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الذكاء االنفعالي وعالقته باملهارات االجتماعية وأنماط التعّلق  
لدى طلبة الجامعة  في ضوء متغريي التخصص والنوع االجتماعي 

  للطالب
  

  *أحمد العلوان
  
  

 24/2/2011 تاريخ قبوله     25/8/2010 تاريخ تسلم البحث

ت هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى بحــــث عالقــــة الــــذكاء االنفعــــالي بالمهــــارا  :ملخــــص
) 475(وتكونــت عينــة الدراســة مــن . االجتماعيــة وأنمــاط التعلــق لــدى طلبــة الجامعــة

ولجمــع . طالبـا وطالبـة مــن طلبـة جامعـة الحســين بـن طـالل بمدينــة معـان فـي األردن        
مقيـــاس الـــذكاء االنفعـــالي، ومقيـــاس   :البيانـــات تـــم اســـتخدام ثالثـــة مقـــاييس، وهـــي 

ــة، ومقيــــاس أنمــــاط التعلــــق   ــة   .المهــــارات االجتماعيــ ــئلة الدراســ ــة عــــن أســ ولإلجابــ
ــائي        ــاين الثن ــل التب ــة، وتحلي ــات المعياري اســتخدمت المتوســطات الحســابية واالنحراف

وقــد أشــارت نتــائج الدراســة . المتــدرج دومعامــل االرتبــاط وتحليــل االنحــدار المتعــد
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي بين الذكور واإلناث لصـالح  

كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي الـذكاء       . اإلناث
العلميـة واإلنسـانية لصـالح الطلبـة ذوي التخصصـات       تاالنفعالي بين طلبة التخصصا

باإلضافة إلى ذلك، أشارت النتـائج إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة بـين الـذكاء        . اإلنسانية
الـذكاء  : الكلمـات المفتاحيـة  ( .وأنماط التعّلقاالنفعالي وكل من المهارات االجتماعية 

  ).االنفعالي، المهارات االجتماعية، أنماط التعّلق، طلبة الجامعة

  

  
  
  
  
  

ــة ــالي    :مقدمـــــ ــذكاء االنفعـــــ ــوم الـــــ ــي مفهـــــ  Emotionalحظـــــ
Intelligence) (    فــي العقــدين األخيــرين مــن القــرن الماضــي باهتمــام

ى بــات مــن أكثـــر   الكثيــر مــن البــاحثين فــي علــم الــنفس التربــوي حتــ        
الموضــوعات دراســة وبحثــًا؛ نظــرا ألهميتــه ودوره الفعــال فــي حيــاة        

في نجاحـه   ةالفرد وصلته الوثيقة بتفكيره وذكائه، ومساهماته الواضح
وقدرته على التكيف في المواقف الحياتية التي يتفاعل فيهـا مـع أفـراد    

من وقد أشارت الدراسات إلى أن الذكاء العام وحده ال يضـ . مجتمعه
يحتــاج إلــى الــذكاء االنفعــالي الــذي يعــّد    انجــاح الفــرد وتفوقــه؛ وإنمــ 

 ).Vincent, 2003(مفتاح النجاح في المجاالت العلمية والعملية 

أن العصــر الحــالي يتســم    (Goleman, 1995)كمــا أكــد جولمــان  
بتزايـــد جـــرائم العنـــف والقتـــل واالغتصـــاب، وارتفـــاع معـــدالت القلـــق  

بة من المـدارس؛ ويعـود السـبب فـي ذلـك إلـى       واالكتئاب، وتسرب الطل
                     .تـدني مهـارات الـذكاء االنفعـالي لهـؤالء األفـراد      

_________________________  
  .األردن، كلية العلوم التربوية، جامعة الحسين بن طالل، معان *

  .ربد، األردن، إ2011 حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 
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Abstract: This study aimed at investigating the relationship among 
emotional intelligence, social skills and attachment styles of university 
students. The sample consisted of (475) male and female students in 
Al- Hussein Bin Talal University in Ma'an, Jordan.  To collect the 
data, three scales were used in this study including a scale of 
emotional intelligence, a scale of social skills and a scale of 
attachment styles. In order to answer the questions of the study, the 
means, standard deviations, two way ANOVA (2×2), correlation 
coefficients, and multiple regression were computed. The results of the 
study revealed that there is statistically significant differences in the 
emotional intelligence between male and female students in favor of 
female students. Also, the results revealed that there is statistically 
significant differences in the emotional intelligence between students 
specializing in the sciences as opposed to literature in favor of 
students of literature. In addition, the results of the study revealed that 
there is statistically significant correlation between emotional 
intelligence and both social skills and attachment styles. (Keywords: 
emotional intelligence, social skills, attachment styles, university 
students). 

  
  

ونتيجة لذلك، فقـد جـذب مفهـوم الـذكاء االنفعـالي اهتمـام عـدد        
  .من الباحثين في األوساط العالمية في نهاية القرن العشرين

 ,Mayer  and  Salovey)ويعـّد الباحثـان مـاير وسـالوفي     

ــام     (1990 ــالي عـ ــذكاء االنفعـ ــطلح الـ ــتخدما مصـ ــن اسـ ، 1990أول مـ
ع الذكاء االجتمـاعي الـذي   حيث اعتبرا الذكاء االنفعالي نوعًا من أنوا

يتضـــمن القـــدرة علـــى مراقبـــة االنفعـــاالت والمشـــاعر الخاصـــة بـــالفرد   
واآلخــرين، والتمييــز بــين المشــاعر واالنفعــاالت المختلفــة، واســتخدام 
هــذه القــدرات لتوجيــه طريقــة التفكيــر واألفعــال الخاصــة؛ وذلــك أثنــاء    

د فـي مجـال   محاولتهما تطوير طريقة علمية لقياس الفروق بين األفـرا 
االنفعاالت، وتوصال إلى أن األفراد الذين لديهم مهارات ذكاء انفعـالي  
يعبــــرون عــــن انفعــــاالتهم، ويــــدركون انفعــــاالت اآلخــــرين، وينظمــــون  

وفــي بدايــة التســعينيات مــن القــرن   .  (Johnson, 2008)عــواطفهم
بأعمـال مـاير وسـالوفي،     Goleman, 1995)(الماضي أهـتم جولمـان   

ــه  " Emotional Intelligenceالـــذكاء االنفعـــالي " وقـــدم فـــي كتابـ
رؤيته للـذكاء االنفعـالي مـن حيـث طبيعتـه ودوره فـي مجـاالت الحيـاة،         
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واعتقــد بــأن هنــاك قــدرات غيــر معرفيــة تلعــب دورًا مهمــا فــي نجــاح       
ــة،        ــة واالجتماعي ــب االنفعالي ــدرات فــي الجوان ــك الق ــراد، وحــدد تل األف

وقسـم  . الي قدرة قابلـة للـتعلم  وقد أفترض جولمان بأن الذكاء االنفع
 Personalالكفايــة الشخصــية : الكفايــة االنفعاليــة إلــى قســمين، همــا 

Competence) (االجتماعية  ةوالتي تمكننا من إدارة أنفسنا، والكفاي
(Social Competence)   والتــــي تمكننــــا مــــن إدارة عالقاتنــــا مــــع

  .اآلخرين

أن  (Mayer  and  Salovey, 1990)  ويرى ماير وسالوفي
أصول الذكاء االنفعالي تعود إلى القرن الثامن عشر، حيث قّسم 

، Cognition)( المعرفة: علماء النفس العقل إلى ثالثة أقسام هي
.  Motivation)( ، والدافعيةAffect)) (العاطفة( واالنفعال

العمليات العقلية المسؤولة عن اكتساب : وتتضمن المعرفة
جاعها، وتشمل الذاكرة واالستنتاج المعلومات وتخزينها واستر

 والتفكير وحل المشكالت واتخاذ القرار؛ وتتعلق المعرفة بالذكاء

.(Intelligence) العاطفة فتشير إلى االنفعاالت والمزاج  اأم
ومختلف المشاعر كالفرح والحزن والسرور والغضب والخوف 

ال هو ويرى الباحثان أن ليس كل ما يربط المعرفة باالنفع.  والقلق
ولقد عّرف الباحثان االنفعال بأنه استجابات لحدث .  ذكاء انفعالي

وعّرف .  ما بشكل داخلي أو خارجي ذات معان ايجابية أو سلبية
االنفعال بأنه حالة من المشاعر تقوم  Goleman, 1995)(جولمان 

 Mayer)وعّرف ماير وسالوفي .  بنقل المعلومات واألفكار لآلخرين

 and  Salovey, 1997)  الذكاء بأنه صفة تبين كيفية عمل المعرفة
القرار  ذبشكل جيد بحيث يستطيع الفرد التعلم والتفكير واتخا

 Mayer, Salovey)ويرى مايـر وسالـوفي وكاريوسو . بشكل سريع

 and  Caruso, 2000)  بأن الذكاء مجموعة من القدرات تبين كيفية
واالستنتاج من هذه قيام الفرد بجمع المعلومات وتعلمها، 

وقد أدى تجميع مفهومي االنفعال والذكاء إلى بروز . المعلومات
مفهوم الذكاء االنفعالي الذي يتـضمن التفاعل المشترك والتأثيـر 

 Bar-on  and) المتبادل بين الجوانب االنفعـالية والجوانب المعرفية

 Parker, 2000). ي ال ويتبين مما سبق أن مفهوم الذكاء االنفعال
يزال مفهوما جديدًا في ميادين علم النفس، وأنه ما زال قْيد 
الدراسة والبحث ولم يعّرف تعريفًا محددًا يتفق عليه معظم علماء 
النفس، ولكن يمكن استعراض بعض التعريفات ألشهر من كتبوا 

 فقد عرفه ماير وديباولو وسالوفي. وبحثوا في هذا الموضوع
(Mayer, Dipaolo  and  Salovey, 1990)  بأنه األسلوب المتبع

في معالجة المعلومات االنفعالية التي تتضمن تقييمًا دقيقًا النفعاالت 
الفرد وانفعاالت اآلخرين والتعبير المناسب عن هذه االنفعاالت 

.  إلى النجاح وتحسن الحياة يوالتنظيم التكيفي لها الذي يؤد
من المهارات  بأنه مجموعة Goleman, 1995)(وعّرفه جولمان 

للنجاح المهني  ةواالجتماعية التي يتمتع بها الفرد والالزم ةاالنفعالي
بأنه  (Bar – on, 1997)وعّرفه بارون .  والنجاح في الحياة

مجموعة منظمة من المهـارات والكفـايات غير المعرفية في الجوانب 
الشخصية واالجتماعية واالنفعالية التي تؤثر في قدرة الفرد على 

فقد عّرف الذكاء  (Murray, 1998)أما موراي .  ةالنجاح في البيئ

االنفعالي بأنه قدرة الفرد في السيطرة على كبح المشاعر السلبية 
.  كالغضب والشك والتركيز على المشاعر االيجابية كالثقة والهدوء

بأنه القدرة على إدراك المشاعر من   (George, 2000)وعّرفه جورج
فهم المعرفة االنفعالية وتنظيم المشاعر بحيث خالل التفكير و

وعّرف ماير وسالوفي . يستطيع الفرد أن يؤثر في مشاعر اآلخرين
الذكاء  (Mayer, Salovey  and  Caruso, 2000)وكاريوسو 

التي تفسر انفعاالت الفرد  تاالنفعالي بأنه مجموعة من القدرا
عال يقود إلى حل المتغيرة بشكل دقيق وأن الفهم األكثر دقة لالنف

ويمكن تعريف الذكاء . أفضل للمشكالت في حياة الفرد االنفعالية
االنفعالي في هذه الدراسة بأنه قدرة الفرد على فهم وإدراك مشاعره 

ومن خالل . وتنظيمها وفهم وإدراك مشاعر وانفعاالت اآلخرين
التعريفات السابقة للذكاء االنفعالي فقد حدد الباحثون في مجال 

كاء االنفعالي أبعاد الذكاء االنفعالي، فقد قدم السيكولوجيان ماير الذ
وسالوفي نموذجًا في الذكاء االنفعالي ُعرف بنموذج القدرة 

"Ability Model"  ويشير نموذج القدرة إلى أن الذكاء االنفعالي
عبارة عن مجموعة من القدرات العقلية تساهم في التفكير المنطقي، 

وتوصال إلى أربعة . (Johnson, 2008)زز التفكيروأن االنفعاالت تع
  :أبعاد للذكاء االنفعالي وهي

ويشير إلى  (Perceiving Emotions)إدراك االنفعاالت 
في أفكار ولغة وأصوات وسلوك  تالقدرة على تحديد االنفعاال

وتتضمن القدرة على التمييز بين الدقة وعدم . األفراد اآلخرين
 ,Mayer)ألمانة في التعبير عن االنفعاالتوعدم ا ةالدقة، واألمان

Salovey, 1997) . 

