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 مشكـمة البحث ًً 

معات في الوقت الحالي إلى العديد مف الكوارث الناجمة عف العنؼ واإلرىاب تتعرض بعض المجت      
السياسي، وغيرىا مف الجرائـ التي تيدد أمف اإلنساف واستقراره وتنغص عميو الحياة السعيدة التي يطمح لمعيش 

نييار الحس اإذ أف نب االنفعالية دورًا ميمًا في إحداث التوازف النفسي والتحكـ االنفعالي، افييا. وتمعب الجو 
عف عدـ  ف الناجـ عف حدوث تمؾ الكوارث يكوف نتيجة دوافع متدنية ناجمةاف اإلحساس باألماالحضاري وفقد
 (  5، ص: 5551) جولماف ،  .التحكـ االنفعالي

 أف االىتماـ بتفعيؿ قوى اإلنساف العادي في اتجاه اإلبداع في العمؿ والتحسيف عمى المستوى الصحي ،        
والنجاح في العبلقات االجتماعية ، والتقدير لطاقات اإلنساف ودوافعو ، وقدراتو بحيث ينتقؿ مف االىتماـ 
والتركيز عمى تحسيف األمور أو عبلج األمور السيئة إلى االىتماـ بكيفية بناء حياة ذات طبيعة ايجابية مف 

ومنيا تنظيـ الذات والوجود التكيفي واألداء  خبلؿ االىتماـ بالخبرة االيجابية ، وخصائص الشخصية االيجابية
القادر ، وخصائص المجتمعات االيجابية مثؿ السياؽ االجتماعي االيجابي ، والخبرة مف أجؿ السعادة ، يؤدي 

 (  544، ص 2002) ناشيء ،  .إلى نجاح الفرد في الحياة ومف ضمنيا نجاحو في العمؿ
الفنية الدقيقة التي تحتاج إلى إعداد جيد لمف يقوـ بيا ، فيي ليست ومينة اإلرشاد مف الميف العممية و        

مينة يمارسيا أي فرد بقدر ما عنده مف عمـ ، ولكنيا مينة ليا أصوليا ، وعمـ لو مقوماتو ، وفف لو أدواتو ، 
نات ، وىي ال تعني نقؿ المعمومات أو توصيميا إلى المسترشديف ، بؿ تتطمب ممف يمارسيا الكثير مف اإلمكا

ذلؾ أف الذي يقوـ بيا ال يؤدييا لمدة معينة أو محددة أو مع مجموعة محددة مف المسترشديف ، ولكنو يمارسيا 
طواؿ سنوات كثيرة ، وىي كفيمة بمساعدة أجياؿ متعاقبة ، لذلؾ فإف أىمية الخدمات اإلرشادية تصاحبيا أىمية 

 .بكفاءة في أداء ىذه الخدمات لعموـ المسترشديف الشخص القائـ بيذه الخدمات التي تحتاج إلى شخص يمتاز
 (  00،  ص 5544)أبو الييجا ، 

حددتيا اإلدارة العامة التي  خصائصمف الصفات وال( إلى مجموعة 2000وأشارت دراسة الشيري )      
 -: عمى المرشد التحمي بيالمتوجيو واإلرشاد في المممكة العربية السعودية والتي يجب 

 ات ػوسم دى المرشد مف خصائص ػل  تتمثؿ في التعرؼ عمى ما:  الفنيةالكفاية . 5



 

 .وغيرىا ة ػوالجدي ،افسة ػوالمن، داع ػنفسية مختمفة وقدره عمى االبتكار واإلب   
 ،  مو ػة عمػرفة بطبيعػدرة ومعػوف المرشد ذا قػيك يجب أف : الكفاية العقمية  .2    

 خاذ ػعمى ات درة ػوالق، ف األشياء ومسبباتيا ػحث عوالب،  مـ ػفي التع الرغبةبو        
  . القرار       

وضػػع  يفيػػـ  أفويحػػاوؿ المرشػػد   ًً  قاطعػػا ومشػػاعره حكمػػًا   عػػدـ الحكػػـ عمػػى أفعػػاؿ المسترشػػد وأقوالػػو .0    
   (00، ص 2000) الشيري ، .البحث عف المسببات وليس عف الواقع الحالي ويحاوؿالمسترشد 

عف ذلؾ ، فأف االختبلؼ في األداء لدى المرشديف قد يعود إلى طبيعػة شخصػية المرشػد وانفعاالتػو فضبًل        
، ومشاعره ، وطريقتو في التعامؿ مع ىذا االنفعاالت والمشاعر وضبطيا وفيـ ذاتو وفيـ اآلخريف والتعامػؿ معػو 

إلػػى أف   Mayer & Salofey(1997، والتػػي تعكػػس مسػػتوى ذكائػػو االنفعػػالي ، وىنػػا يشػػير مػػايرو سػػالوفي )
األفػػػراد يختمفػػػوف فػػػي اإلدراؾ ، والفيػػػـ االنفعػػػالي ، واسػػػتخداـ المعمومػػػات االنفعاليػػػة بحػػػؿ المشػػػكبلت وأف الػػػذكاء 
االنفعالي يسيـ في سعادة الفرد الفكرية ، واالنفعالية ، واالجتماعية ، بما يساعد عمػى التكيػؼ فػي الحيػاة والتوجػو 

فضػؿ لمسػتقبمو لكػي يسػتطيع مواجيػو المشػكبلت بنجػاح الػذي يعتمػد عمػى التوظيػؼ في المستقبؿ وتوكيف صورة أ
 (  053، ص 2002) عويس ،   .المتكامؿ لمعقؿ والوجداف

نفعػػػاالت ني االاالػػػذكاء االنفعػػالي إلػػى القػػدرة عمػػػى التعػػرؼ عمػػى معػػ "مػػاير وسػػالوفي وكوروسػػو  "رى ويػػ       
          .الفعاليػػػات المعرفيػػػة نفعػػػاالت لتعزيػػػزعتمػػػاد عمييػػا، وتوظيػػػؼ االوعبلقاتيػػا واالسػػػتدالؿ عمػػػى حػػػؿ المشػػػكبلت باال

 (Mayer et al , 2001 , p:229  )، ولممسػػتقبؿ فػػي حيػػاة النػػاس اتجاىػػات ذىنيػػة يكونوىػػا فػػي ضػػوء مػػا
يخططػػػػوف لػػػػو ، ومػػػػا يضػػػػعونو مػػػػف أىػػػػداؼ وطموحػػػػات ، ومػػػػا يمتمكػػػػوف مػػػػف قػػػػدرة عمػػػػى تحقيػػػػؽ ىػػػػذه األىػػػػداؼ 

ي تشكؿ دافعًا ليـ نحو األماـ يحثيـ لموصوؿ إلى ما خططوا لو مف غايات ومقاصد ، فاألفراد والطموحات ، والت
يعممػػوف مػػػف اجػػؿ ىػػػذا المسػػتقبؿ ، لػػػذا فػػأف عػػػدـ امػػػتبلؾ الفػػرد اتجػػػاه لممسػػتقبؿ الػػػذي ينتظػػره ، أو امػػػتبلؾ اتجػػػاه 

نػػػى ، ولػػػيس لػػػو اتجػػػاه    مشوشػػػة أو غيػػػر واضػػػحة يجعػػػؿ منػػػو فػػػردًا محبطػػػًا ويائسػػػًا ، ويصػػػبح سػػػموكو غيػػػر ذي مع
 (   30، ص  2003) عبدة ، . محدد ، وال يمتمؾ القدرة عمى الكفاح والتواصؿ مع الحياة 

إلى أف عدـ وجود اتجاه مستقبؿ واضػح  لػدى الفػرد يػؤدي بػو إلػى  Halford  2002كما أشار ىولفورد         
ديو شػعورًا باليػأس وفقػداف األمػؿ فيمػا يحػاوؿ تحػػقيقو الشػعور بعػدـ الرضػا ، وعػػدـ االنسػػجاـ مػع الحيػاة ، ويولػد لػػ

 (  Halford , 2002 , p . 484  ( .مف أىػػػداؼ ، وما يصبو إليو مػػف رغػبات
أف اتجاه المسػتقبؿ قػد يكػوف مشوشػة تػؤدي إلػى خفػض دافعيػة العػامميف ، وفتػور فػي األداء ، وعػدـ القػدرة        

ا المتنوعة في ىذا العالـ الذي يتطور بسرعة ىائمة ، وتتغير مبلمح الحياة عمى مواكبة أحداث الحياة في مجاالتي
 (    42، ص 2003) عبدة ،  .فيو بيف لحظة وأخرى

 -وعمى وفؽ ذلؾ ، فأف مشكمة ىذا البحث تبرز في التساؤالت اآلتية :



 

 مقبوؿ مف اتجاه نحو المستقبؿ ؟بمستوى  يفالتربوي وفىؿ يتمتع المرشد .5

 شدوف التربويوف بالذكاء االنفعالي  ؟ىؿ يتميز المر  .2

 ىناؾ عبلقة بيف الذكاء االنفعالي واتجاه المستقبؿ ؟ ىؿ  .0

ىؿ يختمؼ مستوى الذكاء االنفعالي واالتجاه نحو المستقبؿ لدى المرشديف تربوييف عمى وفؽ المتغيرات  .3
 -اآلتية :

 .إناث (  –النوع ) ذكور - أ

 .مدة الخدمة  - ب

 

 أىمية البحث
شارت نتائج بعض أبحاث والدراسات تتجو نحوه، وقد خذت الكثير مف األالذكاء االنفعالي أمفيوـ وألىمية       

لى ارتباطو بمتغيرات عدة فقد ارتبط طرديًا بعمميات التفكير والدافعية المعرفية واألداء المعرفي إالدراسات 
 , Mayer , 2001). خصية الميالة لمنشاطوالموىوبية االنفعالية والعمر والرضا عف العمؿ وااللتزاـ الوظيفي والش

p:112 ) 
ويعد الذكاء االنفعالي جزءًا ميمًا وأساسيًا في البناء النفسي لئلنساف. فقد أكدت الدراسات أف المنظومة  

االنفعالية في تركيبة اإلنساف معقدة ومركبة وشديدة المقاومة لمتغيير وىي تحدد معالـ الشخصية منذ وقت مبكر 
 لفرد.مف حياة ا

َكـ األلياؼ العصبية المتجو مف  نفعاؿ أفنب البيولوجية والنفسية لبلاوقد بينت الدراسات التي تناولت عبلقة الجو  
المراكز االنفعالية لممخ، إلى المراكز المنطقية يفوؽ كثيرًا تمؾ التي تسير في االتجاه المعاكس. أي أف تأثير 

 ( 04، ص 2003، صبلح ) .تأثير العمميات المنطقية نفعاؿ عمى السموؾ والتعمـ يفوؽ كثيراً اال
الذكاء االنفعالي دورًا ميمًا في أرقى مستويات المؤسسات عندما تكوف الفروؽ في الميارات التقنية  ؤديوي      

عف أقرأنيـ الموظفيف العادييف في الميارات التقنية  ضئيمة، فنجد أف مف المرشحيف لممواقع اإلدارية ال يختمفوف
لكف ما يميزىـ ويجعميـ مفضميف أكثر مف غيرىـ ىو مستوى الذكاء االنفعالي. وألجؿ التعامؿ مع التغير و 

التكنولوجي واالجتماعي السريع فأف األفراد يحتاجوف إلى كفايات اجتماعية متبادلة، لذا نجد أف أعضاء 
دىا بحيث يسمؾ جميع أعضاؤىا سموكًا المجموعة الناجحة ىـ الذيف يزيدوف مف مستوى الذكاء االنفعالي لدى أفرا

إرشادي سموب قيادي أب عيجب أف يتمت مرشديف التربوييففال  (Tucker et al:p.2000) .اجتماعيُا مقبواًل 
، والقيادة الفعالة تتطمب مف القائد أف يدرؾ حقيقة شخصية تابعيو وأف يفيـ دوافعيـ وأف يكوف قادرًا عمى  تربويو 

متأثيرات االجتماعية وينبغي أف يثري خبراتيـ ويساعدىـ عمى اكتشاؼ قدراتيـ ومواىبيـ التنبؤ باستجاباتيـ ل



 

مطمبيف واتجاه المستقبؿ الذكاء االنفعالي  أف(. إذ 552ص،  200وشخصيتيـ أثناء تحقيؽ أىدافيـ )وحيد،
والطرؽ المسترشديف ، فيو يتولى تعميـ  بشكؿ خاص رشديفضرورييف لمشخصية القيادية بشكؿ عاـ والم

فسيـ لزيادة قدرتيـ عمى التفاعؿ مع مواقؼ أنعف الكفاءات االنفعالية وتطوير اعتقاداتيـ حوؿ  فضبلً اإلرشادية 
إلى أف المستقبؿ ىو البعد األكثر أىمية في حياة  Adlerإذ أشار آدلر  (24ص ، 2000 ، )رزؽ .الحياة 

لو نحو األماـ ، واف لكؿ فرد أسموب حياة معيف ، اإلنساف ، فيو يتضمف أىدافو وطموحاتو التي تشكؿ دافعًا 
 , Fadiman)  .واتجاه لممستقبؿ يضعيا عمى أساس ما يخطط لو في سعيو المتواصؿ نحو التفوؽ والكماؿ 

