.
ثانٌا ل /نموذج جولمان(  )Goleman, 1995فً الذكاء االنفعالً :أشار جولمان بأن الذكاء االنفعالً
ٌتضمن خمس مهارات هً:
 -6الوعً بالذات :وهو عبارة عن الثقدة بدالنفس ,و وعدً الفدرد بمشداعره ,وإدراكده انفعداالت الدذات,
وإدراك الشعور وفقا ل لحقٌقته والوعً بالمزاج ,وباألفكار ومبلحظة الحالة الداخلٌة له.
 -0إدارة االنفعاالت :وهً عبارة عن الضبط الذاتً للفدرد ,والدتخلص مدن االنفعداالت السدلبٌة ,وإدارة
األفكار والمشاعر بطرٌقة متوافقة ,ومرنة ,والتعامل مع المشاعر بشكل صحٌا ,ومهارة الفرد فدً أن
ٌسٌطر على عواطفه ,وٌعمل على تهدئة نفسه ,والمهارة فً التخلص من الحزن واالكتئاب والقلن.
 -1تحفٌز الذات :وهدو عبدارة عدن المبدادرة والتفداؤل ,وتنمٌدة االنفعداالت ,وضدبط الددوافع ,واالعتمداد
على الدوافع الداخلٌة فً تحقٌن األبداع.
 -2التعاطف :وهو عبارة عن الشعور بانفعاالت ا خرٌن ,وفهمها ,وتنمٌة العبلقة الجٌدة مع ا خرٌن,
ومعرفة ما ٌحس به ا خرون ,والمبادرة فً مساعدة ا خرٌن.
 -3العبلقات مع ا خرٌن :وهً المهارة فً التعامل مع ا خرٌن ,وتكوٌن عبلقات معهم ,والقدرة على
قٌادتهم ,وبناء روابط اجتماعٌة ,وإدارة الصراع .فاإلنسان كائن اجتماعً ,وقدرته على التعامل الجٌدد
مددع ا خددرٌن ,تشددٌ ر إلددى القدددرة علددى فهددم مشدداعرا خرٌن وانفعدداالتهم ,ومراعاتهددا بشددكل جٌددد ,حٌددث
ٌستطٌع الفرد التأثٌر با خرٌن ,والتواصل ,معهم وقٌادتهم بصورة جٌدة (. )Goleman, 1998
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0 -6-6-0الذكاء االنفعالً لمحة تارٌخٌة-:
فددً عددام  6904اقتددر ثورنددداٌك  Robert Thorndikeالتصددنٌف الثبلثددً المشددهور للددذكاء  :المجددرد
واالجتمدداعً والمٌكددانٌكً ,حٌددث ٌعددرف الددذكاء االجتمدداعً بأندده القدددرة علددى فهددم الرجددال والنسدداء والفتٌددان
والفتٌات ,والدتحكم فدٌهم وإدارتهدم بحٌدث ٌدؤدون بطرٌقدة حكمٌدة فدً العبلقدات اإلنسدانٌة وٌقدرر بدأن موضدوع
الذكاء االجتماعً هو البشر
أنفسددهم ٌ ,عمددل فددٌهم اإلنسددان عملٌاتدده المعرفٌددة .وفددً عددام  6921وضددع وٌكسددلر David Wechsler
تعرٌ لفا للذكاء على أنه المقدرة الكلٌة أو الشداملة للشدخص لكدً ٌدؤدي غدرض معدٌن ,وٌفكدر بعقبلنٌدة وٌتعامدل
بفعالٌة مع عناصر البٌئة المحٌطة ,وأشار إلى أهمٌة القدرات العاطفٌة للتنبؤ بقدرة أي شخص على النجا فً
الحٌاة .وبعد أكثر من ربع قرن أعٌد تنداول الدذكاء الشخصدً حدٌن عدرض جٌلفدورد Guilfordعدام 6941
نموذجدده المعدددل حددول بنٌددة العقددل ,وحٌنئددذ ذكددر احتمددال إضددافة فئددة جدٌدددة لفئددات المحتددوى أسددماه المحتددوى
السلوكً الذي ٌشتمل على القددرات التدً تتطلدب مدن الشدخص إدراك سدلوكه وسدلوك ا خدرٌن ( .أبدو حطدب,
( 6994أ)188 :
وفً عام  6911اقتر أبو حطب أن الذكاء دالة لنشاط الشخصٌة ككل فالمعرفدة والوجددان طرفدان فٌهدا وٌقدع
بٌنهما الذكاء االجتماعًٌ ,قول:

كان تصنٌفنا المبكر ألنواع الذكاء أنها من ثدبلث فئدات هدً الدذكاء المعرفدً

أٌضدا
والذكاء االجتماعً( والذكاء الوجدانً ( .أبو حطب( 6994 ,أ)641 :وقد أشار فدً تصدنٌفه السدباعً ل
إلددى الددذكاء االجتمدداعً وذكددر أندده نددوع مددن الددذكاء ٌتددٌا لؤلفددراد التعامددل مددع المعلومددات التددً تتضددمن الددوعً
با خرٌن والمعاٌشة والتعاطف والتفاعل المتبادل.
تصورا نظر لٌدا فدً إطدار نتدائج الدراسدات
كما قدم واردٌل وروٌس  Wardeel & Royceفً عام 6918
ل
كل مدن النظدام االنفعدالً والنظدام المعرفدً,
التً أجرٌت فً هذا المجال ,حٌث ذهب إلى وجود عبلقة قوٌة بٌن ٍ
وٌظهر تأثٌرها على الشخصٌة اإلنسانٌة بأكملها فً تكاملها وتخٌبلتهدا ونظرتهدا وتعاملهدا مدع العدالم ( .عبدده
وعثمان 6201: 029( ,وفً عام  6982أشار بوزان  Buzanإلدى التكامدل بدٌن الجاندب العقلدً والجاندب
االنفعالً داخل الفرد ,حٌث ٌظهر هذا التكامل وٌتبلور مدن خدبلل الدذكاء االنفعدالً ,والدذي ٌعبدر عدن نفسده فدً
صور سلوكٌة متعددة ( .المرجع السدابن) وفدً عدام  6981اقتدر هداورد جداردنر Howard Gardner
أستاذ علم النفس فً جامعة هارفارد وجود سبعة ذكاء ضت أساسٌة على األقدل .وذكدر منهدا الدذكاء االجتمداعً
Interpersonal Intelligenceوٌعرفده بأنده

القددرة علدى إدراك أمزجدة ( : 66ا خدرٌن ومقاصددهم

ودوافعهدددم ومشدددداعرهم والتمٌٌددددز بٌنهدددا بمعرفددددة الددددذات ( .جددددابر 6202 ,كمدددا عددددرف الددددذكاء الشخصددددً
Intrapersonal Intelligence

القدددرة علددى التصددرف توافق لٌددا علددى أسدداس تلددك المعرفددة ,وٌتضددمن

وعً الفرد بأمزجته الداخلٌدة ومقاصدده ودوافعده وحاالتده المزاجٌدة واالنفعالٌدة ورغباتده والقددرة علدى تأدٌدب
( : 60الذات وفهمهدا وتقددٌرها ( .جدابر 6202 ,كمدا قددم جرٌنسدبان فدً عدام  6989نمدوذج لدتعلم الدذكاء
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االنفعالً فً ضوء نظرٌة بٌاجٌه للنمو المعرفً ونظرٌات التحلٌل النفسً والتعلم االنفعالً .وفً هذا النمدوذج
عرض جرٌنسبان مستوٌات تعلم الذكاء االنفعالً:
 -6التعلم الجسمً  Somatic Learningوفٌه ٌتعلم الطفل االنفعاالت المرتبطة بالحاجات الجسمٌة .
 -0التعلم بالنتائج  Consequence Learningوهو مستوى ٌتعلم فٌه الطفل األفكار والمعانً .
 -1التعلم التركٌبً التمثٌلً  Representational Structuralوٌحدث فٌه أعلى ( : 021درجدات تعلدم
األفكددار والمعددانً واالنفعدداالت ( .عبددده وعثمددان 6201 ,وفددً عددام  6992نشددر كددل مددن سددولفاي ومدداٌر
Salovey and Mayer