ويشير الى الكيفية  Using Emotions)(استخدام االنفعاالت 
التي تتشكل بها أفكار الفرد واألنشطة المعرفية األخرى من خالل 
 خبرات الفرد االنفعالية، وتتضمن تنشيط التفكير بتـوجيه االنتـباه إلى

هي القدرة على إيجاد واستخـدام االنفعـاالت و. المعلومات المهمة
الضروريـة لتـوصيل المشاعر أو توظـيفها في عمليات معرفية أخرى 

(Johnson, 2008) . ويرى ماير وسالوفي(Mayer, Salovey, 

 .أن الكيفية التي نشعر بها هي الكيفية التي نفكر بها (1997

 Understanding and Analyzing(فهم وتحليل االنفعاالت 

Emotions (تويتضمن القدرة على تصنيف االنفعاالت إلى انفعاال 
مركبة؛ كشعور الفرد بكل من الكره والحب للشخص نفسه، وانفعاالت 
متتابعة متسلسلة؛ كأن يتعلم الفرد أن االنفعاالت تميل للحدوث في 
سلسلة أو ترتيب معين، فالغضب يزداد حدة ليصل إلى الهيجان 

هذا البعد أيضًا القدرة على فهم المعاني التي تعبر  ويتضمن.  مثًال
 . عنها االنفعاالت

وتتضمن القدرة ) Managing Emotions( تإدارة االنفعاال
االنفعاالت  طعلى إدارة المشاعر الذاتية ومشاعر اآلخرين، وضب

والمشاعر السالبة وزيادة المشاعر السارة منها دون كبت أو 
االنفتاح على المشاعر ومراقبتها  وتتضمن القدرة على. إسراف

 . وتنظيمها بشكل كامل لتشجيع النمو االنفعالي والعقلي
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فقد قام بمراجعة األدب النفسي   (Bar – on, 2000)أما بارون
المتعلق بخصائص الشخصية الذي يفسر السبب الذي يجعل بعض 
األفراد أكثر نجاحًا من البعض اآلخر، وقدم نموذجًا في الذكاء عرف 

؛ إذ يضم قدرات عقلية (Mixed Model)بالنموذج المختلط 
كالوعي الذاتي االنفعالي، وخصائص شخصية تعّد منفصلة عن 

 Personal)(القدرات العقلية كاالستقاللية في الشخصية 

Independence مهارة ) 15(، حيث عّد الذكاء االنفعالي يتكون من
شخصية وكفاية موزعة على خمسة مكونات في الجوانب ال

  :واالجتماعية واالنفعالية تتعلق بنجاح األفراد، وهذه المكونات هي

 Intrapersonal( المكونات الشخصية الداخلية

Components (   والتي تفسر عالقة الفرد مع نفسه، ويضم هذا
الوعي الذاتي االنفعالي، والتوكيد،  :المكون خمس قدرات هي

-Selfالذات ، وتحقيق )(Self-Regard واعتبار الذات

actualization)(، واالستقاللية. 

 Interpersonal)(مكونات العالقات بين األشخاص 

Components والذي يفسر عالقة الفرد مع األفراد اآلخرين .
العالقات الشخصية، : ويضم هذا المكون ثالث قدرات هي
 ).التعاطف(والمسؤولية االجتماعية، والتقمص العاطفي 

ويضم هذا  (Adaptability Components) المكونات التكيفية
مهارات حل المشكالت، والمرونة، واختبار : المكون ثالث قدرات هي

 ).Reality Testing(الواقعية 

 Stress Management)( مكونات إدارة الضغوط والتوتر

Components تحمل الضغوط : ويضم هذا المكون قدرتين هما
 .ومقاومة االندفاع

ويضم هـذا المكون  General Mood)(  لعـاممكونات المزاج ا
 التفاؤلية: قدرتين هما

 )(Optimism  أي القدرة على النظر إلى الجانب المضيء في
أي الشعور بالرضا في الحياة ) (Happinessالحياة، والسعادة 

 .(Bar-on, 2000)والتمتع بها 

نموذجًا في الذكاء  (Goleman, 1995) وقدم جولمان
من خمسة أبعاد، تم تصنيفها ضمن مكونين رئيسيين، االنفعالي تض

وتضم ثالثة  (Personal Components)المكونات الشخصية : هما
الوعي الذاتي االنفعالي، وتنظيم وادراة االنفعاالت، (أبعاد هي 

 Social)( ، والمكونات االجتماعية)الذات زوالدافعية وحف

Components  ارات التعاطف، والمه: وتضم بعدين هما
ما الدراسة الحالية فقد اعتمدت اربعة أبعاد في تحديد أ. االجتماعية

الذكاء االنفعالي؛ لتكون أكثر مالئمة في الكشف عن الذكاء االنفعالي 
المعرفة االنفعالية، وتنظيم االنفعاالت، : لدى طلبة الجامعة، وهي

ويتضح من خالل استعراض  .والتعاطف، والتواصل االجتماعي
 Social)(السابقة للذكاء االنفعالي بأن المهارات االجتماعية النماذج 

Skills  مكونًا رئيسًا من مكونات الذكاء االنفعالي والتي بدورها

تمّكن الفرد من القـدرة على التعامل مع المواقـف االجتماعـية؛ إذ 
أنهـا تمّكن األفـراد من إقـامة عالقات اجتماعية إيجابية مع اآلخـرين، 

القوانيـن االجتماعية، وتحمل المسؤولية، والتعاون مع وطاعة 
ومما ال شك . Yasemin, Sule  and  Deniz, 2003)(اآلخرين 

فيه أن هناك عددًا ال بأس به من العوامل المؤثرة في الذكاء 
ففيما .  االنفعالي؛ كالنوع االجتماعي، والتخصص الدراسي للطالب

تائج الدراسات متضاربة، ففي يتعلق بالنوع االجتماعي، فقد جاءت ن
إلى وجود فروق ) 2007(الوقت التي أشارت فيه دراسة المصري 

بين الجنسين في الذكاء االنفعالي لصالح اإلناث؛ فقد أشارت نتائج 
إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث في ) 2007( دراسة المصدر

ة الذكاء االنفعالي لصالح الذكور؛ في حين لم تظهر نتائج دراس
  .  وجود فروق بين الجنسين في الذكاء االنفعالي) 2002(عجوة 

أما فيما يتعلق بالذكاء االنفعالي وعالقته بالتخصص، فقد 
جاءت نتائج الدراسات متضاربة ايضًا، ففي الوقت الذي أظهرت فيه 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 2008(نتائج دراسة المساعيد 
لبة تعزى إلى التخصصات الدراسية وذلك الذكاء االنفعالي بين الط

لصالح الطلبة ذوي التخصصات االنسانية، فقد أظهرت نتائج دراسة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي ) 2007(الربيع 

تعزى للتخصص لصالح طلبة الكليات العلمية؛ في حين لم تظهر 
ذوي  وجود فروق بين الطلبة) 2002(نتائج دراسة عجوة 

التخصصات العلمية والطلبة ذوي التخصصات االنسانية في الذكاء 
  .االنفعالي

  عالقة الذكاء االنفعالي بالمهارات االجتماعية 

يلعب الذكاء الذكاء االنفعالي دورًا كبيرًا في مساعدة األفراد 
على اكتساب المهارات االجتماعية التي بدورها تمّكنهم من القدرة 

لمواقف االجتماعية، ويتضمن هذا النوع من على التعامل مع ا
الكفاءة القدرة على االستجابة بشكل مالئم لكل المواقف االجتماعية 

ووفقًا لجولمان . (Mayer  and  Salovey, 1997) الطارئة
(Goleman, 1997)  فان الذكاء االنفعالي عامل رئيس للنجاح في

ى جولمان بأن فعلى مستوى المدرسة، ير. المدرسة والبيت والعمل
الطلبة ذوي الذكاء االنفعالي أكثر شعبية ومحبوبون من أصدقائهم، 
وذوو مهارة اجتماعية عالية، وأقل عدوانية، ويكونون أكثر انتباهًا 

وعلى مستوى البيت، . في مواقف التعلم، وبالتالي متعلمين فّعالين
. همفان الطلبة ذوي الذكاء االنفعالي يكونون أكثر فعالية في حيات

ذوو الذكاء االنفعالي يعززون عمل  ةأما على مستوى العمل، فالطلب
بمساعدة اآلخرين في التعلم ليصبح العمل ) (Team workالفريق 

هؤالء عمل الفريق؛ بسبب قدرة هؤالء الطلبة  زأكثر فاعلية، ويعز
على رؤية األشياء من وجهة نظر اآلخرين ويشجعون التعاون أثناء 

أن نجاح  (Elias,1997)ويرى الياس . لتعليميةانجاز المهمات ا
عمل الفريق يتطلب تعليم الطلبة المهارات االجتماعية؛ إذ أن تعليم 

قدرتهم على تنظيم انفعاالتهم  يالطلبة المهارات االجتماعية يؤثر ف
وحل مشكالتهم بهدوء؛ مما يساعدهم على مواجهة الصعوبات 

ساعدهم على النمو بشكل والتوافق مع العوائق المختلفة، وهذا ي
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سليم وبالتالي النجاح على المستوى ما بين الشخصي والمهني في 
على أن األفراد ذوي القدرة على ) 2005(وتؤكد القطان . المستقبل

تنظيم انفعاالتهم أقل احتماًال للتعرض لالضطرابات النفسية ومن ثم 
  . أكثر توافقًا

إلى أن  Cooper  and  Swaf, 1997)(وأشار كوبر وسواف 
األفراد ذوي القدرات المرتفعة من الذكاء االنفعالي أكثر صحة 
ونجاحًا، ويؤسسون عالقات اجتماعية قوية، ويمتلكون مهارات 
قيادية فعالة، ونجاح مهني أكثر مقارنة بنظرائهم ذوي القدرات 

 ًاالذكاء االنفعالي دور بلذلك يلع. المنخفضة من الذكاء االنفعالي
توجيه سلوك الفرد وعالقته مع اآلخرين، فالفرد الذي حيويًا في 

يمتلك القدرة على فهم اآلخرين ويتعامل مع من حوله بمرونة ومهارة 
ومسؤولية سيكون أقدر على النجاح في إقامة عالقـات اجتماعية 

وتشير الدراسات إلى أن . (Schilling, 1996) إيجابية مع اآلخرين
إلى تحّسن مستـوى  يرفـة الـصفـية تـؤدالمهارات االجتماعـية في الغـ

 ,Gottman, 2001; Sugai  and  Lewis)(األداء األكاديمي للطلبة 

، وتقلل من المشكالت السلوكية وتحسن عالقات الطلبة مع 1996
وتعود . (Kamps  and  Kay, 2002; Maite, 2006)زمالئهم 

دم معرفتهم أسباب عدم أداء الطلبة لمهارات اجتماعية مناسبة إلى ع
بهذه المهارات أو عدم معرفتهم بكيفية ووقت استخدام هذه 

. (Gresham, 2002; Saborine  and  Beard, 1990)المهارات
ويؤكد بعض الباحثين  أهمية المهارات االجتماعية؛ إذ أنها تعّد 
متطلبات سابقة للنجاح األكاديمي؛ مما يعني أهمية التعرف عليها 

: أن النجاحيْن  (Elias, 1997)ؤكد الياسوي. وإكسابها للطلبة
األكاديمي والمهني ال يمكن أن يتحققا بدون اكتساب الفرد للمهارات 

وعندما ُسئل معلمو المدرسة األساسية حول أسباب . االجتماعية
عدم استيعاب الطلبة لمستوى المهارات االجتماعية المناسبة 

هم السبب الرئيسي  ألعمارهم، فقد أشار المعلمون إلى أن الوالدين
 )%19(لذلك، فقد فّسرأسلوب تعامل الوالـدين مع الطلبة ما نسبته

في حين فّسرعدم  من أسباب عدم استيعاب الطلبة لهذه المهارات،
   (School – Parent Cooperation)مع المدرسة نتعاون الوالدي

ولقد حددت دراسات أخرى . (Genc, 2005)%) 76(ما نسبته 
اتجاهات الوالدين تعّد عوامل مهمة في اكتساب بان سلوكات و

. (Park  and  Cheah, 2005)المهارات االجتماعية من قبل الطلبة 
وأن النـقص في المهارات االجتماعية يرتبـط بصعـوبات يمكن 
مالحظتهـا لدى الطلـبة تتعـلق بسلوكاتهـم وتطورهـم االنفعالـي 

. (Awbrey, Longo, Lynd  and  Payne, 2008)مستـقبـًال 
باإلضافة إلى ذلك، فإن المهارات االجتماعية تؤدي إلى انتباه الطلبة 
للمهام التعليمية، وتقلل من المشكالت السلوكية، وتطّور عالقات 

، في حين (Gottman, 2001)اجتماعية حميمة أفضل بين الطلبة 
اد بالغة في حياة األفر تينبئ التدني في المهارات االجتماعية بصعوبا

، وترتبـط Mehaffey  and  Sandberg, 1992)( في المستقبل
  . (Moskowitz, 2001) المهارات االجتماعية بمعالجة معرفية أفضل

ضرورة تشجيع المدرسين  (Yoder, 2005) ويرى يودر
للطلبة على امتالكهم لبعض المهارات االجتماعية في الغرفة الصفية؛ 

تمكن الطلبة من أن يصبحوا فبإجراء المحادثات البسيطة مثًال 
واعين النفعاالتهم المتغيرة في الغرفة الصفية؛ فأداء الطلبة يكون 
بصورته المثلى عندما يكون الجو الصفي آمنًا وعاطفيًا ومفتوحًا 