1975 , p : 96   أف اإلنساف يمتمؾ تصورات متصاعدة في قوتيا وواقعيتيا عما قد   2000(  كما أكد الفتبلوي
، ص  2000) الفتبلوي ، .  و يثؽ بػػيذه التصورات عمى أنيا مرشػػدات لسموكو ودوافعويحممو المستقبؿ ، وى

نما يتأثر تأثرًا  دإلى أف السموؾ الكمي لمفرد ال يعتم Silver ( 2002( وأشار سمفر )  02 تمامًا عمى حاضره ،وا 
ومعنوياتو عمى ما يتصوره مف تحقيؽ عميقًا بآمالو ورغباتو التي تتضمنيا اتجاه المستقبؿ لديو ، إذ تعتمد سعادتو 

 ( Silver , 2002 , p :20 ) ألىداؼ المستقبؿ التي خطط ليا 
أف األفراد الذيف يمتمكوف مستوى جيد مف الوضوح في اتجاه المستقبؿ  Snyder ( 2002وذكر سنايدر )       

 (   Snyder , 2002 , p : 116) . سيكوف لدييـ زيادة واضحة في مجاؿ اإلنجاز في حياتيـ 
إلى أف قدرة الفرد عمى تحديد اتجاه واضحة لممستقبؿ  بما   Ludi (1995) وفي ىذا الصدد أشار لودي       

)           .فييا مف أىداؼ تساعد الفرد عمى إيجاد حموؿ لمشكبلتو التي تواجيو بما يؤدي إلى نمو نفسي سميـ
Ludi , 1995 , p : 164  ير فييا نجاح المرشد الذي يتمتع بالذكاء االنفعالي في ( ومف المجاالت التي يظ

األسرة أف تمتع المرشد بالذكاء االنفعالي يؤدي إلى حياة زوجية أكثر سعادة ، إذ يعد عامبًل ميمًا في استقرار 
الحياة الزوجية في المستقبؿ ، فالتعبير عف المشاعر وتفيـ مشاعر الطرؼ األخر ورعايتو بشكؿ ناضج كؿ ذلؾ 

إلى أف ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف  Furnham( 2003مف توافقًا زواجيًا رائعًا ، وقد أشارت دراسة فارنياـ )يض
  (21، ص 2005المتخصصيف ، )  .الذكاء االنفعالي ، والسعادة الزوجية ،والتفاؤؿ في المستقبؿ

الذكاء االنفعالي  أف األفراد ذوي  Dubwicz & Higs(  2004كما وجدت دراسة دويز وىجس )         
المرتفع أكثر نجاحًا في حياتيـ المينية  في المستقبؿ ، وأعمى أداء وظيفيًا ، ولدييـ ميارات قيادية أعمى مف 

التي ىدفت إلى التعرؼ  Abraham( 2000وأيدت ذلؾ دراسة أبراىاـ ) (35،ص2004) مغربي ،  .غيرىـ
عمؿ وتوصمت إلى ىناؾ عبلقة دالة وعالية بيف الذكاء عمى العبلقة بيف الذكاء االنفعالي والسيطرة عمى ال

 (   Abraham , 2000 , p:169) .االنفعالي وقدرة أداء الفرد في المستقبؿ ، والسيطرة عمى ظروؼ عممو
 
 



 

 

 أىداف البحث
 :عمىيرمي البحث الحالي التعرؼ     

 .قياس الذكاء االنفعالي لدى المرشديف التربوييف  .5

 -كاء االنفعالي لدى المرشديف التربوييف عمى وفؽ المتغيريػف اآلتييف :تعرؼ الفروؽ في الذ .2

  ( اناث -ذكور النوع  ). 

  ( 55( ، ) 50 – 2( ، )  1 – 5مدة الخدمة  ) سنة فأكثر. 
 .قياس االتجاه نحو المستقبؿ لدى المرشديف التربوييف   .0   
 عمى  وفػؽ المتغيريػف                                            لتربوييفتعرؼ الفروؽ في اتجاه  المستقبؿ لػدى المرشديف ا  .3   

 -اآلتييف :      

  ( إناث -ذكور ) النوع.  

  ( 55( ، ) 50 – 2( ، )  1 – 5مدة الخدمة  ) سنة فأكثر. 
 .تعرؼ العبلقة بيف الذكاء االنفعالي واالتجاه نحو المستقبؿ لدى المرشديف التربوييف   .1   

 

 حدود البحث
 :يأتيما البحث تشمؿ حدود 

  المرشديف العامميف في المدارس االبتدائية والثانوية لتربية محافظة ديالى. 

  ( اناث-ذكور لكبل النوعيف  ). 

  2055- 2050لمعاـ الدراسي . 

  المرشديف مدة الخدمة لدى. 
 تحديد المصطمحات

 :يأتي د تـ تعريفو مف بعض الباحثيف وكماوق( Emotional Intelligenceالذكاء االنفعالي: ) -1

 ( 1990ساوفي وماير, Salovey&Mayer :) 

قدرة الفرد عمى مراقبة مشاعره الشخصية وانفعاالت اآلخريف وقدرتو عمى التمييز بيف ىذه االنفعاالت 
 (   Salovey & Mayer , 1990 , p:189) .واستخداـ ىذه المعمومات لتوجيو تفكيره وأفعالو

 جولمان (1995 ,Goleman:)- 
أنو قدرة الفرد عمى الوعي بانفعاالتو وانفعاالت اآلخريف ومعرفة ما يشعر بو المرء واستعماؿ ىذه    

 (   Goleman , 1995, p :13) .المعرفة النجػاز قرارات سميمػة 



 

 أبراىام (,Abraham 2000 ) : 

عاؿ والكشؼ عف اإلشارات االنفعالية لدى مجموعة مف الميارات التي تسيـ بالتقييـ الذاتي الدقيؽ لبلنف
 (  Abraham , 2000 , p:238) .اآلخريف واستخداـ المشاعر لزيادة دافعية الفرد في حياتو

 ( 2000بارون,Baron: ) 
يشير إلى كيفية تفاعؿ الفرد مف خبلؿ استخداـ معرفتو في المواقؼ الحالية وفيـ الفرد لذاتو ولآلخريف 

 (  Baron , 2000 , p:1) .البيئة مطالبتكيؼ مع وعبلقتو مع الناس وال

  ، ( : 2003) رزق 

قدرة الفرد عمى اإلدراؾ الجيد والتحديد والفيـ الدقيؽ وتقييـ االنفعاالت الذاتية والتعبير عنيا وتنظيميا 
والرغبة في إثرائيا والتحكـ فييا وضبطيا واستثارتيا عندما تعمؿ عمى تسييؿ التفكير وفيـ انفعاالت 

  (24:ص،  2000، )رزؽ. اآلخريف والوعي بيا 
المذكور سابقًا ليكوف  Goleman 1995)وقد تحدد تعريؼ الباحثاف لمذكاء االنفعالي بتعريؼ جولماف )      

لمذكاء  Goleman  (1995تعريفًا نظريًا يعتمد عميو في ىذه الدراسة الحالية ، كونيما تبنى نظرية جولماف )
الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس الذكاء  عريؼ اإلجرائي لمذكاء االنفعالي فيوأما الت .االنفعالي 
 .االنفعالي 

 : Educational Counsellorالمرشد التربوي  -2

  ( بأنو 1890عرفتو وزارة التربية العراقية ): 

وقابميتيـ واىتماميـ وذلؾ الكادر المدرب المسؤوؿ عف تقديـ اإلرشاد لمساعدة األفراد عمى تخميف قدراتيـ 
،  5540) وزارة التربية ،  .بتقديـ المعمومات الضرورية والمناسبة التي تعتمد أساسًا التخاذ القرار

 (  53ص:
 : ( بأنو 2000عرفو الداىري ) 

  (33،ص 2000)الداىري،.وأعد لو وتدرب عميو والذي امتيف اإلرشاد التربوي وتخصص في الشخص
 ريؼ وزارة التربية لممرشديف التربوييفوتبنت الباحثاف تع

 

   : عرفواتجاه نحو المستقبل -3
حالة الكماؿ الذي يكافح الفرد لموصوؿ إلييا عف طريؽ السعي إلى التفوؽ  :بأنو(Adler، 1928)آدلر   *

 (   Adler , 1928 , p . 98) .والنجاح وتعويض النقص
  (Rogers  ،1951)روجرز   *



 

الفرد  هلذات المثالية التي يطمح الفرد في الوصوؿ إلييا ، والتي تتضمف أفضؿ ما يتمناالوصوؿ إلى ا بأنو: 
 (  Rogers , 1951 , p : 487) . لنفسو مف إنجازات ومكانة اجتماعية 

 (Allport،1955)اولبورت   * 
عممية الكفاح التي وضعيا الفرد لنفسو ، ويسعى إلى تحقيقيا مف خبلؿ  (Intentions)تحقيؽ المقاصد  بأنو:

 ( .   Allport , 1955 , p : 46)  .إلى األماـ لفرد دفعا ةاستمراري يتضمفالمناسب الذي 
المذكور سابقًا ليكوف  Adler 1928)وقد تحدد تعريؼ الباحثاف لبلتجاه نحو المستقبؿ بتعريؼ ادلر )      

لبلتجاه نحو  Adler 1928)نظرية ادلر ) ياتعريفًا نظريًا يعتمد عميو في ىذه الدراسة الحالية ، كونيما تبن
الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الفرد في إجابتو عمى مقياس اتجاه  ويف أما التعريؼ اإلجرائي.المستقبؿ 
 .المستقبؿ 
 اإلطار النظري

 Emotional  Intelligence: الـذكاء االنفعـالي  أوال
 

 التطور التاريخي لمفيوم الذكاء االنفعالي :
قبؿ تسميتو بيذا االسـ إلى  Emotional  Intellignceتعود الجذور التاريخية لمصطمح الذكاء االنفعالي      

عصر ) أفبلطوف ( فمنُذ ذلؾ العصر ظؿ اإلحساس يتفوؽ النفس وقدرتيا عمى مواجيو العواصؼ 
يدًا ليا أي العاطفة ، العاطفية واالنفعالية الناتجة عف ضربات القدر بداًل مف االستسبلـ ليا لكي نصبح عب

 "ظؿ ىذا اإلحساس فضيمة تستحؽ  اإلشادة بيا دائمًا وكانت الحكمة اليونانية ليذه الفضيمة ىي  
وىي  "بمعنى االتزاف والحكمة "أي االنتباه والذكاء في إدارة حياتنا   Sophrozyme " "  "سوفروزايـ 

، أي ضبط النفس أو  " Temprraantia  "ـ  التي أطمؽ عمييا الروماف والكنيسة المسيحية القديـ اس
كبح جماح اإلفراط في االنفعاؿ ، واليدؼ مف ذلؾ تحقيؽ التوازف االنفعالي وليس قمع االنفعاؿ ، ألف لكؿ 
شعور قيمتو وداللتو ، فالحياة دوف انفعاؿ وعاطفة تصبح إرضاء قاحمة ومممة منقطعة ومنعزلة عف ثراء 

 (  1، ص 2005) العموي ،  .الحياة نفسيا
( إلػػى أف الػػذكاء تكػػويف معقػػد يتػػألؼ مػػف  Gallfordوفػػي السػػتينات مػػف القػػرف الماضػػي توصػػؿ جيمفػػورد )      

 -ثبلثة أبعاد رئيسة ىي :
 (  operafions  Dimension)  .بعد العمميات

 ( Productions  Dimension)  .بعد النواتج



 

محتػوى السػموكي الػذي يشػير إلػى المضػموف االجتمػاعي ( الػذي يضػـ ال ontent  Dimensionبعػد المحتػوى )  
لمسموؾ الذي يأخذ شكؿ القدرة عمى فيـ أفكار ومشاعر وسموكيات اآلخريف والقدرة عمى التفاعؿ االجتماعي 

 (  25، ص 2005) الربيعي ، .، وىذه ىي أشارات الذكاء االنفعالي 

نظريػة فػي  الػذكاء  H . Gardner(  1983اردنر ) وفػي الثمانينػات مػف القػرف الماضػي قػدـ ىػواد جػ            
( ، إذ يػرى ) جػاردنر ( أف الػذكاء   Multiple   Intelligence (فتحػت بابػًا لمفيػوـ الػذكاءات المتعػددة 

بنية معقدة تتػألؼ مػف عػدد كبيػر مػف القػدرات المنفصػمة والمسػتقمة نسػبيًا عػف بعضػيا الػبعض ، وتشػكؿ كػؿ 
 (  203، ص 2005) راضي ، .الذكاء تختص بو منطقة معينة مف الدماغ قدرة منيا نوعًا خاصًا مف 

إلى ) النظرية الثبلثية لمذكاء ( ، وبيف أف   R . Sternborgتوصؿ روبرت ستيرنبرغ  1988 )وفي عاـ )       
اء الػػذكاء بنيػػة تتػػألؼ مػػف ثبلثػػة أبعػػاد ىػػي ) بعػػد المكونػػات ، والبعػػد السػػياقي ، وبعػػد الخبػػرات (  وأف الػػذك