مقاال بعنوان الدذكاء االنفعدالً ,وأشدارا فٌده بدأن الدذكاء االنفعدالً هدو ندوع مدن

الذكاء االجتماعً ,وأهم وظائفه إرشاد التفكٌر وتخصٌص القدرات التً تسدهم فدً حدل المشدكبلت .وكاندا علدى
دراٌة تامة بما سدبن مدن عناصدر الدذكاء غٌدر المعرفدً ,لقدد وصدفا الدذكاء العداطفً علدى أنده ندوع مدن الدذكاء
االجتماعً المرتبط بالقدرة على مراقبة الشخص لذاته ,ولعواطفه ,وانفعاالته ,ولعواطدف وانفعداالت ا خدرٌن,
والتمٌٌز بٌنها واستخدام المعلومات الناتجة عن ذلك فً ترشٌد تفكٌره وتصرفاته وقراراته( .المرجدع السدابن)
وفددً عددام  6993أفضددل مددا ُ كتددب عددن الددذكاء االنفعددالً فددً قدددم جولمددان Golmanكتابدده الشددهٌر الددذكاء
االنفعالً ,والذي تناول فٌه مدا أسدماه ( بالعقدل االنفعدالً ) ,وطبٌعدة الدذكاء االنفعدالً والمجداالت التدً لده دور
قٌاسا بالذكاء األكادٌمً الذي ٌبرز دوره فً
فٌها ,ودوره فً براعة اإلنسان وتقدمه فً مجاالت الحٌاة العملٌة
ل
حٌاة الفرد التعلٌمٌة .وفً عام  6994قسم ماٌر وجٌهر الذكاء إلى ثبلثة أنواع  :ذكاء معرفدً ,ذكداء انفعدالً,
ذكاء دافعً ,وتؤكد أبحاث ماٌر أن المزاج الشخصً عمو لما ٌؤثر فً تفكٌر األفراد .
مفهوم الذكاء االنفعالً :
أٌضا الذكاء الوجدانً ,والذكاء العاطفً ,وذكاء المشاعر ,وٌعرفه ماٌر وسدولفاي(
ٌطلن على الذكاء االنفعالً ل
 84 ( :6991 ,Mayer & Saloveyبأنه مجموعدة مدن المهدارات والكفداءات العقلٌدة المرتبطدة بتجهٌدز
ومعالجة المعلوما ت االنفعالٌة وتختص بصفة عامة بدادراك االنفعداالت واسدتخدام االنفعداالت فدً تٌسدٌر عملٌدة
التفكٌددر والفهددم االنفعددالً وتنظددٌم وإدارة االنفعدداالت  .وقددد بدددأ االهتمددام حدددٌ لثا بمفهددوم الددذكاء االنفعددالً كبنٌددة
نفسٌة ٌمكن من خبلله فهم الكثٌر من جوانب السلوك اإلنسانً .وٌلقى هذا المفهوم فً ا ونة األخٌرة اهتما لمدا
متزاٌدلا من قبل الباحثٌن ,حٌث طبقت العدٌد من الدراسات والبحوث الحدٌثة فً هذا الموضوع محاولدة البحدث
فً العبلقة بٌنده وبدٌن العدٌدد مدن المظداهر النفسدٌة والسدلوكٌة .وتجمدع كدل هدذه الدراسدات والبحدوث علدى أن
للددذكاء االنفعددالً أثددر فددً سددلوك الفددرد وسددماته الشخصددٌة واالجتماعٌددة بدرجددة تفددون تددأثٌر الددذكاء العقلددً
واألكادٌمً ,وأن ارتباط العقل باالنفعاالت أمر ال ٌمكن إنكاره أو التقلٌل من شأنه.
فلقد كان من المعتقد فً الفترات المبكرة لدى علماء النفس أن النشاط العقلً ٌتماٌز أو ٌنفصل عدن االنفعداالت
اإلنسانٌة ,أما ا ن فالعملٌات االنفعالٌة ٌرى أو ٌعتقد أنها تلتقً أو تتقاطع مع أنشطة التفكٌر العقلٌة ولذا بدات
هناك اقتناع لدى علماء النفس بأن دراسة االنفعاالت من الممكن أن تساعد فً فهدم السدلوك التدوافقً لئلنسدان
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بصفة عامة نقبل عن عٌسى ورشوان (  :) 0224أن زٌادة االهتمام  Austinوٌذكر أوستن بمفهوم الدذكاء
الوجدانً قد ٌرجع إلى سببٌن:
األول منهماٌ :كمدن فدً فكدرة اخدتبلف األفدراد فدً المهدارات االنفعالٌدة القابلدة للقٌداس والتدً تعدد مدن األفكدار
الهامة فً حد ذاتها ,فهً ُتعد إذ لنا بفتا منطقة جدٌدة تما لما فً مجال الفرون الفردٌدة لدم ٌدتم تغطٌتهدا بعدد مدن
خبلل المقاٌٌس المعهودة للذكاء والشخصٌة.
وثانٌهما :أهمٌة النتائج المتوقعة من الناحٌة النظرٌة عن ارتباط الدذكاء الوجددانً بمددى كبٌدر مدن المتغٌدرات
ذات األهمٌددة ,فالمهددارات االجتماعٌددة لدددى مرتفعددً الددذكاء الوجدددانً ٌتوقددع أن تددرتبط بالمواطنددة الصددالحة
والعبلقات الشخصٌة ,بٌنما مهدارات داخدل الشدخص كجدزء مدن الدذكاء الوجددانً مثدل تنظدٌم المدزاج ٌتوقدع أن
ترتبط بارتفاع مستوى الرضا وانخفاض مستوى الضغوط والقلن  .ص  0وٌنوه عٌسدى ورشدوان ( ) 0224
بأنه ٌجب أن نمٌدز بدٌن الدذكاء الوجددانً كسدمة حٌدث ٌشدار إلدى الدذكاء الوجددانً كسدمة

 Abilityوالدذكاء

الوجدانً كقدرة عقلٌة  Traitبأنه مٌول تفضٌلٌة تشبه سمات الشخصٌة بٌنما الدذكاء الوجددانً كقددرة عقلٌدة
ٌعرف بأنه القدرة على تجهٌز ومعالجة المعلومات ذات الطابع االنفعالً.
وكذلك ٌشار إلى الدذكاء الوجددانً كسدمة بأنده الفاعلٌدة الذاتٌدة االنفعالٌدة حٌدث ٌعبدر عدن المعتقددات الذاتٌدة
بالقدرات والمٌدول  Emotional Self-Efficacyالمتعلقدة باالنفعداالت وقددرة الفدرد علدى تنظٌمهدا بهددف
تحقٌددن قدددر مددن التوافددن ,بٌنمددا ٌشددار إلددى الددذكاء الوجدددانً كقدددرة بأندده القدددرة المعرفٌددة االنفعالٌددة  .ص
 0وبالتالً ٌمكن تصنٌف نماذج الذكاء الوجدانً فً اتجاهٌن مختلفٌن ٌتبنى كبل منهما منهجٌة بحدث ووجهدة
نظر مختلفة للذكاء الوجدانً ومفهومهإ وهما :نماذج القدرات والتً تركز على التفاعل بٌن االنفعاالت والذكاء
بمفهومة التقلٌدي فً وصفها للذكاء الوجدانً ,ونماذج السمات أو كما تعرف بالنماذج المختلطة والتً تصدف
الذكاء الوجدانً فً ضوء الدمج بٌن القدرات العقلٌة والمٌول والنوا المزاجٌدة والشخصدٌة (  ( : 1عٌسدى
ورشوان0224 ,
مكونات الذكاء االنفعالً :
أشار جولمان إلى وجود خمس مكونات أساسٌة للذكاء االنفعالً وهً:
(  -6الوعً باالنفعاالت والمشاعر الذاتٌة  ( Self-awarenessالمعرفة االنفعالٌة وٌقصد به وعدً الفدرد
بانفعاالته الشخصٌة وحالته المزاجٌدة كمدا هدً ,وهدذا الدوعً باألفكدار والمشداعر واالنفعداالت تولدد لددى الفدرد
القدرة على التحكم فً االنفعال وضبط النفس.
وٌذكر عٌسى ورشوان(  8 ) 0224بأن المعرفة االنفعالٌة هً العملٌدة المعرفٌدة التدً ُتحدول أو تتدرجم فٌهدا
كثٌدرا عدن هدذه المعندً حٌدث ٌشدٌر إلدى
المدخبلت الحسٌة إلى خبرات ذات معنى وال ٌختلدف اإلدراك االنفعدالً
ل
العملٌة المعرفٌة التً ٌتم فٌها ترمٌز وتفسٌرالمعلومات واإلشارات الوجدانٌة الذاتٌة والخاصة با خرٌن  .ص
وٌصف كدبل مدن سدولفاي ومداٌر هدذا المكدون بأنده ٌعكدس قددرة الفدرد علدى إدراك االنفعداالت الذاتٌدة والخاصدة
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با خرٌن وٌتضمن ذلك الكفاءة فً معرفة االنفعاالت التً تبدو على وجوه ا خرٌن وفً الرسائل غٌدر اللفظٌدة
الصادرة عنهم وبصفة عامة ٌتضمن هدذا البعدد إدراك الرسدائل غٌدر اللفظٌدة والتعبٌدرات االنفعالٌدة التدً تظهدر
على الوجه وفً نبرة الصوت وكل قنوات االتصال الممكنة مع ا خدرٌن:6991 ,Mayer & Salovey ( .
)84
 -0إدارة االنفعاالت : Emotional management
تعنً إدراك ومعرفة مدا الدذي ٌكدون وراء هدذه المشداعر وكٌفٌدة معالجدة القلدن والمخداوف والغضدب والحدزن,
وهذا ما ٌؤكد قول سقراط