ففي المهارات االجتماعية يتعلم الطلبة إدارة أنفسهم .  للتواصل
يتعلم ) Self-Management Skill( جيدًا؛ ففي مهارة إدارة الذات

الطلبة كيفية إدارة وتحفيز أنفسهم، وهذا اإلجراء يعزز ذكاءهم 
االنفعالي بحيث يصبحوا مدركين لمشاعرهم وسلوكاتهم كما يدركها 

فعلى سبيل المثال، لكي يتم ضبط . (Weisinger, 1998)اآلخرون 
الغضب يجب أن يدرك الفرد مسببات الغضب جيدًا، فالشخص الذي 

ضب سيتمكن من ضبط غضبه في المرات القادمة يدرك نتائج الغ
(Sarni, 2000) . ،باإلضافة إلى أن تطوير مهارات االتصال الجيدة

وبناء عالقات شخصية وضبط القدرات سيؤدي إلى أقصى حد ممكن 
من الذكاء االنفعالي، ويعّد الوعي بالذات أساس كل مهارة من هذه 

ي الطلـبة لقوتهم وان زيادة وع. (Weisinger, 1998)المهارات 
وضعفهـم يسمح لهم بتصحـيح أعمالـهـم وتغـيير سلوكـاتهـم ليصبحـوا 

وتعّد المهارات   .(Jordan  and  Ashkanasy, 2006)أكثر فاعلية 
االجتماعية من العناصر المهمة التي تحدد طبيعة التفاعالت اليومية 

في حالة  للفرد مع المحيطين به في السياقات المختلفة، والتي تعّد
النفسي على المستوى الشخصي  اتصافها بالكفاءة من ركائز التوافق

  . والمجتمعي

مما سبق يتبين أن نجاح الفرد وتفوقه األكاديمي يتوقف على 
عدة عوامل ثقافية واجتماعية وصحية ونفسية ؛ إال أن االنفعاالت 

مجموعة   (Goleman, 1995)ُتعّد عامًال رئيسًا، وقد أعطى جولمان
من المهارات االنفعالية واالجتماعية التي تميز مرتفعي الذكاء 

الوعي بالذات، والتحكم باالنفعاالت، والمثابرة، : االنفعالي وتشمل
كما . والدافعية الداخلية، والتقمص العاطفي، واللباقة االجتماعية

أشارت الدارسات بأن تدني مستوى المهارات االجتماعية واالنفعالية 
ويرى .  ح تفكير الفرد أو نجاحه في تفاعالته المهنيةليس في صال

أن المهارات  (Gresham  and  Elliot, 1990)جريشهام واليوت 
الطلبة تكمن في التعاون، وتأكيد الذات، وضبط  ىاالجتماعية لد

  أما ميرل. الذات، والكفاية االجتماعية، والبعد عن السلوك المشكل
) Merrell, 1993 (ت االجتماعية ضمن ثالثة أبعاد فيصنف المهارا

المهارات الشخصية إلقامة عالقات مع اآلخرين، ومهارات ضبط : هي 
 (Miller, 1995)ويصّنف ميللر . الذات، والمهارات األكاديمية

التعاون االجتماعي، : المهارات االجتماعية ضمن ثالثة أبعاد هي
لباحث في ويرى ا. واالستقاللية االجتماعية، والتفاعل االجتماعي

: يالدراسة الحالية أن المهارات االجتماعية تضم ثالثة أبعاد، ه
العمل، وضبط الذات؛ وتعّد هذه األبعاد أساسية  تالتعاون، وعادا

وعّرف .  وشاملة في قياس المهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعة
المهارات االجتماعية بأنها سلوك متعلم  (Yoder, 2005) يودر

الفرد قادرًا على التفاعل مع اآلخرين بطريقة تمّكنه  ومقبول يجعل
من اظهار استجابات ايجابية تساعده في تجنب استجابات اآلخرين 
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فقد عّرفها بأنها القدرة على  2005)(أما غرايبة .السلبية نحوه
وعّرف . استخدام مهارات التفاعل االجتماعي الكفء مع اآلخرين

االجتماعية بأنها التأثير  المهارات  (Goleman, 1995)جولمان
القوي واإليجابي في اآلخرين عن طريق إدارك انفعاالتهم والتصرف 

 ,Gresham  and  Elliot)أما جريشام واليوت. معهم بطريقة الئقة

فقد عّرفا المهارات اإلجتماعية بأنها سلوك متعلم ومقبول  (1990
ويجنبه اجتماعيًا يمّكن الفرد من التفاعل بكفاية مع اآلخرين 

ويعّرف الباحث المهارات . السلوكات غير المقبولة اجتماعيًا
االجتماعية بأنها سلوك متعلم يتمكن الفرد من خالله اكتساب 

  . مهارات التفاعل االجتماعي الكفء مع اآلخرين

وقد بحث بعض الباحثين عالقة الذكاء االنفعالي بالمهارات 
ة حول الذكاء دراس) 2004(االجتماعية، فقد أجرت البلوي 

االنفعالي وعالقته بالتوافق النفسي والمهارات االجتماعية على عينة 
) 290(من طالبات كلية التربية للبنات بمدينة تبوك بلغ قوامها 

طالبة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة موجبة دالة 
وقامت .  إحصائيًا بين الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعية

بإجراء دراسة هدفت إلى تقييم أثر   (Vincent, 2003)نتفينسي
االجتماعي على المهارات االجتماعية  -برنامج في الذكاء االنفعالي

والمشكالت السلوكية لدى طلبة الصف الخامس األساسي على عينة 
طالبًا وطالبة من طلبة الصف الخامس األساسي في ) 45(تكونت من 

في والية نيويورك األمريكية، وقد األساسية  (Mill Road) مدارس
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر للبرنامج التدريبي في تحسين 

وأجرى أبو ناشي . المهارات االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة
دراسة هدفت إلى بحث بنية الذكاء االنفعالي وعالقته بكل ) 2002(

شخصية والكشف من الذكاء العام والمهارات االجتماعية وسمات ال
طالبًا ) 205(تكونت عينة الدراسة من . عن تمايز تلك المفاهيم

طالبة من كلية التربية النوعية ) 112(طالبًا و) 93(وطالبة ؛ بواقع 
بجامعة المنوفية، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط بين 
الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعية؛ إذ وجدت عالقة ارتباطية 

لة بين بعد إدارة االنفعاالت الختبار الذكاء االنفعالي والمهارات دا
بإجراء دراسة هدفت إلى التحقق ) 2001(وقام غنيم .  االجتماعية

من بنية الذكاء االنفعالي من خالل عالقته بمتغيرات شخصية وهي 
الكفاءة الذاتية، وتقدير الذات، ومتغير اجتماعي يتضمن أربع :

الحساسية االنفعالية، والضبط االنفعالي، (ي مهارات اجتماعية ه
والوقوف على مدى ) والحساسية االجتماعية، والضبط االجتماعي

تكونت عينة . ارتباط مكونات الذكاء االنفعالي بهذه المتغيرات
في المملكة ) بيشه(طالبًا بكلية المعلمين في ) 191(الدراسة من 

أظهرت نتائج و. سنة) 20(العربية السعودية بمتوسط عمري 
 تالدراسة أنه يمكن التنبؤ بالذكاء االنفعالي من خالل كل من المهارا

وأجرى نورمان .  الذاتية ةاالجتماعية وتقدير الذات والكفاء
دراسة  (Norman  and  Richardson, 2001)وريتشاردسون 

هدفت إلى بحث العالقة بين الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعية 
ن معلمي المرحلة الثانوية بوالية غرب ايلينوي لدى عينة م

معلمًا ومعلمة؛ ) 220(األمريكية، حيث تكونت عينة الدراسة من 

وأشارت نتائج الدراسة إلى . معلمة) 100(معلمًا و) 120(بواقع 
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء االنفعالي والمهارات 

  .االجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة

  ة الذكاء االنفعالي بانماط التعّلقعالق

أو ما يسمى بالتعّلق ) القمص العاطفي (يسهم بعد التعاطف 
(Attachment)  إسهامًا رئيسًا في الذكاء االنفعالي؛ إذ يرى

أن تعّلق األفراد بأشخاص آخرين يحسن   (Bar- on, 2006)بارون
د وتؤكد بعض الدراسات وجو. من قدرات الذكاء االنفعالي لديهم

ارتباط بين الذكاء االنفعالي وأنماط التعلق، فكالهما مفاهيم تؤثر في 
 (Konstantions, 2004). على فهم وضبط انفعاالتهم  دقدرة األفرا

-Emotion)وتعّد نظرية التعلق نموذجًا جيدًا للتنظيم االنفعالي 

Regulation Model) (Feeney, 1995) . ،فعلى سبيل المثال
نمط التعلق اآلمن االنفعاالت السالبة في التفاعالت  يدرك األفراد ذوو

  Kobak  and)االجتماعية مقارنة باألفراد ذوي النمط غير اآلمن 

Sceery, 1988) ويمتلكـون انفعاالت أكثـر ايجابـية في عـالقاتهـم ،
، (Simpson, 1990)االجتـماعية من األفراد ذوي النمط غير اآلمن 

  Cooper, Shaver,  and). لي ايجابية ايضًا ومهارات تنظـيـم انفـعـا

Colins, 1998)   مما يشير إلى أن لدى األفراد ذوي نمط التعلق
؛ أي لديهم قدرة جيدة على اآلمن قدرات جيدة في الذكاء االنفعالي

هذه القدرات أبعادًا اساسية للذكاء ، وتعّد معرفة وتنظيم انفعاالتهم
 اينزوورث وبولبي ىوير ).(Searle  and  Meara,  1999االنفعالي

(Ainsworth  and  Bowlby, 1991)   أن األفراد القادرين على
التعبير عن انفعاالتهم بطرق مقبولة اجتماعيًا من المتوقع أن يكونوا 

ماير وفي هذا الصدد، يشير . أكثر تكيفًا وتوافقًا مع أصدقائهم
ط التعلق إلى أن أنما (Mayer  and  Salovey, 1997)وسالوفي 

تلعب دورًا أساسيًا في الضبط االنفعالي لدى األفراد، فقد أشار 
الباحثان من خالل مراجعتهم لألدب النظري للتعلق إلى أن األفراد 
ذوي نمط التعلق اآلمن سوف يطّورون مهارات الكفاية االنفعالية 

الوعي بالحالة االنفعالية لآلخرين، والتمييز بين :والتي تتضمن 
ت اآلخرين بناء على المنبهات الموقفية والتعبيرية، والقدرة انفعاال

وعلى النقيض من ذلك فان . على االندماج العاطفي مع اآلخرين
األفراد ذوي نمط التعلق غيراآلمن يظهرون ضعفًا في المهارات 
االجتماعية وتدنيًا في الكفايات االنفعالية؛ إذ تشير الدراسات إلى أن 

تعلق يقترن بتباين في الخبـرات االنفعالية التباين في أنماط ال
واالجتماعية الـتي يمر بها األفـراد في تفاعالتهم االجتماعية 

(Bartholomew  and  Horowitz, 1991) إذ ظهر أن النمط ،
 ناآلمن أكثر رضا وتوافقا في حياته االجتماعية مقارنة بالنمطي

  Tidwell  and)ويرى تيدويل وريس ). القلق والتجنبي(اآلخرين 

Reis, 1996) أن أنماط التعلق تؤثر في تنظيم وضبط االنفعاالت .
فعلى سبيل المثال، يكون الفرد ذو نمط التعلق اآلمن أكثر مرونة 
ويظهر ضبطًا انفعاليًا مناسبًا نحو اآلخرين، وعلى العكس يسعى 
الفرد ذو النمط التجنبي إلى تجنب اآلخرين، في حيـن أن الفـرد ذا 

التعّلق القلق يصبـح متقلبًا انفعاليًا في عالقاتـه المستقبليـة  نمط
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وهناك اعتقاد بان األفراد من . (Kim, 2005)وتفاعلـه مع اآلخريـن 
ذوي نمط التعلق اآلمن أقـدر عـلى إدراك انفعاالتهم وانفعـاالت 

) القلق والتجنبي(اآلخـريـن  ناآلخرين من األفـراد ذوي النمطـي
(Konstantions, 2004) .ق بأنه رابطة نفسية من لذا يعّرف التعّل

بين الراشدين تأخذ شكل العالقات الحميمة أو  المشاعر والجاذبية
ويعّرفه اينزوورث وبولبي . (Kim,             2005)الصداقة

(Ainsworth  and  Bowlby, 1991)  بأنه نزعة الفرد االنساني
. مع أشخاص معينين في محيطهإلى إقامة الروابط العاطفية الحميمة 

ويعّرفه الباحث في هذه الدراسة بأنه رغبة قوية لدى الفرد إلى أن 
يكون قريبا من شخص ما يعّد المصدر األساسي للراحة والسعادة 

  Hazan  and)وثمة اتفاق لدى معظم الباحثين . واالطمئنان

Shaver, 1987; Ainsworth et al., 1987)  بان أنماط التعلق
  :ثة هي ثال

النمط اآلمن الذي يتمتع بالثقة باآلخر ويرتاح للقرب والحميمة  .1
 .في العالقات بوجه عام