 (  051،  ص 2003) الزغموؿ والينداوي ،  .االنفعالي يقع في بعد الخبرات مف ذكاء الفرد
أما في األدبيػات العربيػة فيمكننػا أف نممػس أشػارات الػذكاء االنفعػالي فػي نظريػة األنمػوذج الربػاعي لمعمميػات       

والتػػي ظيػػرت بشػػكؿ أخػػر  ( ، 5530فػػي صػػورتيا األوليػػة عػػاـ )   "أبػػو حطػػب  "المعرفيػػة التػػي صػػاغيا  
( ، وقػػد صػنؼ الػػذكاء فييػا عمػػى ثبلثػة أنػػواع ىػي الػػذكاء المعرفػي ، والػػذكاء  5544أكثػر تطػورًا فػػي عػاـ ) 

الوجػػػداني ، والػػػذكاء االجتمػػػاعي وىػػػو يػػػرى أف المعرفػػػة والوجػػػداف طرفػػػاف لمتصػػػؿ واحػػػد يقػػػع بينيمػػػا الػػػذكاء 
( وفػػػي دراسػػػة ألثنػػػيف مػػػف عممػػػاء  1990( وفػػػي عػػػاـ )  53-52، ص 5555) أبػػػو حطػػػب ،  .االنفعػػػالي

  Paeter  seulfaeبجامعػة نيوىامشػر واآلخػر )بيترسػيولفاي ( Goane  maearالنفس ىما) جوف مػاير ( 
 D(  1995ؿ ، تمت اإلشارة إلى أىمية الذكاء العاطفي ، وبعدىا قدـ ) دانياؿ جولماف ( عاـ ) يبجامعة ي

. Golman  ي ، لمبػائع الممتػاز ( الػذي أكػد فيػو عمػى حقيقػة ىامػة ىػو أنػؾ كتاب بعنػواف  ) الػذكاء العػاطف
إذا أردت أف تػػنجح ألبػػد أف تػػدخؿ فػػي صػػمب الموضػػوع مباشػػرة وأف تمتمػػؾ قػػوتيف ىمػػا القمػػب المسػػؤوؿ عػػف 
الجانػػب العػػاطفي ، والػػدماغ المسػػؤوؿ عػػف العقػػؿ والتفكيػػر والػػذي يعبػػر عػػف العمميػػات العقميػػة مثػػؿ اإلدراؾ 

 (  253، ص 2005) عثماف ،  .ات التحميمية ، والتذكر ، واالنتباهالمنطقي ، والميار 
 

  -: األسس الفسمجية والعصبية لمذكاء االنفعالي
تػػؤدي ميكانزمػػات الجيػػاز العصػػبي وتفاعبلتػػو دورًا ميمػػًا فػػي تشػػكيؿ الػػذكاء االنفعػػالي ، فكممػػا كػػاف الجيػػاز      

موكًا يشير إلى أنيـ يتمتعوف بمميزات جيدة مف جميع الوجػوه العصبي صحيحًا وقويًا ومتطورًا كمما سمؾ األفراد س
 (  30، ص 2002) المخزومي ، .التربوية والنفسية والبدنية 

 



 

( يفسػر كػـ  Emotional mind) ذج لمعقػؿ االنفعػالي ولقد أدت التجارب والمكتشفات الحديثة إلى بناء أنمو     
لػى أي مػدى  يكػوف لبلنفعػاالت منطقيػا الخػاص بيػا ، وىػذا األنمػوذج يسػاعدنا مما نفعمو وراءه دوافػع انفعاليػة ، وا 

 Goleman)        ( Irrational( وغير منطقي أحيانًا أخرى )Rationalفي فيـ كيؼ يكوف الفرد منطقيًا ) 

,1995 , p: 92 ( لقػد اسػتحدث جيرجػوي )1995  )Gauregui    مصػطمح الجيػاز االنفعػاليEmotional 

system ) التركيػب النيورولػػوجي لتفسػػير كيػؼ يتكػػوف الجيػػاز االنفعػالي ، فالمكونػػات الجسػػمية التػػي  ( لتضػػميف
، الػذي يعمػؿ وفقػًا لػبعض أنمػاط تشػغيؿ الػنظـ ، أف   Hardwareتكػوف ) ممثمػة الػدماغ ( ىػي القػرص الصػمب 

و عبػر القنػوات ىذا القػرص يعمػؿ تحػت أشػراؼ األقػراص الدماغيػة المعرفػة التػي تتشػكؿ ضػمف البرمجػة الوراثيػة أ
الحسية والتي تسمح لمػدماغ بالضػغط عمػى الفػرد ألداء أفعػاؿ معينػة وىػذه األقػراص المرنػة ليػا جػذورىا البيولوجيػة 

 (  23، ص 2000) مبيض ،  .والثقافية
كيفيػػػػة عمػػػػؿ الػػػػدماغ بعػػػػد أف يسػػػػتقبؿ   Lowdo(  1988لقػػػػد بينػػػػت أعمػػػػاؿ طبيػػػػب األعصػػػػاب لػػػػودو )        

مدخبلت حسية قادمة مف العالـ الخارجي عبر الحواس أو قادمة مف الذاكرة طويمة المدى  المدخبلت سواء أكانت
 .( يوضح  ذلؾ  6 بأنواعيا المختمفة والشكؿ رقـ )

 استجابة منطقية       
  

  
 
 
 القشرة      )جزءاف مف الجياز الحشوي ( 

                         
   

 
 
 

 
 المدخؿ الحسي

 الخ (.... األذف ) العيف ، 
 (234، ص  2003(عمؿ الدماغ بعد استقباؿ المدخبلت الحسية الخارجية) الريماوي ،  6 الشكؿ رقـ )

 
 االهيجذاال

 

 

 

 

 

 

 
 الثالهىس



 

 النظريات التي فسرت الذكاء االنفعالي
  Mayer & Salovey (1990)أواًل : نظرية مايرو سالوفي 

االنفعػالي مػف خػبلؿ تقػديـ نمػوذج لمػذكاء  يعتبر كؿ مف سالوفي  وماير أوؿ مف قدما نظرية ومفيـو الذكاء      
(  25، ص 2003) خوالػدة ،  .(  1990االنفعػالي نشػراه فػي كتابيمػا ) الخيػاؿ ، المعرفػة ، الشخصػية ( عػاـ )

ويريػاف فػػي نموذجيمػػا أف االنفعػاؿ يمػػنح الفػػرد معمومػات ميمػػة يتفػػاوت األفػراد فيمػػا بيػػنيـ فػي القػػدرة عمػػى توليػػدىا 
) المصػػدر ، .        واالسػػتفادة منيػػا واالسػػتجابة ليػػا مػػف أجػػؿ التوافػػؽ بشػػكؿ أكثػػر ذكػػاء  والػػوعي بيػػا وتفسػػيرىا

( فالػػػذكاء االنفعػػػالي مػػػف وجػػػو نظرىمػػػا ىػػػو صػػػورة مػػػف الػػػذكاء ، واألفػػػراد الػػػذيف يتميػػػزف بػػػذكاء  50، ص 2004
) عثمػػػاف ،  . االتانفعػػػالي عػػػالي يمكنيمػػػا اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات سػػػموكية لمػػػتحكـ الػػػذاتي فػػػي والمشػػػاعر واالنفعػػػ

( وقد عدا الذكاء االنفعػالي بأنػو قػدرة معرفيػة راقيػة تسػتمـز قػدرات مثػؿ العبلقػات وأوجػو الشػبو  530، ص 2005
واالخػتبلؼ بػيف األشػػياء وأف يكػوف الفػػرد قػادرًا عمػػى التفكيػر الصػحيح فػػي محتػوى األمػػور ولديػو قػػدرة عمػى تحميػػؿ 

)  .ومع الكميػات وكمػا اعتبػرا الػذكاء االنفعػالي الصػورة الثانيػة لمػذكاءاألجزاء وروية العبلقات بيف بعضيا البعض 
 (  5، ص 2001الناشئ ، 

دراؾ انفعاالتو، وتقييميا إووفقًا ليذه النظرية فأف طبيعة الذكاء االنفعالي تكمف في كوف الفرد قادر عمى 
يؿ االنفعاالت عممية التفكير، وىو لى المشاعر وتوليدىا حينما تسإوالتعبير عنيا بدقة، والقدرة عمى الوصوؿ 

يضًا القدرة عمى فيـ االنفعاالت والمعرفة االنفعالية والقدرة عمى تنظيـ االنفعاالت لتعزيز النمو االنفعالي العقمي أ
 .(Kim,1999) 

 وسالوفي ( ،ىناؾ أربعة مجاالت لمذكاء االنفعالي ىي :  وفي نظرية ) ماير    
 ( : Emotional   Identificationالتحديد االنفعالي )  .5

 .ىو القدرة عمى إدراؾ مشاعر الفرد ومشاعر مف حولو مف البشر
 ( : Emotional Facitation of Thought)  .التسييبلت االنفعالية لمتفكير .2   

 .أي القدرة عمى إنتاج وترقية االنفعاؿ ، وكيفية التفاىـ ، والتعامؿ مع االنفعاؿ 
 ( : understanding ) Emotionalالفيـ االنفعالي  .0   

أي القدرة عمى فيـ االنفعاالت المعقػدة أو السبلسػؿ االنفعاليػة ، وكيفيػة انتقػاؿ االنفعػاالت مػف مرحمػة إلػى  
 .أخرى 

 ( : Emotional managementاإلرادة االنفعالية ) .3   
 (  42ص ،  2000رزؽ ،  ).أي القدرة عمى إدارة الفرد النفعاالتو وعبلقتو باالنفعاالت اآلخريف  



 

( قائمػة بيػذه المجػاالت وفروعيػا مرتبػة مػف العمميػات النفسػية  5553وقد قدـ ) مايروسالوفي ( فػي عػاـ )       
األساسية إلى العمميات النفسية المتكاممة بشكؿ أكبر ، فعمى سبيؿ المثاؿ يختصر الفرع األوؿ بالكفايات البسيطة 

والقيػػود  نػػو ، وعمػػى العكػػس تخػػتص الفػػروع األخػػرى األعمػػى مسػػتوى بػػػ ) الضػػميرفػػي اسػػتبلـ االنفعػػاؿ والتعبيػػر ع
 ( 505، ص 2000)األزرؽ ، .االنفعالية (

ويػػرى كػػؿ مػػف ) مايروسػػالوفي ( أف األشػػخاص الػػذيف لػػدييـ ذكػػاء انفعػػالي عػػالي يتوقػػع أف يتقػػدموا بشػػكؿ       
( ، يوضػح المجػاالت  2 كؿ أكبػر ، والجػدوؿ )أسػرع مػف خػبلؿ الكفايػات المحػددة ومػف خػبلؿ السػيطرة عمييػا بشػ

 .األربعة التي حددىا ) مايروسالوفي ( لمذكاء االنفعالي 
 

 ( 2 الجدول )
 " مجاالت الذكاء االنفعالي عمى وفق نظرية مايروسالوفي "

   
 التقدير واإلدراك الحسي والتعبير عن االنفعاالت  -5

Of Emotional  And expression Appraisal Perception 
 

القدرة عمى تحديد 
االنفعاالت الفيزولوجية 
والمشاعر واألفكار لدى 

 .الفرد 

القدرة عمى تحديد 
االنفعاالت لدى الغير 

مف خبلؿ المغة 
 .والصوت والسموؾ 

القدرة عمى التعبير عف 
االنفعاالت بدقة والتعبير 
عف الحاجات التي ليا 
  .عبلقة بتمؾ االنفعاالت

ز بيف القدرة عمى التمي
االنفعاالت الصريحة 

 .والضمنية 

 
 Emotional facilitation of thinkingالتسييالت االنفعالية لمتفكير : -2
 

االنتباه إلى 
 المعمومات 

القدرة عمى تغير الحالة  التحكـ باالنفعاالت 
االنفعالية مثبًل : مف التشاـؤ 

 إلى التفاؤؿ

القدرة عمى تشجيع االنفعاالت 
في حؿ  ألساليب خاصة

المشكبلت مثاؿ عمى ذلؾ عندما 
تسيؿ السعادة التفكير االستقرائي 

 واإلبداع
 
 



 

 فيم االنفعاالت وتحمييا : توظيف المعرفة االنفعالية : -3
Understanding and analyzing emotional : Employing emotional 

  

القدرة عمى أعطاء 
عنواف لبلنفعاالت تميز 
العبلقات بيف الكممات 
واالنفعاالت مثؿ التميز 

 بيف الحب واإلعجاب

القدرة عمى تغير المعاني 
التي تحمميا العبلقات 
بيف االنفعاالت مثؿ 
الحزف غالبًا ما يرافؽ 

 الخسارة

القدرة عمى فيـ المشاعر 
المعقدة مثؿ مشاعر 

 الحب والكره 

القدرة عمى تميز االنتقاؿ 
المحتمؿ النفعاالت مثؿ 
ى االنتقاؿ مف الغضب إل

الرضا ومف الغضب إلى 
 الخجؿ
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القدرة عمى االنفتاح عمى 
المشاعر السارة منيا 