أعرف نفسك

وكأن المعرفة هً مفتا الشفاء ,فالشخص الذي لدٌده قددرة علدى

الوعً بمشاعره وفهمها والوعً بأفكاره عنها تكون لدٌه قدرة على االنتباه إلى مشاعره وتفحصها ومبلحظدة
أفكاره ومراقبتها كً ٌستطٌع السٌطرة على االنفعال ,وبالتالً ٌسٌطر على األفعال.

 -1تنظددٌم االنفعدداالت  ( Self- motivationالتحفٌددز الددذاتً (توجٌدده العواطددف واالنفعدداالت لخدمددة الهدددف
واستخدام االنفعاالت بطرٌقة منتجة ,والسٌطرة علٌهدا قبدل أن تتحدول إلدى أفعدال .بمعندى تأجٌدل اإلشدباع وكدبا
االندفاعات ,ولذلك فإنه كلما استطاع الشخص أن ٌملك دفة انفعاالته كلمدا كدان حكٌ لمدا ٌتحلدى بالصدبر والدتفهم,
وهً خصائص إٌمانٌة ٌستطٌع من خبللها المرء أن ٌتولى أمر جماعته وٌحقن النجا فً عمله وعبلقاته.
 -2المشاركة الوجدانٌة والتعاطف : Empathy
وٌقصد بها الحساسٌة تجاه مشاعر ا خرٌن واالهتمام بهم وتفهمهدم ووضدعهم فدً االعتبدار وتقددٌر االخدتبلف
بٌن الناس فً التعبٌر عن مشاعرهم تجاه األشٌاء ,والتً بدورها تسهم فً عمل التوازن بٌن المشاعر السلبٌة
واإلٌجابٌة وتخفف الغضب وعواقبه الضارة بالشخص وبا خرٌن.
 -3فن معالجة العبلقات الشخصٌة المتبادلة  ( Social skillsالمهارات االجتماعٌة(
قدرة الشخص على تنظٌم وإدارة انفعاالتده فدً التعامدل مدع ا خدرٌن وتحقٌدن النسدٌج االجتمداعً السدلٌم الدذي
ٌحقن الصحة النفسٌة وٌدفع إلى التعاون والعمل المنتج الفعال.
الذكاء االنفعالً والمهنة :
ٌبدوا أ ن هناك اتفا لقا بٌن أوساط المهتمٌن بموضوع الذكاء واالنفعاالت إلى وجود عبلقة بٌن الذكاء االنفعدالً
ونجا األفراد فً الحٌاة العملٌة ,ومن الثابدت أ ن الدذكاء العدام بمفدرده ال ٌضدمن تحقٌدن النجدا وإنمدا ٌحتداج
الفرد إلى توفر مزٌج من التعقل والمشاعر بحٌث ٌؤدي هذا المزٌج إلى إحدداث تنداغم بدٌن االنفعداالت والتفكٌدر
والتً ٌتحقن من خبللها نجا الفرد فً مجاالت الحٌاة المختلفدة .إ ن الكفداءة المهنٌدة التدً ٌتصدف بهدا بعدض
العاملٌن ال ٌمكن إرجاعها فقط إلدى الدذكاء المدج رد بدالمعنى التقلٌددي للدذكاء بدل أ ن هنداك صدفات ومهدارات
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تتعلن بالمشاعر واالنفعداالت ثبدت توفرهدا لددٌهمٌ .قدول جولمدان ( :) 6204

مدن المعدروف للجمٌدع أن مدن

ٌتفوقون أثنداء دراسدتهم ال ٌكوندون بالضدرورة نداجحٌن ومتفدوقٌن فدً خضدم الحٌداة فكثٌدر ممدن ٌكدون معامدل
ذكائهم عال لٌا ٌتعثرون وٌفشلون لٌس فً حٌاتهم األسرٌة وعبلقتهم با خرٌن فقط بل وفً مجال عملهدم

ص

 1إن الذكاء االنفعالً ٌعلمنا كٌف نغٌر من أنماط تفكٌرنا ومن طرٌقدة نظرتندا إلدى العدالم مدن حولندا وٌولدد فدً
أنفسنا مشاعر إٌجابٌة تجاه الذات وتجاه ا خرٌن ,إننا ال نستطٌع أن نقدرر عواطفندا ,ولكنندا نسدتطٌع أن نقدرر
ماذا نفعل حٌالها ,فنحن ال نستطٌع أن نقرر متى نغضب ومتى نخاف ومتى نقلن ومتى نحب ولكننا نستطٌع أن
نقددرر كٌددف نتعامددل مددع الغضددب والخددوف والقلددن والحددب .فددالفرد الددذكً انفعال لٌددا هددو الفددرد القددادر علددى إدارة
مشاعره وانفعاالته والتعبٌر عنها بطرٌقة فعالدة وتمكنده مدن التواصدل مدع ا خدرٌن والتفاعدل معهدم  .وٌدذكر
انكٌمان أن العدٌد من الدراسات أشارات إلى أ ن الكثٌر من الشبان ذوي المؤهبلت الواعدة فشلوا ,وكان سبب
فشلهم تدنً معدل الذكاء االنفعالً لدٌهم وعدم قدرتهم على التواصل مع ا خرٌن ,فالفشدل غال لبدا مدا ٌنشدأ عدن
أسددباب عاطفٌددة أكثددر منهددا أسددباب فنٌددة أو مهنٌددة