ـ المتناقض وجدانيًا الذي يغرق في االهتمام النمط القلق .2
 .بالعالقة ويغالي في طلب القرب المستمر من اآلخر في العالقة

النمط التجنبي الذي يتصف بعدم االرتياح للقرب والحميمّية  .3
 .في العالقات

وما يدل على وجود عالقة بين أنماط التعلق والذكاء االنفعالي 
ما توصل إليه بعض الباحثين في دراساتهم، فقد أجرى هامارتا 

 (Hamarta, Deniz,  and  Saltali, 2009) ودينيز وسالتالي
دراسة هدفت إلى معرفة ما إذا كان من الممكن التنبؤ بالذكاء 

) 463(وتكونت عينة الدراسة من . أنماط التعلقاالنفعالي من خالل 
طالبًا تم اختيارهم ) 236(طالبة و )227(طالبًا وطالبة؛ بواقع 

وأشارت نتائج . Selcukعشوائيًا من مختـلف الكليات في جامعة 
الدراسة إلى وجود عالقة بين نمط التعلق اآلمن والذكاء االنفعـالي؛ 

دال إحصائيًا في التنبـؤ بالذكاء  نمط التعّلـق اآلمن يسهـم بشكل نوأ
  Narimani  and) وأجـرت ناريمانـي وباشاربـوور. االنفعالـي

Basharpoor, 2009)  دراسة هدفت إلى مقارنة أنماط التعلق
. توالذكاء االنفعالي بين النساء الرياضيات والنساء غير الرياضيا

ة غير امرأ) 30(امرأة رياضية و) 250(تكونت عينة الدراسة من 
أشارت . اإليرانية  Ardabiliرياضية تم اختيارهن من مدينة اردابيلي

نتائج الدراسة إلى أن النساء الرياضيات أكثر ذكاء انفعاليًا من 
كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة . النساء غير الرياضيات

ارتباطية دالة إحصائيًا بين نمط التعلق اآلمن والذكاء االنفعالي، وأن 
وقام كينزا . اء الرياضيات معظمهّن من نمط التعلق اآلمنالنس

(Qinza, 2005)  بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة عالقة أنماط
التعلق بالذكاء االنفعالي والتوافـق الزواجي لدى عينة من الرجال 

رجًال ) 209(تكونت عينة الدراسة من . والنساء الباكستانيات
أشارت نتائج الدراسة إلى . امرأة) 118(رجًال و) 91(وامرأة؛ بواقـع 

وجود عالقة ارتباطية عالية بين نمط التعلق اآلمن والذكاء 
دراسة  (Konstantions, 2004) وأجرى كونستانيونس. االنفعالي

هدفت إلى معرفة عالقة قدرات الذكاء االنفعالي بالتعلق لدى عينة 
لبًا طا) 239(تكونت عينة الدراسة من . من الطلبة الجامعيين

الباحث مقياس  مسنة، واستخد) 66-19(تراوحت أعمارهم بين 
  Mayer, Salovey  and)الذكاء االنفعالي المطّور من قبل 

Caruso, 2000) . وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط
  .ايجابي بين قدرات الذكاء االنفعالي والتعلق اآلمن

  مشكلة الدراسة

شف عن العالقة االرتباطية بين في الك ةتتمثل مشكلة الدراس
الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعية وأنماط التعّلق لدى طلبة 
الجامعة؛ إذ أصبح هناك تزايد في ظهور بعض المشكالت السلوكية 
واالنفعالية كالعدوان واالنسحاب االجتماعي والتخريب، وضعف في 

فتقار إلى العالقات االجتماعية وأنماط الصداقة بين الطلبة وا
السمات االجتماعية اإليجابية؛ مما يؤثر في سلوك طلبة الجامعة 
العام ويخلق لديهم مشكالت في المؤسسات التعليمية تعيق تكيفهم 

وبشكل أكثر .  Wallace  and  Gerelad, 1986)االجتماعي 
 :تحديدَا تنحصر مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية

 نفعالي لدى طلبة الجامعة؟ما مستوى الذكاء اال .1

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء  .2
االنفعالي لدى طلبة الجامعة تعزى إلى تخصص الطالب أو نوعه 

 االجتماعي أو التفاعل بينهما؟

هل يمكن التنبؤ بمستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعة  .3
  من خالل مهاراتهم االجتماعية وأنماط تعلقهم؟

  أهمية الدراسة

: لعل هذه الدراسة تستمد أهميتها من مجالين اثنين، أولهما
وتكمن األهمية النظرية . األهمية النظرية، وثانيهما األهمية العملية

لهذه الدراسة في حداثة موضوعها، والحاجة للبحث فيه، والمتوقع 
ة إضافته من نتائج للمعرفة العلمية في هذا المجال؛ لذا، فإن األهمي

النظرية لهذه الدراسة تنبثق من أنها تحاول أن تستكشف مستوى 
الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعة، وتبين مدى ارتباطه بالمهارات 

أما األهمية العملية لهذه الدراسة  .االجتماعية وأنماط التعلق لديهم
  : فتكمن في امرين، هما

ل تعريف اصحاب القرارفي المؤسسات التعليمية بالعوام
المرتبطة بالذكاء االنفعالي لدى الطلبة من أجل توفير بيئة تعليمية 

  .مناسبة لهم تعزز تنمية هذه العوامل

تقديم اإلرشادات للجهات المعنية في ارشاد الطلبة وتوجيههم 
، والعمل عزز نمط التعلق اآلمن لدى الطلبةفي الجامعات بحيث ت

تغيير أنماط التعلق  على تطوير البرامج االرشادية التي تهدف إلى
  .غير اآلمنة لديهم
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وبشكل عام، فان الدراسات في العالم العربي عن الذكاء 
لذلك قد تمهد هذه . االنفعالي قليلة نسبيًا حسب اطالع الباحث

  .بحوث ودراسات أخرى في هذا المجالالدراسة إلى 

  :التعريفات اإلجرائية

ته االنفعالية قدرة الفرد على الوعي بحال: الذكاء االنفعالي
وانفعاالت اآلخرين وتنظيم انفعاالته وانفعاالت اآلخرين والتعاطف 

ويقاس بالدرجة التي والتواصل االجتماعي مع األفراد المحيطين به، 
يحصل عليها الطالب على مقياس الذكاء االنفعالي المستخدم في 

  .  هذه الدراسة

يجابية مع قدرة الفرد على التفاعل با: المهارات االجتماعية
زمالئه وُحسن التعبير عن المشاعر االيجابية والسلبية، وضبط 
انفعاالته في مواقف التفاعل االجتماعي مع رفاقه، وكذلك التعرف 
على مشاعر زمالئه وتلميحاتهم، وُحسن التصرف بما يناسب 

بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على المقياس وتقاس  الموقف،
  .  اسةالمستخدم في هذه الدر

رابطة انفعالية قوية تنشأ مع شخص معين بحيث : التعّلق
يشعر الشخص الباحث عن العالقة بالسعادة بوجود هذا الشخص، 

بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على المقياس المستخدم ويقاس 
  .  في هذه الدراسة

  : حدود الدراسة

على عينة من طلبة جامعة الحسين بن طالل  ةأجريت الدراس
في مدينة معان في األردن المسجلين في الفصل الدراسي الصيفي 

وعليه، فان تعميم النتائج سيقتصر . 2009/2010للعام الدراسي 
  .على مجتمع الدراسة والمجتمعات المماثلة لها

  وعينتها مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة مرحلة البكالوريوس في 
نتظمين في الفصل الدراسي الصيفي جامعة الحسين بن طالل الم

والبالغ عددهم وفقًا لسجالت دائرة  2009/2010للعام الدراسي 
طالبًا وطالبة، موزعين وفقًا لمتغيرات ) 5342(القبول والتسجيل

  ).1(الدراسة كما في الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري التخصص ): 1(جدول
  والنوع االجتماعي

  النوع االجتماعي                      

  المجموع  إناث  ذكور    

 التخصص

كلية 
  3271  1845 1426  إنسانية

كلية 
  2071  1139  932  علمية

  5342  2984 2358    المجموع

   عينة الدراسة

طالبًا وطالبة من طلبة ) 475(تكونت عينة الدراسة من 
دية باعتبار أن وحدة الجامعة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقو

المعاينة هنا هي الشعبة، حيث تم اختيار أربع كليات من بين كليات 
االقتصاد وإدارة األعمال، والعلوم التربوية، (الجامعة عشوائيا وهي 

، واختيار شعبتين )والعلوم، وهنسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
كلية من  اثنتين عشوائيًا وذلك من شعب المواد التي طرحتها كل

الكليات األربع في الفصل الدراسي الصيفي من العام الدراسي 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 2(ويبين الجدول . 2009/2010

  .متغيري التخصص والنوع االجتماعي

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرْي ): 2(جدول 
  التخصص والنوع االجتماعي

  جتماعيالنوع اال                      

  المجموع  إناث  ذكور    

  التخصص
  289  148  141  كلية إنسانية

  186  95  91  كلية علمية

  475  243  232    المجموع

  أدوات الدراسة

  :ت في هذه الدراسة األدوات اآلتيةاستخدم

ع الباحث على ـبعد أن اطل: مقياس الذكاء االنفعالي: أوال
لدراسات المنشورة مقاييس الذكاء االنفعالي التي تضمنتها بعض ا

  Mayer  and 1998؛ عثمان ورزق،2003النبهان وكمالي، (

Salovey, 1990; Narimani  and  Basharpoor, 2009; 
Mayer, Caruso,  and  Salovey, 1997;  ( طّور مقياسًا للذكاء

ليناسب طلبة المرحلة الجامعية؛ إذ أن بعض المقاييس  االنفعالي؛
ٌطّورت على عينات غير طلبة الجامعات، في  التي اطلع عليها الباحث
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البعض اآلخر منها لم يتضمن األبعاد التي اعتمدها الباحث  أّنحين 
لذا فقد . في دراسته أو قد أجريت على بيئات غير البيئة األردنية
) 41(من  تكون المقياس الذي طّوره الباحث في صورته النهائية

  :، فيما يلي وصف لها، موزعة على أربعة أبعاد)1ملحق ( فقرة

وتشير إلى القدرة على االنتباه واإلدراك : المعرفة االنفعالية. 1
الجيد لالنفعاالت والمشاعر الذاتية وحسن التمييز بينها والتعبير 

ويمثل هذا . عنها والوعي بالعالقة بين األفكار والمشاعر واألحداث
 ).23، 22،  21، 20، 19، 16، 8، 3، 2( :فقرات، هي)  9(البعد 

ويقصد به القدرة على تحقيق التوازن : تنظيم االنفعاالت. 2
العاطفي أو القدرة على تهدئة النفس وكبح جماح اإلفراط في 

) 10(ويمثل هذا البعد . االنفعال سلبًا أو إيجابًا على نحو مناسب
 ).35 ،25، 24، 18، 17، 7، 6، 5، 4، 1: (فقرات،هي

ة على إدراك انفعاالت وهو القدر: Empathyالتعاطف . 3
اآلخرين والتوحد معهم انفعاليًا وفهم مشاعرهم واالهتمام بها، 

ويمثل هذا . النفعاالتهم حتى وإن لم يفصحوا عنها ةوالحساسي
، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 15، 14، 9(:فقرة، هي) 13(البعد 

36 ،37 ،39 ،40.( 

التأثير  ويشير إلى قدرة الفرد على: التواصل االجتماعي. 4 
ومشاعره  هااليجابي في اآلخرين وذلك من خالل إدراك وفهم انفعاالت

ومعرفة متى يقود اآلخرين،  ومتى يتبعهم ويساندهم ويتصرف معهم 
بطريقة الئقة حتى ال يظهر عليه آثار االنفعال السلبي كالضيق 

، 13، 12، 11، 10(: فقرات، هي) 9(ويمثل هذا البعد . والغضب
26 ،27 ،28 ،38 ،41.( 

ولكل فقرة من فقرات المقياس سلم إجابات يتكون من خمسة 
) 4(درجات، وعادة وتعطى ) 5(دائما وتعطى : تدريجات، وهي

درجة، ) 2(درجات، ونادرا وتعطى ) 3(درجات، وأحيانا وتعطى 
وبذلك تكون أعلى درجة نظرية يمكن . وأبدا وتعطى درجة واحدة

وأدنى درجة ) 5×41(اقع بو) 205(أن يحصل عليها المستجيب 
ولتحديد األوساط الحسابية ). 1×41(درجة بواقع ) 41(نظرية هي 

الدالة على مستوى الذكاء االنفعالي، طلب من لجنة من المحكمين 
تحديد هذه األوساط أخذين بعين االعتبار أن درجة كل فقرة تتراوح 

: يت هـذه األوساط على النحو التالدرجات، وقد حدد)  5 –1(بين 
 – 1(متوسطة، و) 3.49 – 2.50(مرتفعة، و) 5 – 3.50(من 

  .متدنية) 2.49

تم التحقق من صدق المحتوى لمقياس الذكاء االنفعالي 
بعرض المقياس على سبعة محكمين من أعضاء هيئة التدريس من 
المتخصصين في علم النفس التربوي والقياس والتقويم في 