 وغير السارة 

القدرة عمى االرتباط أو 
 االنفصاؿ عف االنفعاؿ

القدرة عمى عكس 
االنفعاالت لمفرد 

 والغير

القدرة عمى إدراؾ 
مبية االنفعاالت وتعديؿ الس

منيا وتعزيز االيجابية دوف 
 كبتيا أو المبالغة فييا

 

 ( 22، ص 2001الناشي ،  (

( ليشيرا O’hallovan,1994) Meta Moodمصطمح ما وراء المزاج Salovy & Mayerوقد استخدـ 
 لػىالػذي يشػير إ Meta Cognationوتناغمػًا مػع مصػطمح مػا وراء المعرفػة   ، إلى تأمػؿ اإلنسػاف فػي انفعاالتػو

 ( .30، ص 5551)جولماف ،   .الوعي بعممية التفكير
ولقد حاولت العديد مف األبحاث دراسة الذكاء االنفعالي عمى وفؽ مجاالت ىذه النظريػة وربطيػا مػع العديػد       

إلػػى أف المجػػاالت األربعػػة  Beac(  2010 (مػػف المتغيػػرات ، ففػػي دراسػػة تحميمػػي عامميػػة توصػػمت دراسػػة بػػيس 
المسػتقبؿ ، وأف نحػو ) مايروسالوفي ( ترتبط بعبلقة ارتباطية موجبة ودالػة باتجػاه لي بحسب نظريو المذكاء االنفع

فػػػي الػػذكاء االنفعػػالي  وأف الفػػػروؽ  التشػػبع األكبػػر عمػػػى مجػػاؿ ) فيػػـ االنفعػػػاالت ( ومجػػاؿ ) إدارة االنفعػػاالت (
 ( Bean & Rody , 2011 , p .200)  .كانت لصالح اإلناث بدرجة أكبر مما ىي عند الذكور

إلػػى أف مجػػاؿ إدارة االنفعػػاالت فػػي الػػذكاء  Bean & Rody(  2011كمػػا أشػػارت دراسػػة بػػيف ورودي )       
االنفعالي يرتبط بعبلقػة دالػة وعاليػة جػدًا باتجػاه المسػتقبؿ ، وأف األفػراد الػذيف حصػموا عمػى درجػات عاليػة مقيػاس 

إيجابيػة عمػى المجػاالت األربعػة لمػذكاء االنفعػالي ، وقػد أشػارت  اتجاه نحو المستقبؿ ، قد أظيروا استجابات أكثػر



 

، واالسػتقرار  Hopeىذه الدراسة إلى أف الذكاء االنفعػالي بمجاالتػو األربعػة يػرتبط بعبلقػة دالػة موجبػة مػع األمػؿ 
-Bean & Rody , 2011 , p .11)  .( ، واالىتمػاـ االجتمػاعي  Psychological stabilithالنفسػي ، ) 

(  إلػػى أف ىنػػاؾ  عبلقػػة إرتباطيػػة موجبػػة ودالػػة إحصػػائية  بػػيف كػػؿ مػػف 2005وقػػد أشػػارت دراسػػة عزيػػز )  ( 13
) عزيػز  .الذكاء االنفعالي والتفكير الناقػد واف ال توجػد فػرؽ ذات دالػة إحصػائية بحسػب سػنوات الخدمػة و الجػنس

 ، ح (  2005،
  Danial Goleman Theoryثانيًا / نظرية دانييل جولمان 

( وأشػار فيػو بػأف فيػـ االنفعػاالت 1995لقد نشر دانييػؿ جولمػاف مصػطمحو لمػذكاء االنفعػالي فػي كتابػو عػاـ )    
( وأشػار Smith , 2003 , p.438والسػيطرة عمييػا ىػي أحػد المفػاتيح الرئيسػية فػي الصػحة والنجػاح فػي الحيػاة ) 

وسيمسػػور اشػػتيف  Ekman ) لػػى ايكمػػاف )إلػػى أف العمػػؿ الرائػػد الػػذي قػػاد لمثػػؿ ىػػذا الفيػػـ يعػػود الفضػػؿ فيػػو إ
(Cemor Ebsion  والذي يمثؿ أحد أىـ اكتشافات ىذيف العالميف فػي تحديػد وتوصػيؼ عقمػيف منفصػميف وفػي )

( والعقػػػػػؿ االنفعػػػػػالي أو المػػػػػخ االنفعػػػػػالي (Rational Mindنفػػػػػس الوقػػػػػت متػػػػػداخميف ىمػػػػػا العقػػػػػؿ المنطقػػػػػي 
(Emotional Mindوىناؾ تنسيؽ وتناغـ بيف ال )(  205، ص 2003) الريماوي ،  .عقميف 

فػػي بنػػاء نظريتػػو لمػػذكاء االنفعػػالي عمػػى األبحػػاث والدراسػػات الطبيػػة التػػي أجريػػت  Golemanاعتمػػد كولمػػاف   
عمى الدماغ البشري ليخرج باكتشافات تركيبة المخ االنفعالي التي تفسر كيػؼ يػؤثر االنفعػاؿ عمػى العقػؿ المفكػر، 

  (2005 ، )العموي.متداخمة في لحظات االنفعاؿ الكثير مف الحقائؽوكيؼ تكشؼ تراكيب المخ ال

ويرى جولماف أف مفيػـو الػذكاء االنفعػالي يرتكػز باألسػاس عمػى الػوعي الػذاتي لبلنفعػاالت والػذي يتطمػب مػف    
 (30، ص 2000) جولمػاف ، .القشرة المخية أف تبقى في حالة نشػاط بحيػث يمكنيػا تحديػد االنفعػاالت المسػتثارة

) المتعػػػػػػددة   الػػػػػػذكاءاتنر ( فػػػػػػي ) جولمػػػػػػاف ( أف فيمػػػػػػو لمػػػػػػذكاء االنفعػػػػػػالي مبنػػػػػػي عمػػػػػػى مفيػػػػػػوـ ) جػػػػػػارديقػػػػػػوؿ
Interpersonal Intelligecnesوفػػي الػذكاء الشخصػي الػداخمي ) (Intelligece  Intrapersonal   ). (

ى األبحػاث والدراسػات ( وىو قد اعتمد فػي بنػاء نظريتػو لمػذكاء االنفعػالي عمػ 22، ص 2000األعسر وكفافي ، 
الطبية التي أجريت عمى الدماغ البشري ليخرج باكتشافات تركيبة المخ االنفعػالي التػي تفسػر كيػؼ يػؤثر االنفعػاؿ 

) العمػوي ،  .عمى العقؿ المفكر وكيؼ نكتشػؼ تراكيػب المػخ المتداخمػة فػي الحظػات االنفعػاؿ الكثيػر مػف الحقػائؽ
لمعقؿ االنفعالي ممتفة حوؿ جذع المخ ويشبو عمامػة صػغيرة بأسػفميا  ( إذ أف الطبقات الرئيسية 23، ص 2000

( وىو الذي يتحكـ في اإلنساف حػيف  Limbic Systemتجويؼ يستقر فيو الجذع أطمؽ عميو الجياز الحاقي ) 
تسػيطر عميػو انفعاالتػو ويوجػد فػػي ىػذه الطبقػات القشػرة الجديػػدة التػي ترتػب مػا يأتييػػا عػف طريػؽ الحػواس وتفيمػػو 

فيػو  Amygdalaتضيؼ التفكيػر بالشػعور وتسػمح لنػا أف ننفعػؿ باألفكػار مثػؿ الفػف والخيػاؿ أمػا النتػوء المػوزي و 
( المكػػػػػاف المخصػػػػػص Thehippocampuالمكػػػػػاف المخصػػػػػص لبلحتفػػػػػاظ بالمشػػػػػاعر المتعػػػػػددة وقػػػػػرف آمػػػػػوف ) 



 

يخػػزف الداللػػة االنفعاليػػة التػػي الوقػػائع الصػػماء والنتػػوء المػػوزي   باالحتفػػاظ بالمعمومػػات واألرقػػاـ فقػػرف آمػػوف يتػػذكر
 ( 21، ص 2001)الناشي ،  .تصحب ىذه الوقائع

رث الجينػػي ييػػب كػػؿ فػػرد سمسػػمة مػػف الخصػػائص االنفعاليػػة التػػي تحػػدد طباعػػو أف اإل Golemanويػػرى  
، أي  (50: ص 5551، )جولماف .غير أف مجموعة دوائر المخ مرنة بصورة غير عادية، وتتأثر بظروؼ البيئة

:  مكونػػات الػػذكاء االنفعػػالي وىػػي Golemanحػػدد  5551.وفػػي عػػاـ  ئػػة أثػػر فػػي تطػػور الػػذكاء االنفعػػاليف لمبيأ
دراؾ االنفعػاالت، ا  دارة االنفعػاالت الذاتيػة، و تحفيػز االنفعػاالت، والتعػاطؼ و ا  )التعرؼ عمػى االنفعػاالت الذاتيػة، و 

وقد عد الذكاء االنفعالي بأنو القدرة عمى (. 15-14: ص5551، ( )جولماف نسانيةدارة العبلقات اإلا  والتواصؿ و 
(. ومػف ثػـ 2003فيـ االنفعاالت ومعرفتيا والتمييػز بينيػا والقػدرة عمػى ضػبطيا والتعامػؿ معيػا بإيجابيػة )صػبلح،

  Theory of تحػػػددت مبلمػػػح نظريتػػػو أكثػػػر عنػػػدما تركػػػزت فػػػي كػػػوف الػػػذكاء االنفعػػػالي نظريػػػة فػػػي األداء

Performanceعالي يشير إلى القدرات الكامنة لؤلفراد في السيطرة عمى ميارات الوعي بالذات . وأف الذكاء االنف
دارة العبلقات. ونموذج الذكاء االنفعالي ىذا مبني عمى الكفاءة ) دارة الذات والوعي االجتماعي وا   , Golemanوا 

وقػد أفػاد نمػوذج  ،طػوير ، فالذكاء االنفعالي يطور النجاح في حيػاة الفػرد فيػو كفػاءات وميػارات قابمػة لمت (2001
 Chernissالذكاء االنفعالي ىذا مؤسسات العمؿ والمنظمات الجماعية كونو ميارة ضرورية لتكامؿ فريؽ العمؿ )

& Goleman  , 2001.) 
( فػػي كتابػػو الػػذكاء االنفعػػالي ، حػػدد مكونػػات وأبعػػاد الػػذكاء  Goleman) جولمػػاف ( ) 1995 وفػػي عػػاـ       

 االنفعالي بػ :
 ( : Self – Awarenessالوعي الذاتي )  .1   

أي قػدرة الفػرد عمػػى تحديػد وصػػياغة انفعاالتػو ومشػػاعره الذاتيػة والتعبيػر عنيػػا وعػف الحاجػػات المتصػمة بيػػا 
بوضػػوح ، والػػوعي الػػذاتي ىػػو أسػػاس الثقػػة بػػالنفس ، فػػالفرد فػػي حاجػػة ليعػػرؼ أوجػػو القػػوة والضػػعؼ لديػػو ، 

اتو ، وقد اعتقد ) جولمػاف ( أف الػوعي الػذاتي ربمػا يكػوف أكثػر الجوانػب ويتخذ مف ىذه المعرفة أساسًا لقرار 
أىميػػة فػػي الػػذكاء االنفعػػالي ، ألنػػو يسػػمح لنػػا بممارسػػة الضػػبط الػػذاتي وبطبيعػػة الحػػاؿ فػػإف الفكػػرة ال تشػػير 
نمػػا الػػوعي بيػػذه المشػػاعر بػػأف تسػػتطيع التعامػػؿ والتكيػػؼ مػػع مػػا يحػػيط بنػػا بطريقػػة  إلػػى إخمػػاد المشػػاعر وا 

 ( 24، ص 2002وكفافي ،  األعسر) .عمةفا
 ( : Emotional Manipulation) معالجة الجوانب االنفعالية  .2  

وىو أف يعرؼ الفرد كيؼ يعالج ويتعامؿ مع المشاعر التي تؤذيو وتزعجو وىذه المعالجة ىي أسػاس الػذكاء   
 (  045، ص 2000) جولماف ،  .االنفعالي

 :(  Motivationالدافعية )  .3 



 

يعػد التقػػدـ والسػػعي نحػػو الػػدوافع الػػذكاء االنفعػػالي ومػػف خبللػػو يكػػوف لػػدى الفػػرد القػػدرة لمعرفػػة خطواتػػو خطػػوة 
 .خطوة نحو تحقيؽ أىدافو ويكوف لديو المثابرة والحماس وصواًل لتحقيؽ النجاح 

 ( : Empathyالتعاطف )  .4
خػػريف فيمػػا يخػػص ردود أفعػػاليـ االنفعاليػػة ، أي القػػدرة عمػػى تفيػػـ اآلخػػريف وكػػذلؾ الميػػارة فػػي التعامػػؿ مػػع اآل