( (خوالدددة 0222, 01 ,وأظهددرت دراسددة للسددمادونى (

ل
ارتباطا موج لبا بالتوافن المهنً للمعلم .وأ ن :مهنة التدرٌس من المهن
 ) 0226أن الذكاء الوجدانً ٌرتبط
التً تقدم خدمات إنسانٌة ,وٌتطلب النجا فً تلك المهنة أن ٌؤدي المعلم أدواره المتعددة بكفاءة دون الشعور
بعدم قدرته على السٌطرة على انفعاالته ,واإلرهدان االنفعدالً ,ونقدص الشدعور باإلنجداز الشخصدً ( : 86( .
السمادونً0226 ,
نظرٌات الذكاء
من أوائل النظرٌات التً بحثت فً الدذكاء نظرٌدة الملكدات ,وملخصدها أن العقدل البشدري ٌتدألف مدن عددد مدن
القوى أو الوسائط المستقلة التً تدؤدي إلدى حددوث األنشدطة العقلٌدة المختلفدة ,وٌدذكر جدال وسدبرزهاٌم أنهمدا
موضعا فدً المدد  ( .أبدو حطدب( 6994 ,أ) 103 :ثدم ظهدرت بعدد
توصبل إلى  12ملكة ,وحددوا لكل منها (
ل
ذلك نظرٌة العامل العام ,أو ما ٌسمى بالقدرة العامة والتً كدان مدن أبدرز رجاالتهدا سبنسدر ,وجدالتون ,وبٌنٌده
الذي استطاع وضع مقٌاس لقٌاس الذكاء فً صورة درجة عامة هً العمر العقلً .وبعد سنوات ظهرت نظرٌة
العاملٌن لسبٌرمان الذي ٌرى أن القدرات العقلٌة تتألف من عامل عام ,وهو عامدل فطدري ال ٌقبدل التنمٌدة أو
التعدٌل ,وال ٌتأثر بالبٌئة ,وعامل خاص ٌتألف من مجموعة من االستعدادات الفطرٌة القابلة للتنمٌة والتدرٌب,
أو ( التدددهور والتخلددف  ( .أبددو حطددب( 6994 ,أ) 121 :وفددً عددام  6928بدددأ مفهددوم الددذكاءات المتعددددة
بالظهور على ٌد ثٌرستون بالرغم من أن ثورندٌك قد اقتدر عدام  6904ثبلثدة أندواع مدن الدذكاء ,هدً الدذكاء
المجرد ,والذكاء المٌكانٌكً ,والذكاء االجتماعً.
نظرٌات الذكاءات المتعددة
أ -نظرٌة الذكاءات المتعددة عند أبو حطب-:
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 6944م ,أثنداء  -بدددأ اهتمددام أبددو حطددب بالعملٌددات المعرفٌددة فددً الفتددرة  6946دراسددته العلٌددا بجامعددة لندددن,
واستمر هذا االهتمام حتى عودتده إلدى بلدده مصدر فدً عدام 6941م ,والدذي ُتدوج باسدتحداثه وتدرٌسده لمقدرر
جدٌددد فددً العملٌددات المعرفٌددة لطددبلب الدراسددات العلٌددا فددً علددم الددنفس .وفددً عددام  6911م عددرض أبددو حطددب
نموذجه فً الذكاءات ألول مرة  ,والذي ٌتألف مدن الدذكاء المعرفدً  ,والدذكاء االجتمداعً ,والدذكاء الوجددانً.
نموذجا أخر للذكاءات ٌتألف من سبعة فئات ,هً:
وفً عام  6918م اقتر أبو حطب
ل
 -6الذكاء الحسً: Sensory
ٌرتبط هذا الذكاء بأنشطة متخصصة للحواس المختلفة ,فهناك ذكاء بصري ,وذكاء سمعً.
 -0الذكاء الحركً: Motor
ٌتضمن هذا النوع من الذكاء األفعال والحركات األساسدٌة كاالنتقدال المكدانً والمعالجدة ,وكدذلك حركدات التد زر
والمهارات الحركٌة الدقٌقة ,واالتصال الحركً.
 -1الذكاء اإلدراكً: Perceptual
وٌشمل ما ٌسمٌه جٌلفورد بمحتوى األشكال ,والتً قد تكون بصرٌة ( شكل ,حجم ,لون) ,أو سمعٌة موسدٌقٌة
( كاللحن واإلٌقاع وأصوات الكبلم ) ,أو لمسٌة ,أو من نوع اإلحساس الحركً.
 -2الذكاء الرمزي: Symbolic
وٌتمثل فً الحروف األبجدٌة أو األعداد أو المقاطع ( األصدوات الكبلمٌدة ) أو التددوٌن الموسدٌقً وغٌرهدا مدن
عناصر التشفٌر.
 -3الذكاء السٌمانتً: Semantic
وٌتمثل فً األفكار والمعانً سواء كانت فً صور لغوٌة أو غٌر لغوٌة (صور ذات معنى).
 -4الذكاء الشخصً: Personal
وٌشتمل على المعلومات الشخصٌة ( التً تتعامل مع ما ٌتضمن الوعً بالذات ) والمعلومات االجتماعٌة.
 -1الذكاء االجتماعً: Social
وٌتعامل مع المعلومات التً تتضمن الوعً با خرٌن ,وتشمل العبلقدات النفسدٌة ,واإلدراك االجتمداعً وإدراك
كثٌرا لهذا التصنٌف السباعً ,ففً عدام  6981م عداد إلدى التصدنٌف
األشخاص .وٌبدوا أن أبو حطب لم ٌرتا ل
الثبلثً مع تعدٌل واضا ,وهو التصنٌف الدذي اسدتمر علٌده حتدى وفاتده .وٌشدتمل هدذا التصدنٌف علدى :الدذكاء
الموضوعً أو غٌر الشخصً( Impersonal Interpersonalالعبلقات مدع الموضدوعات المحاٌددة ),
والذكاء االجتماعً (العبلقات بٌن األشخاص ) ,والذكاء الشخصً ( العبلقات داخل الشخص الواحد ).
ب -نظرٌة جاردنر فً الذكاءات المتعددة-:
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تتألف نظرٌة جداردنر فدً الدذكاءات المتعدددة مدن سدبعة أندواع مدن الدذكاءات ,الندوع األول والثدانً تدم تقٌٌمهدا
كنموذج فً المدارس ,والثبلث التالٌة ذكاءات تتعلن بالفنون ,والنوعٌن األخٌرٌن تعد من الذكاءات الشخصٌة.
وهذه األنواع هً:
 -6الذكاء اللغوي: Linguistic intelligence
ٌتضمن الذكاء اللغوي حساسٌة الفرد للغة المنطوقة والمكتوبة ,والقدرة على تعلم اللغات ,واستعمال اللغدة فدً
تحقٌن بعض األهداف كالقدرة على التعبٌر عما ٌددور فدً الدنفس بشدكل ببلغدً أو شداعري .الكتداب والشدعراء
والمحامون والخطباء ٌمتلكون بشكل كبٌر هذا النوع من الذكاء.
 -0الذكاء المنطقً الرٌاضً : Logical-mathematical intelligence
ٌشددتمل الددذكاء المنطقددً الرٌاضددً علددى :القدددرة علددى تحلٌددل المشددكبلت منطق لٌددا ,وتنفٌددذ العملٌددات الرٌاضددٌة,
وتحري القضاٌا علم لٌا .وكذلك القدرة على اكتشاف األنماط واالستنتاج والتفكٌر المنطقً .هذا النوع من الذكاء
ٌرتبط غال لبا بالعلوم والتفكٌر الرٌاضً.
 -1الذكاء الموسٌقً: Musical intelligence
وأٌضدا القددرة علدى التدع رف
ٌتضمن الذكاء الموسٌقً مهارة فً األداء ,وتركٌب وتذون األنماط الموسدٌقٌة,
ل
وإعداد الدرجات الموسٌقٌة والنغمات واإلٌقاعات.
 -2الذكاء الجسمً الحركً: Bodily-kinesthetic intelligence
ٌسدتلزم الدذكاء الجسدمً الحركددً إمكانٌددة اسدتخدام كامددل الجسددم أو أجدزاء مندده لحددل المشدكبلت ,والقدددرة علددى
استخدام القدرات العقلٌدة لتنسدٌن حركدات الجسدم .وٌدرى جداردنر أن النشداط العقلدً والطبٌعدً ذو عبلقدة بهدذا
النوع من الذكاء.
 -3الذكاء المكانً: Spatial intelligence
ٌشتمل الذكاء المكانً على إمكانٌة التعرف واستعمال األماكن المفتوحة ,وكذلك المساحات المحصورة.
(  -4الذكاء بٌن الشخصً ( االجتماعً: Interpersonal intelligence
الذكاء بٌن الشخصً ٌهتم بالقدرة على فهم نواٌا ودوافع ورغبات ا خرٌن ,إنده ٌسدما للجمٌدع للعمدل بفاعلٌدة
مع ا خرٌن .المربون ومندوبو المبٌعات ورجال الدٌن والقدادة السٌاسدٌون والمستشدارون ٌحتداجون إلدى شدكل
متطور من هذه الذكاءات.
(  -1الذكاء الشخصً ( الذاتً: Intrapersonal intelligence
ٌستلزم الذكاء الشخصً الذاتً القدرة على فهم النفس ( الذات ) ,أن ٌقدر الفدرد مشداعره ومخاوفده ودوافعده.
وم ن وجهة نظر جاردنر البدد وأن نمتلدك نمدوذج عملدً فعدال عدن أنفسدنا ,بحٌدث نكدون قدادرٌن علدى اسدتعمال
المعلومات فً حٌاتناٌ .رى جاردنر أن الدذكاء البدٌن شخصدً والشخصدً ٌمكدن التعامدل معهمدا كقطعدة واحددةإ
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بسبب عبلقتهما المتٌندة فدً معظدم الثقافدات ,فهمدا ٌرتبطدان بدبعض فدً أغلدب األحٌدان وٌؤكدد جداردنر أن هدذه