ن مدى انتماء الفقرة للبعد الجامعات األردنية؛ إذ طلب منهم بيا
الذي تنتمي إليه، ومدى وضوح الفقرات، ومدى سالمة الصياغة 
اللغوية للفقرة ومدى مناسبة المقياس لعينة الدراسة، وإبداء أية 

%) 80(واعتمد الباحث نسبة اتفاق . مالحظات يرونها مناسبة
كمين وبناًء على هذا المعيار ووفقا آلراء المح. كمعيار لقبول الفقرة

تم حذف خمس فقرات من الصورة األولية للمقياس والبالغ عدد 
فقرة؛ لكون نسبة االتفاق عليها كانت متدنية ليصبح ) 45(فقراته 

  . فقرة) 41(المقياس في صورته النهائية مكونًا من 

باإلضافة إلى ذلك، تم التحقق من صدق البناء الداخلي 
وفقًا لطريقة المكونات  للمقياس باستخدام أسلوب التحليل العاملي

األساسية، وإجراء التدوير باستخدام طريقة التدوير المتعامد 
(Varimax Rotation) ،وبينت نتائج التحليل وجود أربعة عوامل ،

 56.10، وتفسر مجتمعة1 ≥(Eigen Value) كان الجذر الكامن 
  ).3( من التباين كما يتضح في الجدول% 

  ملي لمقياس الذكاء االنفعالينتائج التحليل العا): 3(جدول
النسبة التراكمية نسبة التباين الُمفّسر  الجذر الكامن العامل   

 للتباين المُفّسر

1 2.94  16.41  16.41  
2 2.87  14.52  30.93  
3 2.83  11.20  42.13  
4 2.77  13.97  56.10  

العامل وقد اختيرت الفقرات اعتمادًا على معيار تشبعها على 
انطبق ذلك على  د، وق%30الذي تنتمي إليه على أن ال يقل عن

المقياس صبح فقرة، وقد أ) 41( جميع فقرات المقياس والبالغة
فقرة موزعة على أربعة أبعاد تفسر ) 41(يتألف بشكله النهائي من 

لذا، فقد أظهرت النتائج أن الفقرات التسع ذوات %. 56.10مجتمعة 
تنتمي إلى العامل  )23، 22، 20،21، 19، 16، 8، 3، 2(األرقام 

األول وتدور مضامينها حول المعرفة االنفعالية، وكانت معامالت 
، 0.35، 0.39، 0.43، 0.40، 0.31، 0.37، 0.41، 0.32( تشبعها

، 5، 4، 1( أما الفقرات العشرة ذوات األرقام. على التوالي) 0.44
العامل الثاني وتدور تنتمي إلى فهي ) 35،  24،25، 18، 17، 7، 6

، 0.31(مضامينها حول تنظيم االنفعاالت، وكانت معامالت تشبعها 
على ) 0.37، 0.38،0.42، 0.33، 0.45، 0.52، 0.30، 0.47، 0.36

، 29، 15، 14، 9( أما الفقرات الثالثة عشر ذوات االرقام. التوالي
فهي تنتمي الى العامل ) 40، 39 ،37، 36، 34، 33، 32، 31،  30

 الثالث وتدور مضامينها حول التعاطف، وكانت معامالت تشبعها

)0.43 ،0.40 ،0.35 ،0.38 ،0.31 ،0.52  ،0.36 ،0.47 ،0.51 ،
أما الفقرات التسع ذوات . على التوالي) 0.32، 0.40،  0.32، 0.49
فهي تنتمي الى ) 41 ،38، 28، 27، 26، 13، 12، 11، 10( االرقام

ينها حول التواصل االجتماعي، وكانت العامل الرابع وتدور مضام
، 0.37، 0.32، 0.45، 0.36، 0.42، 0.44، 0.38(معامالت تشبعها 

وبهذا، يمكن القول أن البناء العاملي لمقياس الذكاء  ).0.40، 0.34
اإلنفعالي ينطوي على أربعة عوامل تقيس الذكاء اإلنفعالي لدى طلبة 

فعالية، وتنظيم اإلنفعاالت، المعرفة اإلن: الجامعة، وهذه العوامل هي
  . والتعاطف، والتواصل االجتماعي

تم التحقق من ثبات مقياس الذكاء االنفعالي من خالل تطبيقه 
طالبًا وطالبة من خارج عينة الدراسة، وحساب معامل ) 55( على
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االتساق الداخلي باستخدام معامل كرونباخ الفا لفقرات كل بعد من 
 0.70، 0.82، 0.79(قيم معامالت الثبات أبعاد المقياس، وقد بلغت 

المعرفة االنفعالية، وتنظيم االنفعاالت، (ألبعاد المقياس ) 0.74، 
باإلضافة إلى ذلك، . على التوالي) االجتماعي لوالتعاطف، والتواص

تم حساب معامل االستقرار عن طريق االختبار وإعادة االختبار على 
على العينة نفسها بعد مرور إعادة تطبيقه  معينة الثبات نفسها ث

، 0.80، 0.85، 0.83(أسبوعين، وقد بلغت قيم معامالت االستقرار
المعرفة االنفعالية، وتنظيم االنفعاالت، (ألبعاد المقياس ) 0.86

  .  على التوالي) االجتماعي لوالتعاطف، والتواص

بعد أن اطلع الباحث  :مقياس المهارات االجتماعية: ثانيا
مهارات االجتماعية التي تضمنتها بعض الدراسات على مقاييس ال

  Miller, 1995; Merrell,1993; Greesham  and(   المنشورة 

Elliott, 1990; طّور مقياسًا ) 1991؛ السمادوني،2007عطار
للمهارات االجتماعية؛ ليناسب عينة الدراسة الحالية، إذ أن المقاييس 

ات غير البيئة األردنية، التي اّطلع عليها الباحث أجريت على بيئ
 نوالبعض اآلخر منها طّور ليناسب عينات غير طلبة الجامعات، وتكّو

، موزعة على )2ملحق(فقرة ) 22(المقياس في صورته النهائية من 
  :ثالثة أبعاد، فيما يلي وصف لها

ويتضمن سلوكات مثل طلب ): Cooperation(التعاون 
. األنظمة والتعليمات مشاركة وطاعةوال المساعدة من اآلخرين،

 ).17، 16، 15، 14، 6، 5، 3(وتقيسه الفقرات ذوات األرقام 

ويتضمن سلوكات : Working Habits)( عادات العمل
المبادرة مثل االستفسار من اآلخرين عن المعلومات، وتقديم نفسه 

وتقيسه الفقرات . لآلخرين واالستجابة ألفعال اآلخرين بشكل مناسب
 ). 19، 18، 13، 12، 11، 10، 4، 2، 1(ذوات األرقام 

ويتضمن سلوكات مثل : (Self Management)ضبط الذات
االستجابة بشكل مناسب عند مضايقة اآلخرين له، والتصرف في 
المواقف التي يوجد فيها خالف وتحتاج إلى توفيق أو اتخاذ 

، 20، 9، 8، 7(وتقيسه الفقرات ذوات األرقام . نظر مختلفة توجها
21 ،22(. 

ولكل فقرة من فقرات المقياس سلم إجابات يتكون من خمسة  
) 4(درجات، وعادة وتعطى ) 5( دائما وتعطى: تدريجات، وهي

درجة، ) 2(درجات، ونادرا وتعطى ) 3(درجات، وأحيانا وتعطى 
وبذلك تكون أعلى درجة نظرية يمكن . وأبدا وتعطى درجة واحدة

وأدنى درجة ) 5× 22(بواقع ) 110(أن يحصل عليها المستجيب 
  ).   1× 22(درجة بواقع ) 22(نظرية هي 

تم التحقق من صدق المحتوى لمقياس المهارات االجتماعية 
بعرض المقياس على سبعة محكمين من أعضاء هيئة التدريس من 
المتخصصين في علم النفس التربوي والقياس والتقويم في 

ء الفقرة للبعد الجامعات األردنية؛ إذ طلب منهم بيان مدى انتما
الذي تنتمي إليه، ومدى وضوح الفقرات، ومدى سالمة الصياغة 
اللغوية للفقرة ومدى مناسبة المقياس لعينة الدراسة، وإبداء أية 

%) 80( واعتمد الباحث نسبة اتفاق. مالحظات يرونها مناسبة
وبناًء على هذا المعيار ووفقًا ألراء المحكمين . كمعيار لقبول الفقرة

م حذف أي فقرة؛ وإنما تم إجراء بعض التعديالت اللغوية لم يت
  . البسيطة

باإلضافة إلى ذلك، تم التحقق من صدق البناء الداخلي 
للمقياس باستخدام أسلوب التحليل العاملي وفقًا لطريقة المكونات 

 األساسية، وإجراء التدوير باستخدام طريقة التدوير المتعامد

(Varimax Rotation)  وأسفرت نتائج التحليل عن وجود ثالثة
أظهرت النتائج أن  عوامل تشبعت عليها فقرات المقياس، حيث

تنتمي  )17، 16، 15، 14، 6، 5، 3(الفقرات السبع ذوات األرقام 
إلى العامل األول وتدور مضامينها حول التعاون، وكانت معامالت 

على ) 0.50، 0.38، 0.43، 0.47، 0.39، 0.54، 0.56( تشبعها
، 12، 11، 10، 4، 2، 1( أما الفقرات التسع ذوات األرقام. التوالي

تنتمي إلى العامل الثاني وتدور مضامينها حول فهي )  18،19، 13
، 0.48، 0.52، 0.46، 0.41(عادات العمل، وكانت معامالت تشبعها 

أما الفقرات الست . على التوالي) 0.37، 0.32، 0.35،  0.54،0.40
فهي تنتمي الى العامل ) 22،  20،21، 9، 8، 7( امذوات االرق

 الثالث وتدور مضامينها حول ضبط الذات، وكانت معامالت تشبعها
ونتيجة . على التوالي) 054.، 0.48، 0.39، 0.33، 0.42، 0.51(

استبعاد ثالث فقرات من الصورة األولية للمقياس والبالغ لذلك تم 
على الثالثة عوامل الناتجة  فقرة كانت تشبعاتها) 25(عدد فقراته 

، ومن ثم أصبح المقياس في صورته النهائية مكونا )0.30( أقل من
  .  فقرة موزعة على ثالثة عوامل) 22(من 

تم التحقق من ثبات مقياس المهارات االجتماعية من خالل 
طالبًا وطالبة من خارج عينة الدراسة، وحساب ) 55(تطبيقه على 

باستخدام معامل كرونباخ الفا لفقرات كل معامل االتساق الداخلي 
، 0.81(بعد من أبعاد المقياس، وقد بلغت قيم معامالت الثبات 

التعاون، وعادات العمل، وضبط (ألبعاد المقياس ) 0.83، 0.79
باإلضافة إلى ذلك، تم حساب معامل االستقرار . على التوالي) الذات

إعادة  ملثبات نفسها ثعن طريق االختبار وإعادة االختبار على عينة ا
تطبيقه على العينة نفسها بعد مرور أسبوعين، وقد بلغت قيم 

التعاون، (ألبعاد المقياس ) 0.81، 0.78، 0.82( معامالت االستقرار
  .  على التوالي) وعادات العمل، وضبط الذات

اليرموك "تم استخدام مقياس: مقياس أنماط التعلق: ثالثًا
، )2009(الذي طّوره ابوغزال وجرادات " ألنماط تعّلق الراشديـن

-وقد سبق وان طبق المقياس على عينات من الطلبة الجامعيين 
وتكون . واظهر مستويات مرضية من الصدق والثبات – 2009

  :موزعة على ثالثة أبعاد، هي) 3ملحق(فقرة ) 20(المقياس من 

يظهر هذا  (Secure Attachment Style)نمط التعلق اآلمن 
لى أي درجة ينظر الفرد بشكل إيجابي إلى نفسه وإلى النمط إ
وتتراوح الدرجات . فقرات) 6(ويتكون هذا النمط من . اآلخرين

 .درجة) 30(إلى ) 0(عليه من 
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 Anxious – Ambivalent Attachment)نمط التعلق القلق 

Style )  يظهر هذا النمط إلى أي درجة ينظر الفرد بشكل سلبي إلى
) 7(ويتكون هذا النمط من . بي إلى اآلخريننفسه وبشكل إيجا

 .درجة) 35(إلى ) 0(وتتراوح الدرجات عليه من .  فقرات

 (Avoidant  Attachment Style)نمط التعلق التجنبي 
يظهر هذا النمط إلى أي درجة ينظر الفرد بشكل إيجابي إلى نفسه 

. فقرات) 7(ويتكون هذا النمط من . وبشكل سلبي إلى اآلخرين
 .درجة) 35(إلى ) 0(راوح الدرجات عليه من وتت

للتحقق من دالالت صدق المقياس، تم استخراج صدق البناء 
لهذا المقياس من خالل حساب معامل ارتباط الفقرات مع البعد الذي 
تنتمي إليه، ومعامل ارتباط الفقرات مع المقياس ككل؛ وذلك 

مل ارتباط باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وقد تراوحت قيم معا
، في حين )0.69 - 0.52(الفقرات مع البعد الذي تنتمي اليه من 

 - 0.48(تراوحت قيم معامل ارتباط الفقرات مع المقياس ككل من 
 ، وجميعها قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى)0.72