فالشػػخص المتعػػاطؼ قػػادر عمػػى القػػراءة الذاتيػػة لمشػػاعر واالنفعػػاالت اآلخػػريف بدقػػة مػػف صػػوتيـ أو تعبيػػرات 
وجييـ وليس بالضرورة ما يقولوف ، كما أنو قادر عمى التوحد معيـ انفعاليًا ، وعمى فيـ مشاعرىـ وانفعاالتيـ 

عطائيـ الحموؿ ليا ، والتناغـ معيـ واالت  .صاؿ بيـ ، ومعايشة مشكبلتيـ ، وا 
 :(  Social skillsالميارات االجتماعية )  .5

أف مػػف الميػػارات األساسػػية فػػي الحيػػاة والتػػي يجػػب عمػػى األفػػراد تعمميػػا ىػػو ميػػارة فػػف العبلقػػات وكيفيػػة التعامػػؿ  
 (  20-04، ص 2003) خوالدة ،  .وقت الغضبالصحيح مع اآلخريف وكيفية تيدئة النفس و 

قامػػة عبلقػػات سػػيمة مػػع اآلخػػريف ، والفػػرد ذو الميػػارة       أي القػػدرة عمػػى إدارة العبلقػػات االجتماعيػػة بكفػػاءة ، وا 
االجتماعيػػة العاليػػة يمكػػف أف يقنػػع اآلخػػريف ولديػػو قػػدرة التفػػاوض وحػػؿ النزعػػات ، وغالبػػًا مػػا يكػػوف لديػػو أصػػدقاء 

 Barent , 2005 , p) .ف ، ويتمتػع لمسػتوى عػالي مػف النجػاح المينػي كثيروف ، ويقيـ العمؿ الجماعي والتعاو 

إلػػى أف مجػػالي الميػػارات  Tom & Nieals(  2011وفػػي إطػػار ذلػػؾ ، توصػػمت دراسػػة تػػـو ونيمػػز )  ( 15.
االجتماعية والتعاطؼ ليا قوة تنبؤية أكبر مف المجاالت األخرى في ارتباطاتيما الموجبة مع مفاىيـ نفسية أخػرى 

اإلنػػاث يظيػػروف مسػػتويات أعمػػى فػػي  ا يرتبطػػاف بعبلقػػة دالػػة موجبػػة لمفيػػـو االتجػػاه نحػػو المسػػتقبؿ ، وأف، فيمػػ
الػػذكاء االنفعػػالي عنػػد مػػوزنتيف بالػػذكور ، وأف أصػػحاب الميػػف التربويػػة كػػالتعميـ ، واإلرشػػاد يتفوقػػوف فػػي الػػذكاء 

  ( Tom & Nieals , 2011 , p.23)  .االنفعالي عمى أصحاب الميف الطبية ، واإلدارية 
الػػذيف يظيػػروف مسػػتويات مقبولػػة إلػػى أف األفػػراد  Seam(  2011فضػػبًل عػػف ذلػػؾ توصػػمت دراسػػة سػػيـ )       

وعميػػا مػػف اتجػػاه نحػػو المسػػتقبؿ ، يظيػػروف اسػػتجابات أكثػػر ايجابيػػة عمػػى مجػػاالت الػػذكاء االنفعػػالي فػػي الػػوعي 
نحػػػو قػػػة دالػػػة ايجابيػػػة بػػػيف الػػػذكاء االنفعػػػالي واتجػػػاه بالػػػذات ، وفػػػي الدافعيػػػة ،  وفػػػي التعػػػاطؼ ، وأف ىنػػػاؾ عبل

 ( p :32-44 Tom & Nieals , 2011 ,) .المستقبؿ
 وقد أكد ) جولماف ( أف الذكاء االنفعالي يمكف أف يقاس بأسموبيف ىما :

 التقريػػػر الػػػذاتي وتقػػػدير اآلخػػػريف ، وأنػػػو غيػػػر متشػػػدد فػػػي طريقػػػة القيػػػاس ويمكػػػف اسػػػتخداـ أي الطػػػريقتيف أو     
 (  01،  ص 2003) الخزرجي ، .غيرىما مف طرؽ لقياس الذكاء االنفعالي 

 

 : Barـtheory   on( 1988ثالثًا / نظرية بارـ أون ) 



 

( في رسالتو الطبية فػي  IQ) وصفة نظيرًا لحاصؿ الذكاء ( ب EQصاغ بارػ أوف عبارة حاصؿ االنفعاؿ )      
الىتماـ المتزايد بأثر االنفعاالت في الوظيفة االجتماعية وقد حصؿ ( التي كانت متوافقة مع ا 1988نياية عاـ ) 

،  2005) عزيػز ،  .ذلؾ قبؿ أف يتمتع الذكاء االنفعالي باالىتماـ المتزايػد والواسػع الشػعبية الػذي يتمتػع بػو اليػوـ
 (  03ص

ة ، وذلؾ مف خبلؿ اوف في معالجة موضوع الذكاء االنفعالي ضمف اإلطار لنظرية الشخصي –واتجو بار        
طرح نموذج لمرفاىية اإلنسانية ، ليبني في إطاره أوؿ محاولة لقياس الذكاء االنفعػالي وقػد اسػتخدـ بػار فػي رسػالة 

اوف تعريفػػػًا لمػػػذكاء  –الػػػدكتوراه التػػػي كتبيػػػا مصػػػطمح ) المعامػػػؿ االنفعػػػالي ( وفػػػي ضػػػوء ىػػػذا النمػػػوذج يطػػػرح بػػػار
نفعاليػة واالجتماعيػة التػي تػؤثر عمػى القػدرة الكميػة لمشػخص فػي التوافػؽ االنفعالي بوصفو مجموعة مف القدرات اال

 -مع المطالب البيئة ، ويتضمف :
 .القدرة عمى الوعي والفيـ والتعبير عف الذات  - أ

 .القدرة عمى الوعي والدخوؿ في عبلقات فعالة مع اآلخريف - ب

 .ات الذاتية القدرة عمة التعامؿ مع االنفعاالت الشديدة وضبط المحفزات واالندفاع - ت

 2005) عزيػػػز ، .القػػػدرة عمػػػى التوافػػػؽ  مػػػػع وحػػػػؿ المشػػػكبلت  ذات الطبيعػػػة الشخصػػػية أو االجتماعيػػػة - ث
 (  22ص

 وقد ضمف ) بار ػ أوف ( أنموذجو التفسيري الذي قدمو بخمسة مكونات رئيسة لمذكاء االنفعالي :      
 ويتضمف :  ( Intelligence Interpersonal الذكاء الشخصي الداخمي )  -1

( : ىػػو القػػدرة عمػػى التعريػػؼ عمػػى  Emotional Self – Awarenessالػػوعي الػػذاتي االنفعػػالي )  - أ
 .مشاعر الفرد ، وانفعاالتو ، وفيميا ، وتمييزىا 

( : ىػػػي القػػػدرة عمػػػى التعبيػػػر عػػػف المشػػػاعر ، واألفكػػػار ،  Assertivenessاإلصػػػرار ) التوكيديػػػة ( )  - ب
 .والدفاع عنيا 

( : ىي القدرة عمى التعرؼ عف االنفعاالت الكامنة في الفرد ،  Self – Actualization ) ألذاتتحقيؽ  - ت
 .ويسعي الفرد لتحقيؽ أىدافو ، واالستمتاع بما حققو

 

 ( ويتضمف : Interpersonal Intelligenceميارات العبلقة مع اآلخريف )  -2
اآلخػريف وتقػديرىا ، أي القػدرة عمػى  ( : ىو القدرة عمى االنتباه عمػى فيػـ مشػاعرEmpathyالتعاطؼ )  - أ

 .قراءة انفعاالت األشخاص اآلخريف 



 

( : قػدرة الفػرد عمػػى اإليضػاح لآلخػػريف بأنػو عضػػو  Social Responsibilityالمسػؤولية االجتماعيػة )  - ب
  .متعاوف ومساىـ وبناء في الجماعة االجتماعية 

 ( تتضمف : Adaptabilityالقدرة عمى التكيؼ والموائمة )  -0
 ( :  Problem solvingحؿ المشكبلت )  - أ

 والقدرة عمى تشخيص المشكبلت وتحديدىا فضبًل عف التوصؿ  إلى الحموؿ الفاعمة     
 .وتنفيذىا    

 : ( Reality Testingاختبار الواقع )  - ب

               ىو القدرة عمى تقيـ التطابؽ واالنسجاـ بيف ما مر بو الفرد مف خبرات ذاتية وبيف                  
 .ما ىو موجود لمفعؿ مف خبرات   

 ( :                                    Flexibilityالمرونة )  - ت
  .القدرة عمى تكييؼ انفعاالت الفرد وأفكاره وسموكو وفؽ المواقؼ والظروؼ المتغيرة 

 

 ( وتتضمن : Stress managementإدارة الضغوط النفسية )  -4
 ( : Stress toleranceط النفسية ) تحمؿ الضغو   .أ

 .القدرة عمى الصمود أماـ األحداث الشديدة والتعامؿ مع الضغوط بفاعمية وثقة  
 ( : Impulse controlالسيطرة عمى االندفاع )  .ب     

القدرة عمى مقاومة أو تأجيؿ نزوة أو حافز مف خبلؿ التوقؼ عف العمؿ وأخذ الوقت المناسػب لمتفكيػر  
. 

 

 ( ويتضمن : General moodالمزاج العام )  - 5
 ( : Happinessالسعادة )  .أ

 .القدرة عمى الشعور بالرضا عف الحياة سواء كاف الفرد وحده أو مع اآلخريف  
 ( : Optimismالتفاؤؿ )  .ب    

 ىػػو القػػدرة عمػػى النظػػر إلػػى الجانػػب المشػػرؽ مػػف الحيػػاة والحفػػاظ عمػػى اتجاىػػات ايجابيػػة عنػػد مواجيػػة 
 .المصاعب 

 (  Cory , 2002 , p:2-6) .كفاءة االنفعاليةوقد اعتمد عمى ىذه الميارات في بناء بطارية معامؿ ال
ويرى ) بارػ اوف ( أف أىمية ىذا األنموذج قد تـ توضيحيا مف خبلؿ قدرتو عمى تفسير الجوانب المختمفة        

الػػرغـ ممػػا توصػػؿ إليػػو مػػف بحػػث فأنػػو مػػا زاؿ تحػػت  الخاصػػة بالسػػموؾ البشػػري وأدائػػو ، وأف ىػػذا األنمػػوذج عمػػى



 

 22ص 2005)عزيػز ، .لذا فأنو ال يعد أنموذجا ثابتًا ومستقرًا عمى مدى الوقت وعمى مختمؼ الثقافات ،التطوير
إلػى أف مكونػات الػذكاء االنفعػالي فػي نظريػة )  Kan & lewis(  2010(  كمػا توصػمت دراسػة كػاف ولػويس ) 

تنبؤيػػة بالعديػػد مػػف السػػمات التػػي يمتمكيػػا الفػػرد ، وأف التحميػػؿ العػػاممي ليػػا كشػػؼ عػػف أنيػػا  بػػار ػ أوف ( ليػػا قػػدرة
لمشخصػية والمتضػمف مكونات ذات بعد واحد ، وأف ليا عبلقة ارتباطية قوية مع أنموذج العوامؿ الخمسػة الكبػرى 

 , Kan & lewis , 2010) .) االنبساطية ( والعصابية ، واالنفتػاح ، واالنسػجاـ ، وصػحوة الضػميرعمى سمة 

p : 14-23  ) 
 

 االتجاة نحو المستقبل  ثانيا:
 مقدمـة
ُيخمػػؽ اإلنسػػاف مفطػػورًا عمػػى األبعػػاد الزمانيػػة الثبلثػػة جميعيػػا ) الماضػػي ، والحاضػػر ، والمسػػتقبؿ ( ، ولكػػف      

عمػى توجػو آخػر ، ولعػؿ طبيعة التجربة الحياتية المتعاقبة والضغوط المختمفة ىي التي تجعؿ توجيػًا معينػًا يغمػب 
وجػود اإلنسػاف فػػي العػالـ يعنػي وجػػوده فػي الػػزمف ، إذ أف الػزمف مجموعػة أحػػداث ليػا بدايػة تغػػوص فػي الماضػػي 

( ، والذي يجعؿ لمزمف مغزى في عقولنػا  24، ص  5533) غنيـ ،  .وتمتد عبر الحاضر وتتجو نحو المستقبؿ
 (  523، ص  5530ح ، ) صال. األحداث بيف ماضي وحاضر ومستقبؿ  ؿىو تسمس

فاإلنسػػاف يعػػيش فػػي الحاضػػر ، أي إف سػػموكو دالػػة عمػػى كػػؿ شػػئ ىنػػا اآلف ، ولكػػف نشػػاطاتو ترجعػػو إلػػى مػػا     
، فالحاضػر لػو عػدة أبعػاد ، فينػاؾ حاضػر لؤلشػياء الماضػية ، وحاضػر لؤلشػياء  يمضى أو تدفعو نحو ما سػيأت

 ( . 24، ص  5533)غنيـ ،  .الحاضرة ، وحاضر لؤلشياء المستقبمية
أو يقػؿ تػأثيره عمػى الفػرد ، لػذا فمػف المحتمػؿ  يإف ارتباط الفرد بجوانب الخبرة الماضية تجعؿ المسػتقبؿ يختفػ    