نادرا ما تعمل بشدكل مسدتقل ,فهدً متممدة لبعضدها الدبعض ,وغال لبدا مدا تعمدل فدً نفدس الوقدت
الذكاءات السبع ل
عندما ٌستخدم الفرد مهاراته أو ٌحل مشكبلته.
هل هناك ذكاءات جدٌدة ؟
بعد أن أعلن جاردنر عن هذه الذكاءات السبع فً عام  6981م ,بدأت تدور الكثٌر من المناقشدات بدٌن أوسداط
المهتمٌن ,هل هناك ذكاءات جدٌدة ٌمكن أن تضاف؟ أم أن هناك ذكاءات أوردها جاردنر ٌمكن أن تحذف؟ وفً
الحقٌقددة فقددد أضدداف جدداردنر فٌمددا بعددد ثبلثددة أنددواع مددن الددذكاءات وهددً :الددذكاء الطبٌعددً ,والددذكاء الروحددً (
الوجدانً ) ,والذكاء الوجودي اإلنسانً ( األخبلقً ) .من خبلل العرض السابن للتطور التارٌخً الذي ٌوضدا
اهتمام علماء النفس على مر العصور بالمشاعر والعواطدف واالنفعداالت ,ومدا تدم تفصدٌله حدول مفهدوم الدذكاء
االنفعالً ومكوناتهٌ ,ظهر لنا بوضو أن محاوالت اإلنسان لفهم خفاٌا الدنفس البشدرٌة مسدتمرة علدى الددوام,
وأن النفس البشرٌة مجال خصب للبحث واالكتشاف ,وأن ال حد للمعرفة فهً متجددة ومتطدورة ,والعلدم لبندات
ٌبنى بعضها على بعض.
إن مضددمون الددذكاء االنفعددالً فددً الحقٌقددة لددٌس جدٌدددلا علددى علددم الددنفس ,فددالعواطف واالنفعدداالت مددن أوائددل
الموضوعات التً اهتم بها علماء النفس منذ القدم ,غٌر أن صبغة التقنٌة التً تسدم العلمداء الغدربٌٌن فدً هدذا
العصر قد أكسبتهم القدرة على تجرٌب المعرفة وتطبٌقها ,وقدد أظهدرت الدراسدات التدً أُجرٌدت علدى العواطدف
والمشاعر واالنفعاالت اإلنسانٌة أن هناك مهارات وقدرات انفعالٌة ٌتفاوت األفراد فً امتبلكها ,هدذه المهدارات
والقدرات تؤثر فً سلوك األفراد نفس لٌا واجتماع لٌا ,وهً مهارات وقدرات باإلمكان اكتسابها وبناؤهدا وتنمٌتهدا
بالتعلم والممارسة ,وأن بإمكان الفرد الوصول إلى األفضل فً جمٌع شؤون الحٌاة إذا ما أخذ فً اعتبداره دور
وأثر المشاعر واالنفعاالت.
إن ما ٌشٌر إلٌه علماء النفس المعاصدرون فدً الغدرب مدن أهمٌدة للمشداعر واالنفعداالت وأثرهدا فدً سدلوكٌات
األفراد فً كافة جوانب الحٌاة ,وأن نجا الفرد ال ٌتوقف فقط على الدذكاء األكدادٌمً ) EQ (,بدل علدى الدذكاء
أٌضا (  ) IQوقد سبقهم إلٌه علماء اإلسبلم قدٌ لما وحددٌ لثا عنددما تحددثوا عدن العقدل والقلدب .وٌزخدر
االنفعالً ل
التد راث اإلسدبلمً بدالكثٌر مدن الموضدوعات التدً تتحددث عدن التفكٌدر والمشداعر ,وأن القلدب ٌفكدر وٌعقدل كمدا
العقل ,وكبلهما له دور وتأثٌر فً تٌسٌر حٌاة الفرد ووصوله إلدى الحقٌقدة .وهدذا مدا سٌتضدا لندا عنددما نلقدً
نظرة على الذكاء االنفعالً من منظور إسبلمً.
 ]2المهارات االجتماعٌة ] :
مجموعة من السلوكٌات التً تعنً اكتساب الطفل لمهدارات تحمدل المسدئولٌة وتوكٌدد الدذات وضدبط انفعاالتده
فدً مواقددف التفاعدل مددع ا خدرٌن وبمددا ٌتناسدب مددع طبٌعدة الموقددف ,وكدذلك اكتسدداب الطفدل لمهددارات التعدداون
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والتعدداطف والتواصددل اللفظددً وغٌددر اللفظددً  .وٌتضددا مددن التعرٌددف أن المهددارات االجتماعٌددة تتضددمن سددت
مهارات فرعٌة تم تعرٌفهم على النحو التالً :
 :1مهارة تحمل المسئولٌة ):) Responsibility Skill
وتعنً أداء الطفل للواجبات المطلوبة منه بإتقان وااللتزام بتقددٌمها فدً الوقدت المحددد لهدا وااللتدزام بتعلٌمدات
وتوجٌهات معلمه .وتتضمن مهارتً إتباع التعلٌمات,وااللتزام باالنتهاء من األعمال فً الوقت المحدد لها.
 )0مهارة توكٌد الذات ) :
وتعنً قدرة الطفل على المحادثة مع ا خرٌن والتعبٌر عن ضرائه سواء كانت متفقة أو مختلفة مع ا خرٌن
واإلفصا عن مشاعره اإلٌجابٌة (مدد ) أو السدلبٌة (غضدب) حٌدالهم والددفاع عدن حقوقده الخاصدة ,والمبدادأة
واالستمرار فً إبداء التفاعبلت االجتماعٌة.وتتضمن مهارة المحادثة ومهدارة التعبٌدر عدن الدرأي فدً المواقدف
االجتماعٌة المختلفة.
 )3 :مهارة ضبط النفس )Self Control Skill
وتعنً قدرة الطفل على التحكم فً انفعاالته خدبلل مواقدف التصدادم مدع ا خدرٌن واالسدتجابة بشدكل مبلئدم لمدن
ٌحاول استفزازه .وتتضمن مهارة حل المشكلة ومهارة التحكم فً االنفعاالت.
 :مهارة التعاون )) Co-operation Skill 4
وتعنً مساعدة ا خرٌن وتلبٌة احتٌاجاتهم وتزكٌة اقترا التعاون المتبدادل .وتتضدمن مهدارة تقددٌم المسداعدة
ومهارة المشاركة فً األعمال الجماعٌة.
 :مهارة التعاطف )) Empathy Skill 5
وهً السدلوك الدذي ٌوضدا قددرة الفدرد علدى تفهدم مشداعر ا خدرٌن واحترامهدا .وتتضدمن مهدارتً اإلحسداس
بمعاناة ا خرٌن,واحترام مشاعر ا خرٌن.
 :مهارة التواصل مع األقران )) Reaching out to Pears Skill 6
 0260م  ( -المجلة العربٌة لتطوٌر التفون أ.د.محمود فتحً عكاشة و ا.أمانً فرحات عبدالمجٌد العدد( 2
المجلد الثالث 601
وتعنً قدرة الطفل على التفاعل مع أقرانه فً المواقف االجتماعٌة وقدرته على تكوٌن صداقات معهم والدتحكم
فً سلوكه اللفظً وغٌر اللفظً بصورة مرنة خاصة فً مواقدف التفاعدل االجتمداعً مدع األقدران وتعدٌلده بمدا
ٌتبلءم مع ما ٌطرأ على تلك المواقف من مستجدات وتتضمن مهارتً التواصل اللفظً وغٌر اللفظً.
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الفصل الثالث
1ـ منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة
1ـ 6منهج البحث
1ـ 0مجتمع البحث وعٌنته
1ـ 1األدوات والوسائل واألجهزة المستخدمة فً البحث
1ـ 2التجربة االستطبلعٌة
1ـ 3إجراءات البحث المٌدانٌة
1ـ 4الوسائل اإلحصائٌة المستخدمة
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1ـ منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة :
1ـ6ـ منهج البحث :
لقد عمد الباحث الى استخدام المنهج الوصفً باألسلوب المسحً لمبلئمتة الى طبٌعة البحث2
1ـ 0مجتمع وعٌنة البحث :
تكونت عٌنة البحث من ()11طالب من مجتمع قوامة ( )0181طالب من طبلب كلٌة التربٌة و()00طالدب مدن
مجتمع قوامة ( )440طالب من طبلب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بالنسبه لمقٌاس (الذكاء االنفعالً) و ()30طالب
من مجتمع قوامة ( )0181طالب من طدبلب كلٌدة التربٌدة و()62طالدب مدن مجتمدع قوامدة ( )440طالدب مدن
طبلب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بالنسبه لمقٌاس (المهارات االجتماعٌة) اذ تم اختٌدار العٌندة بالطرٌقدة العشدوائٌة
من طبلب كلٌة التربٌة و طبلب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة القادسٌة لسنة  0261- 0264م والجددول رقدم
(ٌ )6بٌن ذلك كما و ٌبٌن نسبة كل كلٌة من الكلٌات من العدد الكلً كلٌة لطدبلب كلٌدة التربٌدة و طدبلب التربٌدة
الرٌاضٌة جامعة القادسٌة *2
الجدول ()6
ٌبٌن عدد أفراد مجتمع البحث الكلً لطبلب كلٌة التربٌة و طبلب التربٌة الرٌاضٌة جامعة القادسٌة و نسبة كل
كلٌة من الكلٌات للعام  0261-0264م2
تالكلٌة
ت