)0.05 .( وعليه، فإن هذه النتائج تعزز صدق البناء
 .إلى أن فقرات المقياس تقيس ما أعدت لقياسةللمقياس، وتشير 

، تم حساب معامالت ثبات وللتحقق من دالالت ثبات المقياس
لألبعاد الفرعية للمقياس، وبلغت ) كرونباخ الفا(اإلتساق الداخلي 

التعّلق (ألبعاد المقياس  ) 0.79،  0.78،0.84(قيم معامالت الثبات 
   .وتعّد معامالت ثبات مقبولة) نبياآلمن، والتعّلق القلق، والتعّلق التج

 :إجراءات الدراسة

بعد أن تم إعداد المقاييس الالزمة لجمع البيانات، تم تحديد  
أفراد العينة بشكل دقيق، ثم جرى تطبيق المقاييس على عينة 

طالبًا وطالبة جميعًا وذلك من قبل ) 475(الدراسة والبالغ عددهم 
م،  2009/2010عام الدراسي الباحث نفسه خالل الفصل الصيفي لل

وقد تم تفريغ اإلجابات وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي وتحليل 
  .النتائج وفقا ألسئلة الدراسة

  متغيرات الدراسة

تحليل (اشتملت الدراسة في التحليالت اإلحصائية األولى 
الذكاء االنفعالي، وعلى متغيرين :على متغير تابع واحد، هو) التباين

كلية علمية، والنوع  –كلية إنسانية : التخصص: هما مستقلين،
تحليل (أما في التحليالت الالحقة . ذكور، إناث: االجتماعي للطالب

: ، هو)متنبًأ به(متغير تابع واحد ، فقد اشتملت على )االنحدار
المهارات االجتماعية : الذكاء االنفعالي، وعلى متغيرين متنبئين، هما

  .وأنماط التعّلق

  :الدراسةنتائج 

ما مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة : السؤال األول
  الجامعة؟

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية لمقياس الذكاء االنفعالي ككل وأبعاد المقياس 

  .يوضح ذلك) 4( والجدول. كل على حدى

المعيارية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات): 4( جدول
الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس الذكاء االنفعالي بأبعاده 

 .األربعة

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  البعد الرقم
  0.72  3.85  المعرفة االنفعالية 1
  0.78  3.94  تنظيم االنفعاالت 2
  0.81  4.15  التعاطف 3
  0.75  4.01التواصل االجتماعي 4
  0.83  3.98  لالمقياس كك  

أن متوسط درجات الذكاء االنفعالي ) 4( يتـضح من الجدول 
؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي بن طالل مرتفعلدى طلبة جامعة الحسين 

وبما ان مقياس الذكاء االنفعالي متعدد . للمقياس ككل) 3.98(
األبعاد، فقد لوحظ أن بعد التعاطف جاء في المرتبة األولى بمتوسط 

) التواصل االجتماعي(، ويليه في المرتبة الثانية بعد )4.15(حسابي 
تنظيم (، ثم في المرتبة الثالثة بعد )4.01(بمتوسط حسابي 

، في حين جاء في المرتبة )3.94(بمتوسط حسابي ) االنفعاالت
  ).3.85(بمتوسط حسابي ) المعرفة االنفعالية(الرابعة واألخيرة بعد 

داللة إحصائية في  هل توجد فروق ذات : السؤال الثاني
مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعة تعزى إلى تخصص 

  الطالب أو نوعه االجتماعي أو التفاعل بينهما؟ 

لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على مقياس الذكاء 

  .ح ذلكيوض) 5(والجدول . االنفعالي ككل

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): 5( جدول
لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس الذكاء االنفعالي وفقًا 

  .لمتغيري تخصص الطالب ونوعه االجتماعي
المتوسط   التخصصالنوع االجتماعي

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  1.72 4.12  إنسانية  ذكور
  0.98 3.70  علمية  
  0.92 3.91  لكليا  

  1.69  4.20  إنسانية  إناث
  0.83  3.82  علمية  
  1.51  4.01  الكلي  

  0.87  4.16  إنسانية ذكور وإناث معًا
  1.42  3.76  علمية  
  0.97  3.96  الكلي  
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وجود فروقات ظاهرية في مستوى ) 5( يتضح من الجدول
درجات الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة الحسين بن طالل بين 

الكليات العلمية وطلبة الكليات اإلنسانية؛ إذ بلغ متوسط طلبة 
، في حين بلغ متوسط درجات )3.76(درجات طلبة الكليات العلمية 

وجود ) 5(كما يتضح من الجدول ). 4.16(طلبة الكليات اإلنسانية 
فروق ظاهرية في مستوى درجات الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة 

اإلناث على مقياس  تالذكور والطالباالحسين بن طالل بين الطلبة 
، في )3.91(الذكاء االنفعالي؛ إذ بلغ متوسط درجات الطلبة الذكور 

ولمعرفة ما إذا ). 4.01(حين بلغ متوسط درجات الطالبات اإلناث 
كانت هذه الفروق الظاهرية في المتوسطات ذات داللة إحصائية 

اء تحليل إلى التخصص والنوع االجتماعي، فقد تم إجر ىوتعز
يتضح  ا، كميلمقياس الذكاء االنفعال) 2× 2(التباين الثنائي من نوع 

  ). 6(من الجدول 

لمقياس الذكاء ) 2× 2(تحليل التباين الثنائي ): 6( الجدول
  . ياالنفعال
مصدر
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط
  المربعات

مستوى ف
  الداللة

  *0.000 584.47 371.32  1  317.32 التخصص
النوع

 االجتماعي
286.17  1  286.17 422.70 0.000*  

  *0.682 371.04 361.43  1  224.43 التفاعل
   0.677  472  319.96 الخطأ
     472 1201.88 الكلي

      )α  =0.05(دالة احصائيا عند مستوى * 

      

وجود فروقات ذات داللة إحصائية ) 6(يتضح من الجدول 
في مستوى الذكاء االنفعالي بين ) α  =0.05(عند مستوى الداللة 

طلبة الكليات اإلنسانية وطلبة الكليات العلمية، حيث بلغت قيمة 
وبالرجوع إلى قيم . 584.47 (472,1) بدرجات حرية" ف"

تبين أن هذه الفروقات جاءت لصالح ) 5(المتوسطات في الجدول 
وهو يفوق ) 4.16( طلبة الكليات اإلنسانية؛ إذ بلغ متوسط درجاتهم

) 6(ويكشف الجدول ). 3.76(متوسط درجات طلبة الكليات العلمية 
في ) α  =0.05(وجود أثر دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة الحسين بن طالل يعزى 
) 472,1(بدرجات حرية " ف"للنوع االجتماعي، حيث بلغت قيمة 

تبين أن ) 6(م المتوسطات في الجدول وبالرجوع إلى قي. 422.70
) 4.01(إذ بلغ متوسط درجاتهن  هذه الفروق جاءت لصالح اإلناث؛
 كما يتضح من الجدول). 3.91( وهو يفوق متوسط درجات الذكور

 α(عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) 6(
سين في مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة الح) 0.05= 

  . بن طالل يعزى للتفاعل بين متغيري التخصص والنوع االجتماعي

  

  

هل يمكن التنبؤ بمستوى الذكاء االنفعالي : السؤال الثالث
لدى طلبة الجامعة من خالل مهاراتهم االجتماعية وأنماط 

  تعلقهم؟

لإلجابة على هذا السؤال، تم حساب معامل ارتباط بيرسون 
(Pearson Correlation)  مقياس الذكاء االنفعالي ككل بأبعاده بين

المختلفة من جهة، وكل من مقياس المهارات االجتماعية ومقياس 
قيم ) 7( أنماط التعلق بأبعادهم المختلفة أيضا، ويوضح الجدول

  . معامالت االرتباط

بين مقياس الذكاء االنفعالي  طمعامالت االرتبا): 7( جدول
  .ق بأبعادهم المختلفةوالمهارات االجتماعية وأنماط التعل

المعرفة   البعد  المقياس
االنفعالية

تنظيم 
االنفعاالت

التواصل التعاطف
االجتماعي

الذكاء 
االنفعالي

  ككل
المهارات 
االجتماعية

*0.41  *0.43 *0.46  *0.35 *0.37التعاون
عادات 
 العمل

0.32* 0.38*  *0.36 0.34*  0.33*

ضبط 
 الذات

0.33* 0.34 * 0.41 *0.39*  0.36*

أنماط 
  التعّلق

التعّلق 
  اآلمن

0.29* 0.31*  0.30* 0.34*  0.39*

التعّلق 
 القلق

-0.26*-0.20* -0.20*-0.24*  -0.23*

التعّلق 
التجنبي

-0.21*-0.19* -0.23*-0.25*  -0.22*

  )α  =0.05(دالة احصائيًا عند مستوى الداللة *

أن معامل االرتباط بين الذكاء ) 7( الجدوليتضح من  
االنفعالي وأبعاد مقياس المهارات االجتماعية موجب؛ إذ أن جميع 
معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي ومقياس 

=  α(المهارات االجتماعية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
تباط بين الذكاء أن معامل االر) 7(كما يتضح من الجدول ). 0.05

االنفعالي ونمط التعلق اآلمن موجب؛ في حين أن معامل االرتباط بين 
الذكاء االنفعالي ونمطي التعّلق القلق والتجنبي سالب، وأن جميع 
معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي ومقياس أنماط 

  .)α  =0.05( التعّلـق دالة إحصائيا عند مستـوى الداللة

ولمعرفة معامالت االرتباط بين مستوى المهارات االجتماعية 
وأنماط التعّلق لدى طلبة الجامعة، تم حساب معامل ارتباط بيرسون 

(Pearson Correlation)  بين مقياس المهارات االجتماعية بأبعاده
المختلفة ومقياس أنماط التعلق بأبعاده المختلفة أيضا، ويوضح 

  . االرتباط قيم معامالت) 8( الجدول
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بين مقياس المهارات  طمعامالت االرتبا ):8( جدول
  .االجتماعية بأبعاده المختلفة ومقياس أنماط التعلق بأبعاده المختلفة

  التعّلق التجنبي  التعّلق القلق  التعّلق اآلمن  البعد     
  *0.17-  *0.21-  *0.43  التعاون

  *0.24-  *0.18-  *0.39 عادات العمل
  *0.19-  *0.22-  *0.40  ضبط الذات

  )α  =0.05( دالة احصائيًا عند مستوى الداللة *

وجود معامل ارتباط موجب بين نمط ) 8( يتضح من الجدول 
التعّلق اآلمن وأبعاد مقياس المهارات االجتماعية جميعًا دال 

كما يتضح من . )α  =0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة 
بين نمط التعّلق القلق وجود معامل ارتباط سالب ) 8(الجدول 

وأبعاد مقياس المهارات االجتماعية دال إحصائيا عند مستوى 
وجود معامل ) 8(كما يتضح من الجدول ). α =0.05(الداللة 

ارتباط سالب بين نمط التعلق التجنبي وأبعاد مقياس المهارات 
  .)α  =0.05(االجتماعية دال إحصائيا عند مستوى الداللة 

مة كل من متغيري المهارات االجتماعية ولمعرفة مدى مساه
وأنماط التعّلق في التنبؤ بالذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعة، فقد 
تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد المتدرج، ويوضح الجدول 

  .نتائج هذا التحليل) 9(

نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج للتنبؤ ): 9( جدول
ارات االجتماعية وأنماط التعّلق في بمدى مساهمة كل من المه

  .الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعة
المتغيرات
 المستقلة

  )المتنبئة(

  المعامل
B 

مربع معامل
االرتباط 
  R2المتعدد

التغير في
R2 

مستوى"ف"قيمة
  الداللة

المهارت
  االجتماعية

0.135 0.352 0.35217.520.000* 

 *0.17414.500.000 0.526 0.109 أنماط التعّلق

  )α  =0.05(دالة احصائيًا عند مستوى الداللة *

أن متغيري المهارات االجتماعية، ) 9(يتضح من الجدول 
وأنماط التعّلق أسهما بنسبة دالة إحصائيا في التنبؤ بالذكاء 
 االنفعالي لدى طلبة الجامعة، حيث فّسر المتغيران معًا ما نسبته

وى الذكاء االنفعالي، فقد فسر متغير من التباين في مست) 0.526(
من التباين؛ في حين فّسر ) %35.2(المهارات االجتماعية ما نسبته 
  .من التباين) %17.4(متغير أنماط التعلق ما نسبته 

  مناقشة النتائج

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى الذكاء االنفعالي لدى 
فروق في مستوى  طلبة جامعة الحسين بن طالل، وما إذا كان هناك

ذكائهم االنفعالي يعزى إلى متغيري التخصص والنوع االجتماعي 
كما هدفت الدراسة إلى معرفة عالقة . للطالب والتفاعل بينهما

وقد تمت . الذكاء االنفعالي بالمهارات االجتماعية وأنماط التعلق
  :  مناقشة نتائج الدراسة وفق أسئلتهاعلى النحو االتي

  : المتعلقة بالسؤال األولمناقشة النتائج 

الذكاء االنفعالي لدى طلبة  أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى
). 3.98(جامعة الحسين بن طالل مرتفع؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي 