( كما أف سيطرة الحاضر القوية   32، ص  5540)شمتز ،  .أف تكوف لو طاقة اقؿ لتحقيؽ األىداؼ المستقبمية
 إلىتقبؿ القادـ ، فيناؾ حاالت ينكمش فييا األفؽ الفرضي لمفرد قد تكوف ىروبًا مف الماضي ، أو خوفًا مف المس

ىػػو المتبقػػي نتيجػػة آلليػػات الػػدفاع النفسػػي التػػي يعتمػػدىا الفػػرد ضػػد األخطػػار القادمػػػة مػػػف  ردرجػػة يصػػبح الحاضػػ
( . كمػػػا أف الماضػػػي  Fraisse, 1963, p. 184)  .الماضػػػي أو فػػػػي المسػػػتقبؿ القػػػادـ الػػػػتي تيػػػػدد سبلمػػػػتو

ضػػر والمسػػتقبؿ قػػوى متفاعمػػة فػػي حيػػاة اإلنسػػاف يمكػػف أف تتفاعػػؿ بصػػورة صػػحيحة وسػػميمة ، كمػػا يمكػػف أف والحا
تسود واحدة منيا في مرحمة مف مراحؿ حيػاة  اإلنسػاف ، لػذا نجػد أف ىنػاؾ مػف يعػيش فػي الماضػي ، وىنػاؾ مػف 

 فػاف الػدور الػذي يأخػذه أي يعيش في الحاضر ، وىناؾ مف يتوجو نحو المستقبؿ ليضع نفسو فيػو بقػوة ، وأجمػاالً 
بعػػد مػػف األبعػػاد الثبلثػػة ) الماضػػي ، والحاضػػر ، والمسػػتقبؿ ( تحػػدده القيمػػة التػػي نضػػعيا نحػػف ليػػذه األبعػػاد أو 

 ( 43، ص 2004) عايد ،  .لواحد منيا
 



 

 أىم النظريات المفسرة لالتجاه نحو المستقبل
تناولت العديد مف النظريات فػي التػراث النفسػي مفيػـو المسػتقبؿ ودوره فػي تكػويف شخصػية الفػرد وتػأثيره فػي      

حياتو ، وتنوعت آراء المنظريف في الكيفية التي ينظر بيا الفرد إلػى مسػتقبمو أو الطريقػة التػي يخطػط بيػا لغػرض 
في ىذا القسـ االستدالؿ عمى االتجاه نحػو المسػتقبؿ تشكيمو بما يحقؽ أىدافو في الحياة ، وسوؼ يحاوؿ الباحث 

التػػػي ينطػػػوي عمييػػػا مضػػػموف عػػػدة   نظريػػػات ، وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ إبػػػراز الكيفيػػػة التػػػي جس ػػػدت فييػػػا شػػػعور الفػػػرد 
 بمستقبمو ونظرتو  إليو عمى وفؽ منظورات أصحابيا ، ومف ىذه النظريات مايأتي : 

 : Adler. نظرية آدلر  1
ىػو اليػدؼ النيػائي الػذي يكػافح  Striving of Superiorityأف الكفاح مػف اجػؿ التفػوؽ  أشار آدلر إلى     

مػػف اجمػػو كػػؿ النػػاس ، وقػػد عنػػى بػػو الكفػػاح مػػف اجػػؿ الكمػػاؿ ، واالرتفػػاع نحػػو األعمػػى ، والتقػػدـ مػػف السػػمب إلػػى 
و يتبػػع دفػػع اإليجػػاب ، واالنطػػبلؽ مػػف الحاضػػر إلػػى المسػػتقبؿ ، وانػػو شػػئ ضػػروري لمحيػػاة ، فكػػؿ عمػػؿ نقػػوـ بػػ

وتوجيو ىذا الكفاح الذي يعمؿ باستمرار وال يمكف أف تخمو منو الحياة ذاتيا ، والف الحياة تعبر عػف نفسػيا كونيػا 
 .حركة مستمرة نحو ىدؼ المحافظة عمى الفرد وبقاء النوع مف خبلؿ الكفاح مف اجؿ التكي ؼ األفضؿ

جػػؿ التفػػوؽ نػػاتج عػػف شػػعور الفػػرد بػػالنقص الػػذي وبػػيف آدلػػر إلػػى أف الكفػػاح مػػف ا ( 32، ص  5540) شػػمتز ، 
، والسػػعي إلػػى وضػػع  Compensationيػػدفع بػػو إلػػى محاولػػة التغمػػب عمػػى نقصػػو مػػف خػػبلؿ عمميػػة التعػػويض 

أفضؿ يعو ض فيو الفرد عف مشاعر النقص عف طريؽ االندفاع لتحقيؽ التفوؽ والكماؿ عف طريؽ وضع أىػداؼ 
الشعور بالنقص ، وبموغ المكانة  فؿ الوصوؿ إلييا وتحقيقيا لمتحرر موغايات وطموحات مستقبمية يجاىد مف اج

 ( 33ص،5545، رمزي).التي يطمح إلييا وتشبع لديو الرغبة في االستمرار في السمو والكماؿ
مكاف فيـ الشخصية اإلنسانية إذا تمت معرفة أىداؼ الفػرد المسػتقبمية ، وىػذا يعنػي أف وأوضح آدلر انو باإل     

ػػو سػػموكو الحاضػػر ، أي أف اإلنسػػاف عمػػى وفػػؽ منظػػور آدلػػر تحركػػو تطمعاتػػو وغاياتػػو أىػػداؼ ا لفػػرد ىػػي التػػي توج 
) .المسػػتقبمية أكثػػر ممػػا تحركػػو خبراتػػو الماضػػية ، واف ىػػذه األىػػداؼ والتطمعػػات ضػػرورية لتقػػدـ األفػػراد وتطػػورىـ 

ف مسػػػػتوى االتجػػػػاه نحػػػػو عػػػػ 2000(  فقػػػػد أشػػػػارت دراسػػػػة ابػػػػراىيـ محمػػػػود ابػػػػراىيـ  53ص  ، 5543صػػػػالح ، 
المسػػتقبؿ بػػبعض االضػػطرابات لػػدى الشػػباب الجػػامعي دراسػػة مقارنػػة بػػيف عينػػات مصػػرية وسػػعودية إلػػى أف ىنػػاؾ 
عبلقة دالة وموجبة بيف انخفاض مستوى التوجو نحو المستقبؿ وكؿ مف االكتئاب والضغوط النفسية بالنسػبة لكػؿ 

( وينجمر 2002ة كما تبيف مف نتائج إبراىيـ شوقي عبد الحميد )مف الذكور واإلناث في البيئة السعودية والمصري
 .( أف المشكبلت المتعمقة بالمستقبؿ كما يدركيا الشػباب تعكػس اتجاىػاتيـ نحػو المسػتقبؿ وتوقعػاتيـ ليػـ 5542)
 ( 124ص, 2004 ,  جميؿ  )
 



 

 

 : Jung. نظرية يونك  2
رؤية لمماضي ، بمعنى أنيا تنظػر إلػى األمػاـ متطمعػة إف رؤية يونغ لمشخصية ىي رؤية لممستقبؿ كما ىي      

ذ الماضػي بالحسػباف وبمغػة إلى مسػتقبؿ نمػو الشػخص والػى تطػوره ، كمػا أنيػا تنظػر إلػى الخمػؼ بمعنػى أنيػا تأخػ
( ، فالسػػموؾ عنػػده يتبػػع أىػػداؼ الفػػرد وطموحاتػػو األىػػداؼ بقػػدر مػػا تحركػػو األسػػباب  ) إف اإلنسػػاف تحركػػويونػػغ 

( لقد  505، ص  5532، ىوؿ ولندزي).ع تاريخو وماضيو ، أي انػو مشروط بالغائية والعمية معاوغاياتو كما يتب
أعطػػى يونػػغ صػػورة أكثػػر ايجابيػػة عػػف الطبيعػػة البشػػرية ، فيػػو يػػرى أف الفػػرد يحػػاوؿ باسػػتمرار أف ينمػػو ويتطػػور 

نيػـ يمتمكػوف ويتحسف ، واف الناس أفرادًا وجماعات ينظروف إلى المستقبؿ ويتطمعوف إليو ويتحرك وف باتجاىػو ، وا 
(     واف جميع الدالالت تشير  531، 5540،)شمتز.األمؿ دائما الف يصبحوا أفضؿ مما ىـ عميو في الحاضر

إلى أف مستقبؿ اإلنساف سيظؿ يتحسف باستمرار، فالرجؿ الحديث عمى وفؽ منظور يونغ تطػور وتقػدـ كثيػرًا عمػا 
 ( .  Bischof ,1970,p: 167) .افو وغاياتوكاف عميو الرجؿ البدائي بسبب تطور أىد

 

 Murrayنظرية موراي . 3
إف منظػػور مػػػوراي لمطبيعػػة البشػػػرية ايجػػابي ومتفائػػػؿ ، فقػػػد كػػاف صػػػريحا فػػي نقػػػده لتمػػؾ النظريػػػات التػػػي    

تضػفي صػورة سػالبة وميينػة عمػى اإلنسػاف ، فيػو يعتقػد أف اإلنسػاف بمػا يمتمػؾ مػف قػدرات مبدعػة وخيػاؿ خصػػب 
ف يحػػؿ أيػػة مشػػكمة تعتػػرض حياتػػو ، وانسػػجامًا مػػع ىػػذا االعتقػػاد كػػاف مػػوراي منشػػغبًل كثيػػرًا فػػي الجيػػود يسػػتطيع أ

 (  200، ص  5540) شمتز ،  .المبذولة مف اجؿ تحسيف النواحي الشخصية واالجتماعية
، وعػر ؼ  الذي يوضح دافعية السموؾ واتجاىو أىـ ما قدمو موراي في نظريتػو Needويعد مفيـو الحاجة        

الحاجة عمى أنيا مفيوـ افتراضي أو قائـ عمى االفتراض وحدوثو ىو شئ تخي مي مف اجػؿ تفسػير بعػض الحقػائؽ 
( عشػػريف حاجػػة مػػف خػػبلؿ دراسػػة  20الموضػػوعية والذاتيػػة ، وقػػدـ مػػوراي تصػػنيفًا مفصػػبًل لمحاجػػات تضػػمف ) 
ط السػػموؾ وتوجيػػو نحػػو اليػػدؼ المناسػػب مكثفػػة لئلفػػراد األسػػوياء ، وميمػػا كػػاف مصػػدر ىػػذه الحاجػػات فيػػي تنشػػ

 Need forلغػػػرض تحقيػػػؽ اإلشػػػباع الػػػبلـز ، واف إحػػػدى أىػػػـ ىػػػػذه الحاجػػػات ىػػػي الحاجػػػة إلػػػى اإلنجػػػاز 

Achievement  التػػي تعنػػي الحاجػػة إلػػى تحقيػػؽ شػػئ مػػا ، والتغمػػب عمػػى المعوقػػات ، والحصػػوؿ عمػػى مسػػتوى
مػف خػػبلؿ  Pleasureاي أف الفػرد يحصػػؿ عمػى المػػذة معػيف مػف المنافسػػة والتفػوؽ عمػػى اآلخػريف ، كمػػا أكػد مػػور 

تحقيؽ ىدفو في إشباع حاجة مػا ، ويسػمي ىػذه المػذة المشػتقة مػف اإلنجػاز بحػد ذاتػو ) المػذة المحضػة ( ، وىنػاؾ 
لذ ة اكبر يمكػف اشػتقاقيا والحصػوؿ عمييػا لػيس مػف اإلنجػاز بحػد ذاتػو عمػى انػو إنجػاز بغػض النظػر عػف مسػتوى 

نم ا مف خبلؿ إنجػاز العمػؿ بالمسػتوى الممتػاز  أي عنػدما يكػوف اإلنجػاز متميػزًا واسػتثنائيًا ولػيس ىذا اإلنجاز ، وا 
( أف بعػػض الدراسػػات العربيػػة 2000(      ويػػذكر ابػػراىيـ محمػػود ) 551، ص  5540) شػػمتز ،  .كيفمػػا كػػاف



 

ؽ المستقبؿ فيما عمى طرفي الحديثة تتناوؿ مفيـو التوجو نحو المستقبؿ ويعد ىذا المفيـو وثيؽ الصمة بمفيـو قم
واحػػد ، فبقػػدر مػػا يكػػوف قمػػؽ المسػػتقبؿ حػػافزًا عمػػى االنجػػاز فأنػػو يقتػػرب مػػف التوجػػو نحػػو  Continuumمتصػػؿ 

ىػػذا المسػػتقبؿ  لػػدى الفػػرد فأنػػو يعبػػر عػػف قمقػػو مػػف المسػػتقبؿ ، فبقػػدر مػػا يػػنخفض مسػػتوى التوجػػو نحػػو المسػػتقبؿ
 ( 32، ص 2003يؿ ،الجم) .باإلغراؽ لمحاضرودافعو ضد ىذا القمؽ 

 