العدد الكلً لكل

المقٌاس

كلٌة

6التربٌة

0181

1
0التربٌة

440

الطبقٌة العشوائٌة

الذكاء االنفعالً

11.21

المهارات االجتماعٌة

36.43

الذكاء االنفعالً

الرٌاضٌة
2

نسب اعداد الكلٌات بأستخدام قانون العٌنة

06.30
المهارات االجتماعٌة

62.12

 حٌث ان الطبقة = عدد الفقرات * 1 قددانون التوزٌددع المتناسددب بأختٌددار العٌنددة الطبقٌددة العشددوائٌة=حجم العٌنددة فددً الطبقددة ÷ المجمددوع الكلددً للطبقددات(المجتمع)
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1ـ 1األدوات والوسائل واألجهزة المستخدمة فً البحث :
1ـ1ـ 6أالدوات البحثٌة :
لكً ٌتمكن الباحث من إتمام بحثه كان البد من االستعانة باألدوات والوسائل التً تمكنه من ذلك  ,وٌقصدد
بأدوات البحث (( الوسٌلة او الطرٌقة التً ٌستطٌع بها الباحث حل مشكلته مهما كانت تلدك األدوات  ,بٌاندات ,
عٌنات  ,أجهزة  ... ,الد(.)6
استخدم الباحثةاألدوات البحثٌة ا تٌة :
6ـ المقاببلت الشخصٌة  -:أجرى الباحدث العدٌدد مدن المقداببلت الشخصدٌة مدع الخبدراء مدن ذوي االختصداص*
بعلم النفس واالختبارات والقٌاس لغرض التعرف على ارائهم حول موضوع البحث.
 -0االستبٌان -:وزع الباحث استمارتً استبٌان واحددة خاصدة بالدذكاء االنفعدالً** والثانٌدة خاصدة بالمهدارات
االجتماعٌة***على عٌنة البحث.
 -6المقاٌٌس -:
مقٌاس الذكاء االنفعالً-:
بعددد أن اطلددع الباحددث علددى مقدداٌٌس الددذكاء االنفعددالً التددً تضددمنتها بعددض الدراسددات المنشددورة(النبهان
وكمدالً 0221 ,إ عثمدان ورزنNarimani and Basharpoor, 2009; Salovey, ,6998
1997( Mayer, Caruso, and Salovey, .1990 Mayer andطدددور مقٌاسدددا ل
للذكاءإاالنفعالًإ لٌناسب طلبة المرحلة الجامعٌةإ والمطون من  11فقره ,موزعة على أربعة أبعاد ,فٌمدا
ٌلً وصف لها:

 -6وجٌه محجوب  :طرائن البحث العلمً ومناهجه  ,ط , 0بغداد  ,دار الحكمة للطباعة والنشر 6988 ,م ,ص .611
ٌ ** -0نظر الملحن ( . ) 0
ٌ ** -1نظر الملحن ( . ) 1
ٌ**** -2نظر الملحن ( . ) 2
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 . 6المعرفددة االنفعالٌددة :وتشددٌر إلددى القدددرة علددى االنتبدداه واإلدراك الجٌددد لبلنفعدداالت والمشدداعر الذاتٌددة وحسددن
التمٌٌز بٌنها والتعبٌدر عنهدا والدوعً بالعبلقدة بدٌن األفكدار والمشداعر واألحدداث .وٌمثدل هدذا البعدد ( ) 9
فقرات ,هً) 1, 8, 64, 69, 02, 06 , 00, 01 .0 ( :
 .0تنظٌم االنفعاالت :وٌقصد به القدرة على تحقٌن التوازن العاطفً أو القدرة على تهدئة الدنفس وكدبا جمدا
اإلفراط فً ( االنفعال سلبا ل أو إٌجابا ل على نحو مناسب .وٌمثل هذا البعدد  62فقرات,هدً03, 11. 6 ( :
) 2, 3, 4, 1, 61, 68, 02,
 -1التعاطف : Empathy:وهو القدرة على إدراك انفعاالت ا خرٌن والتوحد معهم انفعالٌدا ل وفهدم مشداعرهم
واالهتمام بها ,والحساسٌة النفعاالتهم حتى وإن لم ٌفصحوا عنها .وٌمثل هدذا البعدد (  ) 1فقدرة ,هدً, (:
) 62, 63, 09, 12 ,16, 10, 11,
 .2التواصل ا الجتماعً :وٌشٌر إلى قدرة الفرد على التأثٌر االٌجابً فً ا خرٌن وذلدك مدن خدبلل إدراك وفهدم
انفعاالته ومشاعره ومعرفة متى ٌقدود ا خدرٌن ,ومتدى ٌتدبعهم وٌسداندهم وٌتصدرف معهدم بطرٌقدة الئقدة
حتى ال ٌظهر علٌه ضثار االنفعال السلبً كالضٌن والغضب .وٌمثل هذا البعد (  )1فقرات ,هدً62,61 ( :
 ) 04, 01, 08, 66, 60,ولكل فقرة من فقدرات المقٌداس سدلم إجابدات ٌتكدون مدن خمسدة( تددرٌجات,
وهددً :دائمددا وتعطددى (  )3درجددات ,وعددادة وتعطددى ( 2درجددات ,وأحٌانددا وتعطددى (  )1درجددات ,ونددادرا
وتعطى ( )0درجة ,وأبدا وتعطى درجة واحدة.
أ -مقٌاس المهارات االجتماعٌة :
بعد أن اطلع الباحث على مقاٌٌس المهدارات االجتماعٌدة التدً تضدمنتها بعدض الدراسدات المنشدورة Miller,
Elliott, 1990 1995; Merrell,1993; Greesham andإ) عطدار  0221إ السدمادونً6996 ,
) وتكون المقٌاس فً صورته النهائٌة من (  ) 00فقرة موزعة على ثبلثة أبعاد ,فٌما ٌلً وصف لها
التعدداون ) Cooperation(:وٌتضددمن سددلوكات مثددل طلددب المسدداعدة مددن ا خددرٌن ,والمشدداركة وطاعددة
األنظمددة والتعلٌمددات , 3, 4, 62, 63, 64, 61(. .وتقٌسدده الفقددرات ذوات األرقددام (  1وٌتضددمن سددلوكات
 )Working Habits(:عادات العمل المبادرة مثدل االستفسدار مدن ا خدرٌن عدن المعلومدات ,وتقددٌم نفسده
لآلخرٌن واالستجابة ألفعال ا خرٌن بشكل مناسب .وتقٌسه الفقرات, 0, 2, 62, 66, 60, 61, 68, 69 (.
ذوات األرقام (  6وٌتضمن سدلوكات مثدل  )Self Management(:ضدبط الدذات االسدتجابة بشدكل مناسدب
عند مضاٌقة ا خرٌن له ,والتصرف فً المواقف التً ٌوجد فٌها خدبلف وتحتداج إلدى توفٌدن أو اتخداذ9, 02,
 , 8,وجهات نظر مختلفة .وتقٌسه الفقرات ذوات األرقام (  06, 00(.1ولكل فقرة مدن فقدرات المقٌداس سدلم
إجابات ٌتكون من خمسة ( تدرٌجات ,وهً  :دائما وتعطى (  )3درجات ,وعادة وتعطدى (  2درجدات ,وأحٌاندا
وتعطى (  )1درجات ,ونادرا وتعطى (  )0درجة ,وأبدا وتعطى درجة واحدة.
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1ـ1ـ 0األجهزة والوسائل المستخدمة فً البحث :
6 -0-1-1األجهزة :
 -حاسبة /البتوب م نوع( .)dell