ولعل السبب في ارتفاع مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعة 
جتماعية ؛ إذ أنها بيئة اةبصفة عامة يعزى إلى طبيعة البيئة الجامعي

يسودها التعاطف والحوار والتواصل االجتماعي؛ مما يمنح الطلبة 
القدرة على اكتشاف مشاعر وأحاسيس أصدقائهم، وفهم مشاعر 
األفراد المحيطين بهم، ومجاملة األصدقاء والتعامل معهم بهدوء، 
ولديهم القدرة على بناء الصداقات والتواصل مع اآلخرين، وجميعها 

ساسية للتعاطف والتواصل مع اآلخرين التي تعّد مهارات وقدرات أ
وكذلك فان توقعات المجتمع من . أبعادًا أساسية للذكاء االنفعالي

هذه الفئة من الطلبة الجامعيين قد تدفعهم للتصرف بما يتناسب 
الرزين  ليتوقع من طلبة الجامعة التعام عوهذه التوقعات؛ فالمجتم

  . اعدة لألفراد اآلخرينوالمتعاطف والذي يقدم العون والمس

وقد يعزى سبب ذلك أيضًا إلى طبيعة نضج طلبة الجامعة؛ 
فطلبة الجامعة على درجة من النضج، يمّكنهم من معرفة وتنظيم 
انفعاالتهم وهي أبعاد أساسية للذكاء االنفعالي؛ فيتحكمون في 
مشاعرهم وتصرفاتهم، ويكبحون مشاعرهم السلبية، ويجيدون فهم 

ر اآلخرين، ولديهم حساسية جيدة النفعاالت ومشاعر ومعرفة مشاع
من الشرائح االجتماعية الواعية  ينالجامعي طلبةال ويعّد. اآلخرين

والمثقفة والقادرة على مواجهة مشكالت الحياة والتمكن من حلها 
بمرونة  منتيجة تمتعه انفعاالتهم؛والصمود والسيطرة في تنظيم 

 إلىمقبولة ومنظمة للوصول  موتصرفاته متهاعقلية تجعل عالق
بطرق تنظيم  ممن خالل معرفته موعن حياته مالرضا عن أنفسه

كما أظهرت نتائج الدراسة أن  .في الحياة ماالنفعاالت لتحقيق أهدافه
جميع أبعاد مقياس الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة الحسين بن 
طالل جاءت بمستوى مرتفع بالرغم من أن بعد التعاطف جاء 

لمرتبة األولى؛ في حين جاء بعد المعرفة االنفعالية بالمرتبة الرابعة، با
وقد يعود السبب في تباين مرتبة كل منهما إلى أن ُكـّال منهما يعّد 
كفـاية خاصة؛ فبعد المعرفة االنفعالية يعّد كفـاية شخصية، في حيـن 

ويفّسر ). (Goleman, 1995 يعّد بعد التعـاطف كفاية اجتماعية
في الذكاء االنفعالي التباين ايضًا في ضوء النموذج المختلط هذا 

؛ إذ يرى بارون أن بعد  (Bar-on,2000)المطّور من قبل بارون
المعرفة االنفعالية هو أحد مكونات الشخصية في النموذج، في حين 

  .يعّد بعد التعاطف أحد مكونات العالقات بين االشخاص

الحرم الجامعي بشكل  وبالرغم من تنامي ظاهرة العنف في  
عام؛ إال أن نتيجة هذه الدراسة المتعلقة بارتفاع مستوى الذكاء 
االنفعالي لدى طلبة جامعة الحسين بن طالل قد تبدو متوقعة؛ إذ 
أن العنف في جامعة الحسين بن طالل لم يعّد ظاهرة مقارنة مع 

د وعليه، فان ذلك يعّد مؤشرًا على جهو. الجامعات االردنية االخرى
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الجامعة في تحقيق رسالتها المتعلقة بتوطيد اواصر المحبة والتفاعل 
م من جهة االجتماعي بين طلبتها من جهة، وبين طلبتها ومدرسيه

، فإن ادارة الجامعة حريصة على توفير جو باالضافة إلى ذلك. اخرى
آمن وعاطفي ومفتوح للتواصل مع الطلبة من خالل االلتقاء المستمر 

وقد . اضرات التوجيهية واالرشادية لهمتقديم المحمع الطلبة، و
يعزى ذلك  أيضًا الى أن هناك عوامل أخرى قد تكمن وراء ظاهرة 
العنف غير الذكاء االنفعالي لدى الطلبة؛ مما يستوجب إجراء المزيد 

وتتفق نتائج هذه الدراسة . من الدراسات للكشف عن هذه العوامل
رت إلى أن مستوى الذكاء التي أشا) 2007(مع دراسة المصدر 

  .االنفعالي لدى طلبة الجامعة كان بمستوى مرتفع

   :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
في مستوى الذكاء االنفعالي بين ) α  =0.05(مستوى الداللة 

لمية؛ وقد جاءت هذه طلبة الكليات اإلنسانية وطلبة الكليات الع
ولعل السبب في ارتفاع . الفروق لصالح طلبة الكليات اإلنسانية

مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة الكليات اإلنسانية مقارنة مع 
طلبة الكليات العلمية يعزى إلى طبيعة التخصص؛ إذ أن مقررات 

ية اإلنسانالكليات اإلنسانية تتناول قضايا تختص بالتعامل والعالقات 
وتشجع العالقات االجتماعية وتعزز الثقة والمهارات االجتماعية، 

بالنفس، وتتطلب هذه المقررات االحتكاك والتعامل مع اآلخرين أكثر 
باإلضافة إلى ذلك، تتطلب مقررات . من مقررات الكليات العلمية

قضايا إنسانية تتطلب  جالكليات اإلنسانية التواصل االجتماعي، وتعال
إلنساني مع اآلخرين، ومراعاة مشاعر وعواطف األفراد التعاطف ا

حين أن  يبعواطف وانفعاالت األفراد اآلخرين؛ ف يالمحيطين، والوع
طلبة الكليات العلمية يتعاملون مع األرقام والمعادالت والقوانين 

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة المساعيد . بشكل عام
فروق ذات داللة إحصائية في  التي أشارت إلى وجود) 2008(

وتختلف مع . مستوى الذكاء االنفعالي لصالح طلبة الكليات االنسانية
التي أشارت إلى وجود فروق بين ) 2007(نتائج دراسة الربيع 

الطلبة ذوي التخصصات العلمية وذوي التخصصات االنسانية في 
كما . الذكاء الوجداني لصالح الطلبة ذوي التخصصات العلمية

التي أشارت إلى عدم وجود ) 2002(ختلف مع نتائج دراسة عجوة ت
فروق بين الطلبة ذوي التخصصات العلمية وذوي التخصصات 

وقد يكون هذه االختالف عائدًا إلى . االنسانية في الذكاء الوجداني
دريس وتعامل المدرسين مع عوامل ديموغرافية أو اساليب الت

  .الطلبة

وجود فروق ذات داللة احصائية في كما أظهرت نتائج الدراسة 
مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة الحسين بن طالل يعزى 

وربما . للنوع االجتماعي؛ وقد جاءت هذه الفروق لصالح اإلناث
يعود السبب في وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء 

التنشئة االنفعالي بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث إلى طبيعة 
األسرية؛ إذ أن طبيعة التنشئة األسرية المتعلقة بتربية اإلناث لها 

كما أن . تأثير مباشر على إدراكهن النفعاالتهن وانفعاالت اآلخرين

التنشئة األسرية تؤكد على أهمية التعاطف بالنسبة لإلناث واالتزان 
ين االنفعالي كضرورة التصرف بهدوء، واللباقة في التعامل مع اآلخر

ومجاملتهم، والصبر واحتواء مشاعر اإلجهاد التي قد تعترضهن، 
باإلضافة إلى ذلك، فان . وجميعها أبعاد أساسية للذكاء االنفعالي

 ثاإلناث أقدر من الذكور في التعبير عن انفعاالتهن ومشاعرهن، حي
 ميسمح ذلك لهن بالغوص في أعماق شخصية اآلخرين، وفه

ك يسهم في جعلهن أعلى في مستوى انفعاالتهم بسهولة، وكل ذل
وقد يعود ذلك الى التكوين النفسي . الذكاء االنفعالي من الذكور

والبيولوجي لألنثى المتمثل في رقة عواطفها ورهافة مشاعرها بحيث 
تسعى دائمًا إلى التواصل العاطفي وقراءة المشاعر الدفينة لدى 

 ة المصريوتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراس. اآلخرين
التي أشارت إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث في ) 2007(

وتختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج  .الذكاء االنفعالي لصالح االناث
التي أشارت إلى وجود فروق بين الذكور ) 2007(دراسة المصدر

وتختلف مع نتائج  .واإلناث في الذكاء االنفعالي لصالح الذكور
عدم وجود فروق بين التي أشارت إلى ) 2002( دراسة عجوة

ومن المحتمل أن يعود سبب . الجنسين في الذكاء الوجداني
االختالف إلى عوامل ثقافية أو اجتماعية؛ فقد أجريت هاتان 
الدراستان اللتان اختلفت نتائجهما مع نتائج الدراسة الحالية في 

  .بيئات غير بيئة الدراسة الحالية

  : لقة بالسؤال الثالثمناقشة النتائج المتع

أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط موجب بين الذكاء 
وبهذا يمكن القول إن الذكاء  .االنفعالي والمهارات االجتماعية

االنفعالي إن كان عمال عقليا فانه يتأثر في جزء منه بسمات الطالب 
الشخصية كمهاراته االجتماعية؛ فالمهارات االجتماعية تمّكن الطالب 

باإلضافة إلى ذلك، . معرفة انفعاالته والوعي بها وتنظيمها جيدًا من
فان المهارات االجتماعية تمّكن الفرد من التفاعل بايجابية مع 
اآلخرين، والتعبير باتزان عن مشاعره االيجابية والسلبية، وضبط 
انفعاالته في مواقف التفاعل االجتماعي، والتعرف على مشاعر 

وحسن التصرف بما يناسب المواقف، وتمّكن  اآلخرين وتلميحاتهم،
الفرد من التعاون مع اآلخرين بايجابية، وهذه جميعها تعّد أبعادًا 

كما أن المهارات . أساسية لتنمية الذكاء االنفعالي لدى األفراد
االجتماعية تمّكن الفرد من مواجهة المواقف المحرجة والتخلص من 

اءة الذاتية، مما يجعله يشارك المآزق بكفاءة، ومن ثم الشعور بالكف
اآلخرين أنشطتهم بما يحقق له االستمتاع بالحياة والتمتع بصحة 
نفسية جيدة، وهذه أيضا تعّد عناصر رئيسة للذكاء االنفعالي لدى 

ويمكن تفسير هذه النتيجة أيضا انطالقا من أن المهارات . األفراد
إقامة عالقات االجتماعية تتضمن مهارات انفعالية تسهم في تيسير 

ودية مع اآلخرين وإدارة التفاعل معهم على نحو يساعد على 
االقتراب منهم والتعرف عليهم، ومن المهارات الرئيسة في هذا 

. مهارة التعاطف التي تعّد مكونًا رئيسيًا للذكاء االنفعالي قالسيا
أبو ناشي،  ؛2004 البلوي،(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

  Norman  and)؛ نورمان وريتشاردسون 2001، ؛ غنيم2002
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Richardson, 2001)  التي أشارت نتائج دراساتهم إلى وجود عالقة
  . االنفعالي ءارتباطية بين المهارات االجتماعية والذكا

وأظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط موجب بين الذكاء 
بوجود  ويمكن تفسير النتيجة المتعلقة. االنفعالي وأنماط التعّلق

بين نمط التعلق اآلمن والذكاء االنفعالي؛ إذ أن نمط التعلق  ةعالق
اآلمن يسهل على أفرد هذا النمط االقتراب من اآلخرين، والثقة بهم 
واالعتماد عليهم، ويشعرون باالرتياح الن اآلخرين يثقون بهم، 

. ويتفاعلون مع اآلخرين بمرونة، ويتقبلونهم ويتعاونون معهم
لى ذلك، فان لدى األفراد ذوي نمط التعلق اآلمن  نظرة باإلضافة إ

ايجابية نحو أنفسهم ونحو اآلخرين، وهذا يمكنهم من تأسيس 
عالقات اجتماعية مع اآلخرين بسهولة،  ويعّد بناء وتأسيس 
العالقات االجتماعية والتعاون مع اآلخرين أبعادًا رئيسة للذكاء 

فراد ذوي النمط اآلمن أكثر باإلضافة إلى ذلك، فان األ. االنفعالي
مرونة ويظهرون ضبطا انفعاليًا مناسبًا نحو اآلخرين،  وعلى العكس 
فان األفراد ذوي نمط التعلق التجنبي يميلون إلى تجنب اآلخرين، 
في حين أن األفراد ذوي نمط التعلق القلق يصبح متقلبًا انفعاليًا في 

وتتفق .  (Kim, 2005)عالقاته المستقبلية وتفاعله مع اآلخرين
 ,Hamarta)نتائج هذه الدراسة مع دراسة هامارتا ودينيزوسالتالي 