  Existential  Schoolالمدرسة الوجودية :
ينظػػر عمػػـ الػػنفس الوجػػودي الػػذي ُبنػػية عمػػى الفمسػػفة الوجوديػػة إلػػى اإلنسػػاف وجػػود بيولػػوجي واجتمػػاعي  

ونفسػػي ، واف قػػوة وعػػي اإلنسػػاف وحريتػػو والنشػػاطات المرتبطػػػة بصػػنع القػػرار ووضػػع األىػػداؼ ىػػي التػػي تسػػػمح 
 Kobasas & Maddi ,1977, p:243لة واإلبداعية لمقيود والمحددات التي تواجو اإلنسػاف ) بالمعالجة المسؤو 

( .وتطػػػرح الوجوديػػػة نظريػػػة فػػػي الشخصػػػية تتضػػػمف نمطػػػيف أساسػػػيف مػػػف األشػػػخاص ىمػػػا : الشػػػخص األصػػػيؿ 
Authentic والشخص غير األصيؿ ،Inauthentic  وترى أف الشخص األصيؿ متكامػؿ بشػكؿ جيػد يبػدي ،

ة والتغيير بشكؿ واضح ، وىو بقبولػو لحاضػره وماضػيو فػاف توجيػو األسػاس يكػوف باتجػاه المسػتقبؿ ، أمػا األصال
الشخص غيػر األصػيؿ فانػو ذو اتجػاه مػادي صػرؼ تسػيطر عميػو مشػاعر عػدـ الجػدوى وفقػداف األمػف ، كمػا انػو 

أشػارت و  .أو حاضػره يخشى مف المستقبؿ ومف المجيوؿ وينكمش منو ، وىو ينظر إلػى نفسػو فػي ضػوء ماضػيو 
إلػػى أف اإلنسػػاف يػػرتبط عنػػده المسػػتقبؿ بالشػػعور بػػالقمؽ ، ولكػػف اإلنسػػاف الػػذي لديػػو إيمػػاف بنفسػػو وقدراتػػو ويتمتػػع 
بالشجاعة الوجودية سيتقبؿ القمؽ ويختار المستقبؿ وممارسة إمكانياتػو لبنػاء حيػاة ذات معنػى ، ويػرفض الماضػي 

ضحت الوجودية إف الشخص الذي تعمـ خػبلؿ نمػوه المبكػر كيػؼ يحتػـر وما يرتبط بو مف شعور بالذنب ، كما أو 
نفسو عمػى انػو مخمػوؽ ثمػيف قػادر عمػى تكػويف أىدافػو الخاصػة ومتابعتيػا فػي المسػتقبؿ ، سػيتعمـ أيضػًا مبلحظػة 
فشمو باستمرار، وتصحيح ىذا الفشػؿ الػذي يتضػمف الكثيػر مػف المعمومػات التػي يمكػف اسػتعماليا فػي إعػادة تقػويـ 

عػادة تكػويف الخطػط المسػتقبميةاأل ( 2000( ويػذكر محمػود ) 230 – 200، ص  5544) صػالح ، .ىداؼ ، وا 
أنو مف ىذه المقارنة البسػيطة يمكػف اعتبػار أف التوجػو نحػو المسػتقبؿ مفيومػًا ايجابيػًا بينمػا قمػؽ المسػتقبؿ مفيومػًا 

االتجػاه نحػو ومػف بينيػا دراسػة سػتانمي ووؿ ، سمبيًا ، فقد أشارت كثير مف الدراسات إلى أىمية دراسػة المسػتقبؿ و 
Woll , Stanley B , (1998 )   التي أكدت عمى أف قدرة المرشديف عمى االستدالؿ حػوؿ بعػض الموضػوعات

وثقة الصمة بيـ وضرورة االىتماـ باستجابات المسترشد وآرائيـ وبحث االتجاه نحػو المسػتقبؿ يتمثػؿ فػي االىتمػاـ 
جػػػادالتيـ حػػػوؿ المسػػػتقبؿ وضػػػرورة االىتمػػػاـ بتنميػػػة قػػػدرتيـ عمػػػى اسػػػتخداـ الحجػػػج لحػػػؿ باالسػػػتدالؿ والتفكيػػػر وم

 (     Bischof , 1970 , p: 167) .مشكبلتيـ المستقبمية
جراءاتو منيجية   البحث وا 



 

عرضًا لئلجػراءات التػي اعتمػدىا البحػث الحػالي لتحقيػؽ أىدافػو مػف حيػث تحديػد مجتمػع  يتضمف ىذا الفصؿ    
جراءات تطبيقيما عمى عينة البحث وتحديد الوسائؿ اإلحصػائية المسػتخدمة فيػو البحث واختي ار عينة مماثمة لو وا 

  -وعمى النحو اآلتي :
 : أواًل: مجتمع البحث

تحػػدد مجتمػع ىػػذا البحػث بالمرشػػدات والمرشػديف التربػػوييف العػامميف فػػي المػدارس التابعػػة لممديريػة العامػػة وقػد     
   مرشد ومرشدة تربوية لتربية ديالى  (290) بواقع  لتربية ديالى ،

 . لمديرية العامة لتربية ديالىا تـ الحصوؿ عمى ىذه المعمومات مف قسـ اإلرشاد التربوي في(  1 والجدوؿ )
 ( 1 جدوؿ )

 أعداد المرشديف التربوييف بحسب المديرية والنوع

 

 

 التطبيقية البحث عينةثانيًا : 

اعتمػػَد الباحثػػاف فػػي اختيػػار عينػػة البحػػث عمػػى الطريقػػة العشػػوائية ذات التوزيػػع المتسػػاوي وبأعػػداد متباينػػة       
مرشد مرشدة مف كافة االختصاصات التربوية وفؽ متغيري الجنس والخدمة وبواقػع  100)نسبيًا حيث تـ اختيار )

 .(  مرشدة 50( مرشدًا و )50)
 

 ثالثًا : أداتا البحث 

مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث تػػـ تبنػػي مقيػػاس الػػذكاء االنفعػػالي وتبنػػى الباحثػػاف أداة لقيػػاس المتغيػػر الثػػاني     
 0االتجاه نحو المستقبؿ وفيما يأتي عرض لكيفية تبني األداة األولى وتبني األداة الثانية 

  مقياس الذكاء االنفعالي - أ

بعػػػد اف تػػػـ ( لقيػػػاس الػػػذكاء االنفعػػػالي لػػػدى المرشػػػديف التربػػػوييف  2009لقػػػد تبنػػػى الباحثػػػاف مقيػػػاس ) عزيػػػز     
السػتخراج ( 1الخبػراء والمحكمػيف ممحػؽ )لجنة مف  عرض المقياس عمىاستخراج مؤشرات الصدؽ والثبات اذ تـ 

إلى أف المقيػاس  Ebel( 1972أيبؿ ) صدد وفي ىذا الالصدؽ الظاىري والذيف ابدوا موافقتيـ عمى صدؽ االداة.
امػا (  , p.555  Ebel , 1972) .يعػد صػدقًا ظاىريػًا إذا أف فقراتػو تقػيس المعرفػة والقػدرة التػي وضػع مػف أجميػا

 الثبات فقد تـ استخراجو بطريقتيف ىما:

 المجموع النوع المديرية
 إناث ذكور

 290 156 134 ية ديالىالمديرية العامة لترب



 

 طريقة ) الفا كرونباخ ( لالتساق الداخمي : -
 . وىو معامؿ ثبات يمكف الركوف إليو ( 0.83) يذه الطريقة ببمغ معامؿ الثبات إذا      

 

عادة االختبار : –طريقة االختبار   -  وا 
بوصفيا إحدى الطرؽ الشائعة في حساب الثبات إذ أنيا تكشؼ عف مدى اسػتقرار النتػائج عنػدما يطبػؽ عمػى     

ومرشػػدة وىػػـ  ( مرشػػد20مجموعػػة معينػػة أكثػػر مػػف مػػرة عبػػر فاصػػؿ زمنػػي محػػدد لقػػد تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى )
المرشدوف نفسيـ تـ تطبيؽ المقياس عمييا فػي المػرة األولػى بعػد أف تػـ تحديػد أسػماءىـ وكانػت الفتػرة الزمنيػة بػيف 

 وىو معامؿ ثبات عالي.(  0.82التطبيؽ األوؿ والثاني في أسبوعيف حيث بمغ معامؿ ثبات المقياس ) 
 مقياس االتجاه نحو المستقبل   -

الػى نفػس االجػراءات المسػتخدمة الباحثػاف  لجػأ( لقياس االتجاه نحو المسػتقبؿ و 2008مقياس )عايد  يتبنتـ 
الخبػراء مػف  في المقيػاس السػابؽ.حيث تػـ اسػتخراج الصػدؽ الظػاىري مػف خػبلؿ عػرض المقيػاس عمػى لجنػة

ونباخ كر  ألفا) .في حيف تـ استخراج الثبات بطريقتي األداة( والذيف ابدوا موافقتيـ عمى 1والمحكميف ممحؽ )
عادة االختبار –االختبار و (  0.84) إذ بمغ معامؿ الثبات( لبلتساؽ الداخمي   ( 0.83) إذ بمغ وا 

 

 رابعًا : التطبيق النيائي
( وبيػػدؼ اإلجابػػة عػػف  2بعػػد أف تػػـ تبنػػي المقياسػػيف )الػػذكاء االنفعػػالي / واتجػػاه نحػػو المسػػتقبؿ ( ممحػػؽ )     

( مرشػدًا ومرشػدة 100لمقياسيف عمػى عينػة البحػث التطبيقيػة المؤلفػة مػف )قاـ الباحثاف تطبيؽ ا .تساؤالت البحث 
 مف العامميف في تربية ديالى 

 خامسًا : الوسائل اإلحصائية :
 SPSS( )Statisticalلمعالجة بيانات البحث الحالي فقد استخدمت الحقيبة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )    

Packae for Social Seierce   ) 
 

 عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىاسا : ساد
 البحث: ألىداؼتـ عرض النتائج طبقا 

  .قياس الذكاء االنفعالي لدى المرشدين التربويين 1-
لقػػد أظيػػرت نتػػائج البحػػث بعػػد تطبيػػؽ مقيػػاس الػػذكاء االنفعػػالي عمػػى عينػػة البحػػث أف متوسػػط درجػػات الػػذكاء     

وعنػد مقارنػة  ( (15.25( بانحراؼ معياري مقػداره170.76)حث ىو مف كبل الجنسيف والمشموليف بالباالنفعالي 
 .يبلحظ أنو أكبػر مػف المتوسػط الفرضػي لممقيػاس  . (138)والبالغ )*( ىذا المتوسط بالمتوسط الفرضي لممقياس 



 

  , 1977 ,( لعينػة واحػدة ) البيػاتيt-testوعند اختبار الفػرؽ بػيف المتوسػطيف باسػتعماؿ معادلػة االختبػار التػائي )
( ، مما يشير إلى أف عينة البحث 99وبدرجة حرية ) (0.05تبيف أنو ذي داللة معنوية عند مستوى )254)  ص

 . ( 1 وكما ىو موضح في جدوؿ ) .تتمتع بدرجة عالية مف الذكاء االنفعالي 
5 

 (  1) جدول
 فرضي لممقياساالختبار التائي لمفرق بين متوسط درجات الذكاء االنفعالي والمتوسط ال         

مستوى 
 الداللة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

القيمة التائية 
 المحسوبة

المتوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

 عينةمتوسط ال

0.05 1.98 5.21 138 15.25 170.76 

)مغربػػي ،  Dubwicz & Higs( 2004واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة كدراسػػة دويػػز وىػػيجس )          
() عزيػز ، 2005ودراسػة عزيػز )(  93ص , 2005 , () الناشػي 2005ودراسػة الناشػي )(   35، ص 2004
)  كما يمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء اإلطار النظري المتبنى عمى وفؽ نظريػة جولمػاف ح ( ،، ص  2005
1995  )Goleman  شػػػػديف التػػػػي تبنتيػػػػا الباحثػػػػاف فػػػػي تفسػػػػيرىا لمػػػػذكاء االنفعػػػػالي ، فػػػػأف تمتػػػػع أفػػػػراد عينػػػػة المر

التربػػوييف بالػػذكاء االنفعػػالي يعػػد مؤشػػرًا جيػػدًا لمنجػػاح فػػي العمػػؿ والتوجػػو فػػي المسػػتقبؿ وذلػػؾ امػػتبلؾ الفػػرد لمػػذكاء 
ذه النتيجػة ويمكف تفسير ىػ.االنفعالي فيساعده عمى النجاح بمعدؿ عالي بحسب ما تشير إليو البحوث والدراسات 

المرشػدوف التربػػوييف فػي كػؿ الجامعػات ىػي دراسػة إنسػانية تنمػػي أف الدراسػات العمميػة والنظريػة التػي يتعمميػا  فػي
الميارات االجتماعية لدى طمبتيـ منيا حاالت التعاطؼ مع اآلخريف ، والوعي الذاتي ، والتػي تُعػد مؤشػرات قويػة 