0-0-1-1الوسائل المستخدمة فً البحث:
 استمارة تفرٌغ بٌانات االستبٌان. -المصادروالمراجع العلمٌة العربٌة وغٌر العربٌة المترجمة.

1ـ 2التجربة االستطبلعٌة :
تعد التجربة االستطبلعٌة واحدة من أهم اإلجراءات الضرورٌة التً ٌقوم بهدا الباحدث قبدل القٌدام بالتجربدة
الرئٌسٌة لذلك فهً عبارة عن دراسة تجرٌبٌة اولٌة ٌقوم بها الباحث على عٌنة (أولٌة)قبل قٌامه ببحثه بهدف
اختبددار أسددالٌب البحددث وأدواتدده

()6

قددام الباحددث بددإجراء التجربددة االسددتطبلعٌة علددى عٌنددة مكونددة مددن ( ) 62

طبلب من داخل عٌنة البحث لتبلفً الصعوبات التً تواجه عمل الباحث  ,أقٌمت التجربة االستطبلعٌة ٌدوم 0
 0262 / 60 /الساعة االعاشرة صباحا ل وهدفت التجربة الى ما ٌأتً .
6ـ التعرف على مدى ومبلئمة االستمارات للعٌنة وطرٌقة توزٌعها.
0ـ التأكد من جاهزٌة األدوات .
1ـ التعرف على الوقت الذي ٌستغرقه االستبٌان فضبلل عن الوقت الكلً .
2ـ التعرف على كفاءة فرٌن فرٌن العمل المساعد ***.

3-1اجراءات البحث المٌدانٌة :
 وزع الباحث اسدتمارات االسدتبٌان بتدارٌد  0261/0/69علدى عٌندة البحدث واسدتخدم اسدلوب االتصدالالمباشر مع العٌنة لغرض شر كٌفٌة االجابة على عبارات االستبٌان وبعد جمع االسدتمارات مدن عٌندة
البحث تم تفرٌغ البٌانات فً اسدتمارات خاصدة لتفرٌدغ المعلومدات لغدرض اجدراء المعالجدات االحصدائٌة
البلزمة علٌها.

( )1مجمع اللغة العربية  :مجمع علم النفس والتربية  ،ج ، 1القبهرة  ،الهيئة العبمة لشؤون المطببع األميرية ،
 ، 1891ص. 98
**** ينظر الملحق ( . ) 5
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1ـ 9الوسائل اإلحصائٌة :
استخدمت الباحثة الحقٌبة اإلحصائٌة (  ) SPSSلمعالجة البٌانات وتم استخدام القوانٌن اإلحصائٌة التالٌدة
:
ـ النسبة المئوٌة .
ـ الوسط الحسابً .
ـ االنحراف المعٌاري .
ـ االرتباط البسٌط ( بٌرسون ) .
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الفصل الرابع
 -2عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها
 6-2عرض النتائج :
 0-2مناقشة النتائج -:
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 -2عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها :
 6-2عرض النتائج :
جدول رقم ()0
ٌبٌن االوسداط الحسدابٌة واالنحرافدات المعٌارٌدة و قٌمدة (ر) المحسدوبة لمقٌداس المهدارات االجتماعٌدة لطدبلب
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة وطبلب كلٌة التربٌة – جامعة القادسٌة للعام الدراسً 0261-0264م .
ت المقٌاس

الكلٌة

 6المهددددددددددددددارات التربٌددددددة
االجتماعٌة

الوسدددددددددددط االنحدددددددددددددددراف قٌمددددددددددددددددددددددددددة (ر) قٌمدددددة (ر) الداللة
الحسابً

المعٌاري

المحسوبة

الجدولٌة

96.32

1.38

1.03

2.283

معنوي

الرٌاضٌة
التربٌة

80.10

9.13

معنوي

1.14

جدول رقم ()1
ٌبٌن االوسداط الحسدابٌة واالنحرافدات المعٌارٌدة و قٌمدة (ر) المحسدوبة لمقٌداس الدذكاء االنفعدالً لطدبلب كلٌدة
التربٌة الرٌاضٌة وطبلب كلٌة التربٌة – جامعة القادسٌة للعام الدراسً 0261-0264م .
ت المقٌاس

الكلٌة

الوسدددددددددددط االنحدددددددددددددددراف قٌمددددددددددددددددددددددددددة (ر) قٌمدددددة (ر) الداللة
الحسابً

 6الددددددددددددددددددددددذكاء التربٌددددددة 601.86
االنفعالً

المعٌاري

المحسوبة

الجدولٌة

61.10

2.614-

2.683

الرٌاضٌة
التربٌة

غٌدددددددددددر
معنوي

62.64 608.16

2.602-

غٌدددددددددددر
معنوي
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جدول رقم ()2
ٌبٌن االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة و قٌمة (ر) المحسوبة لمقٌاسً الذكاء االنفعالً والمهارات
االجتماعٌة لطبلب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة وطبلب كلٌة التربٌة – جامعة القادسٌة للعام الدراسً -0264
0261م .
ت المقٌاس

الكلٌة

الوسدددددددددددط االنحدددددددددددددددراف قٌمددددددددددددددددددددددددددة (ر) قٌمدددددة (ر) الداللة
الحسابً