Deniz,  and  Saltali, 2009)؛ وناريماني وباشاربوور(Narimani 

 and Basharpoor, 2009)؛ وكينزا(Qinza, 2005) ؛
التي أشارت نتائج  (Konstantions, 2004) كونستانيونس

 ءاطية بين أنماط التعلق والذكادراساتهم إلى وجود عالقة ارتب
  . االنفعالي

وأظهرت نتائج الدراسة ايضًا وجود معامل ارتباط موجب بين 
المهارات االجتماعية وأنماط التعّلق اآلمن؛ ولعّل السبب في ذلك 
يعود إلى أن لدى األفراد ذوي نمط التعّلق اآلمن مهارات وكفايات 

كما . مط التعّلق غير اآلمناجتماعية عالية مقارنة مع األفراد ذوي ن
يتميز األفراد ذوي نمط التعّلق اآلمن بالثقة في عالقاتهم مع 
اآلخرين؛ مما يسهل عليهم التفاعل االجتماعي مع زمالئهم، في حين 
أن األفراد ذوي نمط التعّلق القلق والتعّلق التجنبي يتميزون 

االجتماعية بالضعف في عالقاتهم االجتماعية والتدنٍّي في  كفاياتهم 
  .  ايضًا؛ مما يجعلهم مترددين في إقامة عالقات اجتماعية مع زمالئهم

  :التوصيات

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، يوصي 
  :الباحث بما يأتي

بناء برامج تدريبية من قبل المختصين بارشاد الطلبة في 
القلق ( نةالجامعات؛ تهدف إلى تغيير أنماط التعّلق غير اآلم

 . لدى الطلبة بحيث تصبح أنماط التعلق لديهم آمنة) والتجنبي

ضرورة إكساب الطلبة لبعض المهارات االجتماعية من خالل 
طرح بعض المساقات التي ُتعنى بديناميات الجماعة، وتشجيع 
المشاريع األكاديمية التعاونية، وإقامة بعض األنشطة الجماعية من 

؛ نظرًا للعالقة االرتباطية ة في الجامعاتعمادات شؤون الطلب قبل
  .بين المهارات االجتماعية والذكاء االنفعالي

  :المراجعالمصادر و

ــريم     ــد الك ــة وجــرادات، عب ــو غــزال، معاوي ــق  ). 2009. (أب أنمــاط تعل
المجلـة  . الراشدين وعالقتها بتقـدير الـذات والشـعور بالوحـدة    

 .57 – 45، )1( 5، األردنية في العلوم التربوية

م الذكاء الوجداني وعالقته بالذكاء العـا ). 2002. (أبو ناشي، منسي
المجلـــة . دراســـة عامليـــة: والمهـــارات االجتماعيـــة والشخصـــية

 .188 – 145، )35( 12، المصرية للدراسات النفسية

ــة  ــوي، خولـ ــالتوافق   ). 2004. (البلـ ــه بـ ــالي وعالقتـ ــذكاء االنفعـ الـ
ن طالبـات كليـة   النفسي والمهارات االجتماعية لـدى عينـة مـ   

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة   . التربيــة بمدينــة تبــوك 
 .التربية، جامعة الملك سعود، الرياض

ــل  ــع، فيصــ ــاط   ). 2007. (الربيــ ــه بأنمــ ــالي وعالقتــ ــذكاء االنفعــ الــ
الشخصية والتفكير الناقد في ضوء بعض المتغيرات لـدى  

رســالة دكتــوراة غيــر منشــورة، جامعــة  . طلبــة جامعــة اليرمــوك
  .اليرموك، األردن

الــذكاء الوجــداني والتوافــق المهنــي ). 2001(الســمادوني، الســيد 
ــم ــة مــن المعلمــين والمعلمــات     : للمعل دراســة ميدانيــة علــى عين

  .61-151، )1( 3عالم التربية،. بالتعليم الثانوي العام

مفهومــه : الــذكاء االنفعــالي). 1998( .عثمــان، فــاروق ورزق، محمــد
   31-1.  ،)1( 38،لتربية بالنصورةمجلة كلية ا. وقياسه

الـــذكاء االنفعـــالي وعالقتـــه بكـــل مـــن  ). 2002. (عجـــوة، عبـــد العـــال
الذكاء المعرفـي والعمـر والتحصـيل الدراسـي والتوافـق النفسـي       

 13، مجلــة كليــة التربيــة باالســكندرية. لــدى طــالب الجامعــة
)1( ،250 – 344.  

لخجــل وعالقتهمـــا  المهــارات االجتماعيـــة وا ). 2007. (عّطــار، إقبـــال 
بالتحصيل لدى الطالبـات مـن مراحـل دراسـية مختلفـة بالمملكـة       

ــعودية  ــة السـ ــة . العربيـ ــة التربيـ ــة كليـ ــم   :مجلـ ــة وعلـ التربيـ
  .57-84،)2( 31،النفس

فعاليـة برنـامج تـدريبي فـي تنميـة مهـارات       ). 2005( غرايبة، سـالم 
ــة الصــف العاشــر       ــدى طلب ــالي ل ــاعي واالنفع ــذكاء االجتم ال

سالة دكتوراة غير منشورة، جامعة اليرمـوك، اربـد،   ر. األساسي
  .األردن

الـــذكاء الوجـــداني والمهـــارات االجتماعيـــة  ). 2001. (غنـــيم، محمـــد
مجلــة . دراســة عامليــة . وتقــدير الــذات وتوقــع الكفــاءة الذاتيــة  

 .67-47، 12، كلية التربية بجامعة الزقازيق
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 .137 – 111، )2( 6، واالجتماعية
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  )1(ملحق
  مقياس الذكاء االنفعالي

  
  أبدًا  نادرًا  احيانًا  عادًة  دائمًا  الفقرة   الرقم

            . استمتع عند قيامي بانجاز مهمة ما 1
            .يسهل علّي التعبير عن مشاعري تجاه اآلخرين 2
            .استطيع إدراك مشاعري الصادقة 3
            .استطيع انجاز أعمالي بنشاط وتركيز عالي 4
            .عةأتحلى بالصبر إذا لم أحقق نتائج سري 5
            .استطيع تحقيق النجاح تحت الضغوط 6
            . اعتبر نفسي مسؤوال عن مشاعري 7
            .أنا حساس لما يحتاجه اآلخرين 8
            .لدّي القدرة على اكتشاف أحاسيس أصدقائي 9

            .أنا شخص متعاون  10
            .يصعب علّي التحدث مع الغرباء  11
            .أثير على اآلخرينلدّي القدرة في الت  12
            .بناء الصداقات أمر مهم بالنسبة لي  13
            .افهم مشاعر األفراد المحيطين بي جيدًا  14
            .استطيع إدراك مشاعر اآلخرين دون أن  يخبروني بها  15
            .استطيع أن أتحدث بسهولة عن مشاعري  16
           .ما أريدأتحكم في مشاعري الخاصة؛ لكي يكون عملي ك  17
            .اغضب بسهولة  18
            .أدرك أن لدّي مشاعر رقيقة  19
            . لدّي القدرة على معرفة صفاتي االيجابية  20
            . لدّي فهم جيد لالنفعاالت  21
            .لدّي فهم حقيقي بما اشعر  22
ــا هــي         23 ــة كم ــع اآلخــرين بدق ــاملي م ــي تع أدرك مشــاعري ف

  .فعال
          

طيع أن انحــــي عــــواطفي جيــــدا عنــــد أقــــوم بانجــــاز  اســــت  24
  .أعمالي

          

عندما أقرر انجاز أعمالي فإنني ابدأ بالعقبات التي تحـول    25
  .بيني وبينها

          

            .اعتبر نفسي موضع ثقة من اآلخرين  26
            .لدّي قدرة في التأثير على اآلخرين  27
            .اشعر أنني طيب مع اآلخرين  28
            .ل اآلخرين عندما يستحقون ذلكأجام  29
ــن       30 ــدقائي مـــ ــاالت أصـــ ــة انفعـــ ــى معرفـــ ــدرة علـــ ــدّي القـــ لـــ

  .سلوكاتهم
          

            .أتأثر بردود أفعال اآلخرين  31
            .اتصف بالهدوء في تعاملي مع اآلخرين  32
اســــتطيع اإلحســــاس بنــــبض الجماعــــة والمشــــاعر غيــــر        33

  .المنطوقة
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النتبــاه للمؤشــرات الدقيقــة التــي تــدل  لــدّي القــدرة علــى ا   34
  .على مشاعر الشخص اآلخر

          

           .استطيع احتواء مشاعر اإلجهاد التي تعوق أداء أعمالي  35
لدّي القدرة على معرفة فيما إذا كان أحد أصـدقائي غيـر     36

  .سعيد
          

            .أحاول فهم أصدقائي من خالل تفهم رؤيتهم لألشياء  37
            .األسئلة المحرجة الموجهة من اآلخريناغضب من   38
لــدّي القــدرة علــى فهــم االشــارت االجتماعيــة التــي تصــدر    39

  .من اآلخرين
          

            .استمتع بصحبة األشخاص اآلخرين  40
            .استطيع مشاركة اآلخرين في أحاديث تخصهم  41

  
  

 )2(ملحق

  مقياس المهارات االجتماعية
  أبدا  نادرًا  أحيانا  عادة  دائما  العبارة  الرقم 

            .استخدم وقت الفراغ بشكل مناسب 1
            .افتخر بأعمالي 2
            .أبادر إلى إجراء محادثات مع اآلخرين 3
            .استطيع انجاز األعمال المطلوبة مني في الوقت المحدد 4
            .أدعو زمالئي لالنخراط في األنشطة 5
            .اكّون صداقاتي بسهولة 6
            .اضبط أعصابي عندما اغضب 7
            .التزم بأنظمة وتعليمات الجامعة 8
            .أحافظ على هدوئي عند حدوث مشكالت معينة 9

            .اتبع التعليمات بعناية  10
أتجاهل المشـتتات الصـادرة مـن زمالئـي بسـهولة أثنـاء عمـل          11

  .الواجبات 
          

            .بأثابر على انجاز العمل المطلو  12
            .اعتقد أن عملي جيد ويتناسب مع أدائي وجهدي  13
            .اعّبر عن عدم ارتياحي بشكل مناسب  14
            .اعمل على مساعدة زمالئي عندما يحتاجون إلى مساعدة  15
أتعــاون مــع زمالئــي فــي انجــاز األنشــطة الصــفية بــدون حــث       16

  .منهم
          

            .األمر ذلكأتفاهم مع رفاقي عندما يستدعى   17
            .انتقل من موضوع إلى آخر بشكل سليم ومالئم  18
            . لدّي تقدير ذات عالي  19
            .استطيع االنتظار حتى يتم تلبية احتياجاتي  20
            .أتقبل النصح والتوجيه من اآلخرين  21
            .االستجابة بشكل مناسب عندما يضايقني اآلخرين  22
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  )3(ملحق
  ياس أنماط التعلقمق

تنطبق   العبارة  الرقم
بدرجة 
 كبيرة جدًا

تنطبق 
بدرجة 
  كبيرة

تنطبق 
بدرجة 
  متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
  قليلة

  ال تنطبق

            .أالحظ أن اآلخرين ال يرغبون االقتراب مني  1
            .من الصعب علّي أن أثق باآلخرين تمامًا  2
أنهم  دألنني اقترب من الناس كثيرًا، أج  3

  .ضلون البقاء بعيدين عنييف
          

            .أكون مرتاحًا عندما أكون قريبًا من اآلخرين  4
من المهم بالنسبة لي أن أكون مستقًال عن   5

  .اآلخرين
          

ال يقـــّدرني أو يحترمنـــي اآلخـــرون تمامـــا كمـــا   6
  .أقّدرهم أو احترمهم

          

            .ال أقلق عندما يقترب مني شخص ما كثيرًا  7
            .ضل أن يكون اآلخرون مستقلين عنيأف  8
رغبتــي فــي االقتــراب مــن اآلخــرين تفــوق غالبــا    9

  .رغبتهم في االقتراب مني
          

أعرف أنني سأجد من يساعدني عندما احتـاج    10
  .إلى مساعدة

          

ال يوجـــــد مشـــــكلة بالنســـــبة لـــــي إذ اعتمـــــد       11
  .اآلخرون علّي

          

نا لست بحاجة ال اقلق عندما أكون وحيدا،فا  12
  .ماسة لآلخرين

          

لـــدّي انطبـــاع أننـــي أحـــب اآلخـــرين أكثـــر ممـــا    13
  .يحبونني

          

مــن الســهل علــّي أن أكــّون عالقــات حميمــة مــع   14
  .اآلخرين

          

أفضل أن أقوم بواجباتي بنفسي دون مساعدة   15
  .من اآلخرين

          

ارغـــب فـــي االقتـــراب مـــن اآلخـــرين كثيـــرًا ممـــا   16
  .اس أحيانا يبتعدون عنييجعل الن

          

            .اشعر أن الناس اآلخرين ال يحبونني  17
            .أحب أن أكون مكتفيا ذاتيا  18
إنني واثق أن اآلخرين سوف يساعدونني إذا   19

  .احتجت لهم
          

أكون مرتاحا عندما ال يتدخل اآلخرون في   20
  . شؤوني الخاصة
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