المعٌاري

المحسوبة

الجدولٌة

 6الددددددددددددددددددددددذكاء التربٌددددددة 22.20-

02.60

1.36-

2.22

االنفعدددددددددددددددالً الرٌاضٌة
والمهدددددددددددارات التربٌة

غٌدددددددددددر
معنوي

68.82 23.69-

االجتماعٌة

61.11-

غٌدددددددددددر
معنوي

 من الجدول ( )0تبٌن ماٌلً -: بلغت قٌمة (ر) المحسوبة لمقٌاس المهارات االجتماعٌة لطبلب كلٌة التربٌة الرٌاضدٌة ( , )1.03بٌنمدابلغت ( )1.14لطبلب كلٌة التربٌة وبمقارنة هذة القٌمة مدع قٌمدة (ر) الجدولٌدة البالغدة ( )2.283عندد
درجة حرٌة ( )32وتحت مستوى داللة ( )2.23نجد ان القٌمة المحسوبة اكبر من القٌمة الجدولٌة مما
ٌدل على وجود ارتباط ذو داللة معنوٌة بٌن طبلب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة وطدبلب كلٌدة التربٌدة وبمدا ان
االرتباط اٌجابً نستدل من ذلك الى ان كل من طبلب كلٌة التربٌة الرٌاضدٌة وطدبلب كلٌدة التربٌدة لددٌهم
القدره على ابداء المشاعر الطٌبة وابداء حاله من السرور والتوافن االجتماعً عند الظدروف المتغٌدره
إزاء المواقف المختلفة  ,واالنفعاالت التً تظهر لدى االفراد (زمبلئهم) مما ٌدل على حالدة مدن التفاعدل
االجتماعً اإلٌجابً مع االخرٌن.
-

بٌنما بلغت قٌمة (ر) المحسوبة لمقٌاس الدذكاء االنفعدالً لطدبلب كلٌدة التربٌدة الرٌاضدٌة (, )2.614-
بٌنمددا بلغددت ( )2.602-لطددبلب كلٌددة التربٌددة وبم قارنددة هددذة القٌمددة مددع قٌمددة (ر) الجدولٌددة البالغددة
( )2.683كما مبٌن مدن الجددول اعدبله جددول رقدم ( )1عندد درجدة حرٌدة ( )13وتحدت مسدتوى داللدة
( )2.23نجددد ان القٌمددة المحسددوبة اصددغر مددن القٌمددة الجدولٌددة ممددا ٌدددل علددى ان طددبلب كلٌددة التربٌددة
الرٌاضددٌة وطددبلب كلٌددة التربٌددة الٌوجددد لدددٌهم القدددره الكافٌددة علددى الددتحكم بمشدداعرهم االنفعالٌددة إزاء
المواقف المتغٌره كأمتصاص حالة الغضب وعدم التشاؤم وكدذلك اظهدار عبلمدات الغضدب علدى المبلمدا
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وعدددم كتمانهددا فددً حدداالت االنزعدداج او عدددم الرضددا وهددذا ماٌدددل علددى سددلبٌة التصددرف العقبلئددً إزاء
المواقف المتغٌره.
 ومدن الجددول رقدم ( )2بالنسدبة لمقٌاسدً الدذكاء االنفعدالً والمهدارات االجتماعٌدة لطدبلب كلٌدة التربٌدةالرٌاضددٌة وطددبلب كلٌددة التربٌددة – جامعددة القادسددٌة والعبلقددة اإلحصددائٌة فٌمددا بٌنهمددا نجددد ان قددٌم (ر)
المحسوبة بلغت ()61.11-( , )1.36-على التوالً لطبلب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة وطبلب كلٌدة التربٌدة
– جامعة القادسٌة عند درجدة حرٌدة ( )36ومسدتوى داللدة ( )2.23وهدً اصدغر مدن القٌمدة الجدولٌدة
والبالغة ( )2.200وهً ذات داللة غٌر معنوٌة.
0-2

مناقشة النتائج -:

 مما تقدم من عرض النتائج اتضا ان لطبلب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة وطدبلب كلٌدة التربٌدة عبلقدة ارتبداطإٌجابٌة بالنسبة لمقٌاس المهارات االجتماعٌة وحسب مدا أظهدرت النتدائج وان دل علدى شدًء انمدا ٌددل
على ان لطلبتنا فً الكلٌتٌٌن مهارات اجتماعٌة للتعامل مدع حداالت الغضدب والتشداؤم وعددم الرضدا مدن
االفددراد االخددرٌن وكددذلك التهددذٌب فددً ابددداء ا راء إزاء المواقددف المتغٌددره والناتجددة مددن حالددة التفاعددل
االجتماعً مابٌن الفرد وبٌئته وكدذلك احتدرام اراء االخدرٌن ولددٌهم القددره علدى التعامدل اإلٌجدابً مدع
اصدددقائهم فددً اقصددى الحدداالت وان دل علددى شددًء انمددا ٌدددل علددى التهددذٌب واألخددبلن الحمٌددده للعٌندده
والسٌما هم من الطبقه المثقفه فً المجتمدع  ,ولكنندا ندرى العبلقدة السدلبٌة للعٌنده (طدبلب كلٌدة التربٌدة
الرٌاضددٌة وطددبلب كلٌددة التربٌددة – جامعددة القادسددٌة )  ,بالنسددبة لمقٌدداس الددذكاء االنفعددالً بصددورته
المنفرده وكذلك عبلقته االرتباطٌة مع مقٌاس المهارات االجتماعٌة أي ان العٌنده التسدتطٌع كدتم حداالت
االنفعال والغضب ازاء المواقف المتغٌره  ,حٌث تظهر هذه التعابٌر على وجوههم وتصرفاتهم  ,وٌعزوا
الباحددث السددبب فددً ذلددك  ,الددى الحالددة االجتماعٌددة والسٌاسددٌة الراهندده التددً ٌعٌشددها الفددرد  ,وعدددم
االستقرارالفكري واالجتماعً والسٌاسً ,فكما نعلم ان الفرد ٌؤثر وٌتأثر بالبٌئه المحٌطه بده  ,ونتٌجدة
للصراعات السٌاسٌة واالقتصادٌة والفكرٌة التً ٌمدر بهدا الشدعب العراقدً والحالده مدن عددم االسدتقرار
وحاالت القتل والتهجٌر ...الد من االخبار المتناقله فً االذاعدات والمحطدات  ,تظهدر حالده مدن الغضدب
والتوتر النفسً والذي ٌظهر على الفرد بصوره مباشره نتٌجة الضغوطات المستمره علٌه أي ان الفدرد
ٌستطٌع ان ٌبدي المشاعر الطٌبه واالٌجابٌة ازاء االخرٌن ولكنه الٌستطٌع من ان ٌكدتم حداالت الغضدب
واالنفعال لدٌه.
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 3االستنتاجات والتوصٌات
 6-3االستنتاجات-:
مما تقدم من نتائج تم التوصل الى االستنتاجات التالٌة-:
 ان لكل من طبلب كلٌة التربٌة الرٌاضٌة وطبلب كلٌة التربٌة مهارات اجتماعٌة فً التعامل اإلٌجابً معاالخرٌن وامتصاص غضبهم وابداء المشاعر الطٌبة.
 الٌوجد لكل مدن طدبلب كلٌدة التربٌدة الرٌاضدٌة وطدبلب كلٌدة التربٌدة ذكداء انفعدالً مدن حٌدث عددم ابدداءحاالت الغضب والتشاؤم وعدم االستقرار حٌن التعدرض لمواقدف سدلبٌه وكدذلك بالنسدبه لحالدة االرتبداط
مابٌ ن المقٌاسدٌٌن فأنده عندد تعدرض الفدرد لموقدف سدلبً التظهدر لدٌده حالده مدن الدذكاء االنفعدالً إزاء
الموقف الذي ٌمر به نفسة ,حٌث تظهر علٌه اثار الفعل المنعكس من الموقف السلبً.
 0-3التوصٌات-:
ٌوصً الباحث بما ٌلً -:
 ضددرورة التأكٌددد علددى إعطدداء محاضددرات خاصدده بالمهددارات االجتماعٌددة وكددذلك التعامددل الصددحٌا مددعالمواقف السلبٌة والمتغٌدره والتأكٌدد علدى تددعٌم الشدعور بالتصدرف العقبلئدً والدتحكم بحداالت الغضدب
والتشاؤم وعدم بٌانها فعلٌا ل او لفضٌا ل من خبلل محاضرات االرشاد التربوي الخاصة بالجامعات.
 اجراء دراسة للتعرف علدى العبلقدة المدؤثره اجتماعٌدا ل ونفسدٌا ل علدى الفدرد والتدً مدن خبللهدا الٌسدتطٌعالفرد من التحكم بكتمانها او التعامل الصحٌا معها لدى نفس الشرٌحة او شرٌحة أخرى .
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