 .لمذكاء االنفعالي
 

 ةالجنس ومدة الخدم متغيري تعرف الفرق في الذكاء االنفعالي لدى المرشدين عمى وفق2-  
الدرجػة الثانيػة اؿ أسػموب تحميػؿ البيانػات مػف تبعًا لمفرضيات المقدمة فقػد عولجػت البيانػات إحصػائيًا باسػتعم     

( لعينػة  Two Way ANOVA unequal sample ( )Winer , 1971 , p: 290لمعينػات غيػر المتسػاوية )
 .( يوضح ذلؾ  2 دمة والجدوؿ )( مرشدًا ومرشدة موزعيف عمى وفؽ متغيري الجنس ومدة الخ100تكونت مف )

                                                 

ثـ ضػرب النػاتج ، وقسمتيا عمى عددىا بدائؿ األداة الخمسة جمع مف خبلؿ لقد استخرج المتوسط الفرضي  )*( 
وعند القسمة يصػبح ( 5وعددىا ) 15))( ومجموعيا 1,2,3,4,5وزاف البدائؿ ىي )أف أ إذ .في عدد الفقرات 

  .(138) يصبح مقدار المتوسط لممقياس( (46 عدد الفقراتفي  وضربوعند ( 3) متوسط أوزاف البدائؿ
 



 

 (2جدول )
 المقارنة في قياس الذكاء االنفعالي لدى المرشدين عمى وفق متغيري الجنس ومدة الخدمة     

متوسط مجموع  درجة الحرية مجموع التربيعات مصدر التباين
 التربيعات

 القيمة الفائية

 890.21 1 890.21 3.96 (Aالجنس )

 395.199 3 131.733 0.58 (Bمدة الخدمة )

 1084 3 361.3 1.61 (AXBالتفاعل )

  6933.1 92 75.3 (Errorالخطأ )
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 -( ما يأتي :2وقد بينت النتائج مف الجدوؿ )

ليس ىنـاك فـروق ذات داللـة معنويـة فـي قيـاس الـذكاء االنفعـالي لـدى المرشـدين عمـى وفـق متغيـري  -1
 .إناث(  –الجنس )ذكور 

ذه الفرضػػية ، إذ ظيػػر أف ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة معنويػػة فػػي قيػػاس الػػذكاء االنفعػػالي لػػدى وقػػد رفضػػت ىػػ      
( وعنػػد 3.96إنػػاث( ، إذ كانػػت القيمػػة الفائيػػة المحسػػوبة تسػػاوي ) –المرشػػديف عمػػى وفػػؽ متغيػػري الجػػنس )ذكػػور 

( ظيػر أنيػا 3.89ي )( تسػاو 0.05( ومسػتوى داللػة )92 – 1مقارنتيػا بالقيمػة الفائيػة الجدوليػة عنػد درجػة حريػة )
لمرشػديف اأكبر مف القيمة الفائية الجدولية مما يشير إلى أنو ىناؾ فروؽ في مستوى قيػاس الػذكاء االنفعػالي لػدى 

وعند إجراء اختبار شيفيو لممقارنػة بػيف الػذكور واإلنػاث تبػيف أف قيمػة  .إناث( –عمى وفؽ متغيري الجنس )ذكور 
( مما يشير إلى أف المرشدات أكثر قػدرة 0.05الجدولية عند مستوى داللة )شيفيو المحسوبة أكبر مف قيمة شيفيو 

 .في قياس الذكاء االنفعالي مف الذكور كما يكشؼ عنو البحث الحالي 
 
 
 

ليس ىناك فروق ذات داللة معنوية في قياس الذكاء االنفعالي لدى المرشـدين عمـى وفـق متغيـر مـدة  -ب
 .الخدمة 

ية ، إذ لـ تظير فروؽ ذات داللة معنوية قياس الػذكاء االنفعػالي لػدى المرشػديف عمػى وقد قبمت ىذه الفرض      
( وىػػػي أصػػػغر مػػػف القيمػػػة الفائيػػػة 0.58وفػػػؽ متغيػػػر مػػػدة الخدمػػػة ، إذ كانػػػت القيمػػػة الفائيػػػة المحسػػػوبة تسػػػاوي )



 

ي قياس الذكاء ( مما يشير إلى أنو ليس ىناؾ فروؽ ف0.05( ومستوى داللة )92 – 1الجدولية عند درجة حرية )
 .االنفعالي لدى المرشديف وعمى وفؽ متغير مدة الخدمة 

لــيس ىنــاك تــأثير ذو داللــة معنويــة فــي قيــاس الــذكاء االنفعــالي لــدى المرشــدين عمــى وفــق متغيــري  -ت
 .الجنس ومدة الخدمة 

الخدمة إذ كانت  وقد قبمت ىذه الفرضية ، إذ لـ يظير أثر ذو داللة معنوية لتفاعؿ متغيري الجنس ومدة      
( ومستوى داللة 92 – 1( وىي أقؿ مف القيمة الفائية الجدولية عند درجة )1.61القيمة الفائية المحسوبة تساوي )

( مما يشير إلى أف تفاعؿ ىذيف المتغيريف ال يؤثر في المتغير التابع مستوى الذكاء االنفعالي لدى 0.05)
 .المرشديف 

 

 ل لدى المرشدين التربويين قياس االتجاه نحو المستقب3-  
لقػػد أظيػػرت نتػػائج البحػػث بعػػد تطبيػػؽ مقيػػاس االتجػػاه نحػػو المسػػتقبؿ عمػػى عينػػة البحػػث أف متوسػػط درجػػات      

وعنػػد  ( (8.88( بػانحراؼ معيػاري مقػػداره93)مػف كػبل الجنسػػيف والمشػموليف بالبحػث ىػػو االتجػاه نحػو المسػػتقبؿ 
يبلحػػػظ أنػػػو أكبػػػر مػػػف المتوسػػػط الفرضػػػي  . (90)والبػػػالغ )*( اسمقارنػػػة ىػػػذا المتوسػػػط بالمتوسػػػط الفرضػػػي لممقيػػػ

 ,البيػاتي   ( لعينة واحػدةt-testوعند اختبار الفرؽ بيف المتوسطيف باستعماؿ معادلة االختبار التائي ) .لممقياس 

الى اف ( ، ممػا يشػير 99وبدرجػة حريػة ) (0.05تبػيف أنػو ذي داللػة معنويػة عنػد مسػتوى )254)  ص  , 1977
 . ( 3 وكما ىو موضح في جدوؿ ) البحث لدييا درجة عالية مف االتجاه نحو المستقبؿعينة 

2 
 
 
 
 

 (  3) جدول
 والمتوسط الفرضي لممقياس االتجاه نحو المستقبل االختبار التائي لمفرق بين متوسط درجات         

مستوى 
 الداللة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

القيمة التائية 
 المحسوبة

المتوسط 
 لفرضيا

االنحراف 
 المعياري

 عينةمتوسط ال

لقد استخرج المتوسط الفرضي مف خبلؿ جمع بدائؿ األداة الخمسة وقسمتيا عمى عددىا ، ثـ ضرب الناتج  )*(                                                  
( وعند القسمة يصبح 5وعددىا ) 15)( ومجموعيا )1,2,3,4,5ىي ) إذ أف أوزاف البدائؿ .في عدد الفقرات 

  0(90( يصبح مقدار المتوسط لممقياس )(30( وعند ضربو في عدد الفقرات الػ 3متوسط أوزاف البدائؿ )
 



 

0.05 1.98 3.37 90 8.88 93 
         

) (2000) الفػػتبلوي   ح( ودراسػػة-، ص ز2009)عايػػد ، (2009واتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة عايػػد)        
ا كمػػ( 112، ص 2003( )إبػػراىيـ ، 2003وأختمفػػت مػػع دراسػػة إبػػراىيـ محمػػود ) (  85، ص 2000الفػػتبلوي ، 

إلػى أف  الػذي يشػير عمػى وفػؽ رأي  آدلػريمكف تفسير ىذه النتيجة في ضوء اإلطار النظري المتبنى  في البحػث 
الشعور بالنقص موجود داخؿ كؿ إنساف ، ويبدأ ىذا الشعور منذ بداية إدراؾ الطفػؿ لصػغر حجمػة وضػعؼ بدنػو 

ص فػػي أشػػكاؿ مختمفػػة فػػي مراحػػؿ النمػػو واعتمػػاده عمػػى والديػػو فػػي مرحمػػة الرضػػاعة ، ويسػػتمر ىػػذا الشػػعور بػػالنق
أىػػداؼ  عػػف نقصػػو مػػف خػػبلؿ وضػػع األخػػرى ، واف ىػػذا الشػػعور بػػالنقص يػػدفع الفػػرد بقػػوة إلػػى محاولػػة التعػػويض

وطموحات مستقبمية يسعى إلى تحقيقيا وصواًل إلى حالة التفوؽ والكماؿ المنشود التي تمثؿ الصػورة الذىنيػة التػي 
  .تي عد ىا آدلر ىي اليدؼ النيائي الذي يكافح مف اجمو اإلنساف يرسميا لمستقبمو القادـ ، وال

 تعرف الفرق في االتجاه نحو المستقبل لدى المرشدين عمى وفق متغيري الجنس ومدة الخدمة 4-
تبعًا لمفرضيات المقدمة فقػد عولجػت البيانػات إحصػائيًا باسػتعماؿ أسػموب تحميػؿ البيانػات مػف الدرجػة الثانيػة      

( لعينػة  Two Way ANOVA unequal sample ( )Winer , 1971 , p: 290غيػر المتسػاوية ) لمعينػات
 .( يوضح ذلؾ   4( مرشدًا ومرشدة موزعيف عمى وفؽ متغيري الجنس ومدة الخدمة والجدوؿ )100تكونت مف )

 
 
 
 
 
 
 
 

 (4جدول )
 المقارنة في قياس االتجاه نحو المستقبل لدى المرشدين 

 الجنس ومدة الخدمةعمى وفق متغيري 
مجموع  متوسط درجة الحرية مجموع التربيعات مصدر التباين

 التربيعات
 القيمة الفائية

 17.22 1 17.22 0.228 (Aالجنس )

 55.9 3 18.6 0.24 (Bمدة الخدمة )



 

 8.61 3 2.87 0.038 (AXBالتفاعل )

  6933.1 92 75.3 (Errorالخطأ )
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 -( ما يأتي :4جدوؿ )وقد بينت النتائج مف ال
لــيس ىنــاك فــروق ذات داللــة معنويــة فــي قيــاس االتجــاه نحــو المســتقبل لــدى المرشــدين عمــى وفــق  - أ

 . إناث( –متغيري الجنس )ذكور 

وقػػػد قبمػػػت ىػػػذه الفرضػػػية ، إذ لػػػـ تظيػػػر فػػػروؽ ذات داللػػػة معنويػػػة فػػػي قيػػػاس االتجػػػاه نحػػػو المسػػػتقبؿ لػػػدى       
( وعنػد 0.228إنػاث( ، إذ كانػت القيمػة الفائيػة المحسػوبة تسػاوي ) –ذكػور المرشديف عمى وفؽ متغيػري الجػنس )

( ظيػر أنيػا 3.94( تسػاوي )0.05( ومسػتوى داللػة )92 – 1مقارنتيػا بالقيمػة الفائيػة الجدوليػة عنػد درجػة حريػة )
المرشػديف أصغر مف القيمة الفائية الجدولية مما يشير إلى أنػو لػيس ىنػاؾ فػروؽ فػي االتجػاه نحػو المسػتقبؿ لػدى 

 .إناث(  –التربوييف عمى وفؽ متغيري الجنس )ذكور 
ليس ىناك فروق ذات داللة معنوية في قياس االتجاه نحو المستقبل لدى المرشدين عمى وفق متغيـر  -ب

 .مدة الخدمة 

ديف وقد قبمت ىذه الفرضية ، إذ لـ تظير فروؽ ذات داللة معنوية قياس االتجاه نحػو المسػتقبؿ لػدى المرشػ      
( وىػي أصػغر مػف القيمػة الفائيػة 0.24عمى وفؽ متغير مػدة الخدمػة ، إذ كانػت القيمػة الفائيػة المحسػوبة تسػاوي )

( ممػػا يشػػير إلػػى أنػػو لػػيس ىنػػاؾ فػػروؽ فػػي قيػػاس 0.05( ومسػػتوى داللػػة )92 – 1الجدوليػػة عنػػد درجػػة حريػػة )
 .االتجاه نحو المستقبؿ لدى المرشديف وعمى وفؽ متغير مدة الخدمة 

 
 

ليس ىناك تأثير ذو داللة معنوية في قياس مستوى االتجاه نحو المستقبل لدى المرشـدين عمـى وفـق  -ت
 .متغيري الجنس ومدة الخدمة 

وقد قبمت ىذه الفرضية ، إذ لـ يظير أثر ذو داللة معنوية لتفاعؿ متغيري الجنس ومدة الخدمة                 
 1( وىي أقؿ مف القيمة الفائية الجدولية عند درجة          )0.038ساوي )، إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة ت

( ، مما يشير إلى أف تفاعؿ ىذيف المتغيريف ال يؤثر في المتغير التابع مستوى 0.05( ومستوى داللة )92 –
 .االتجاه نحو المستقبؿ لدى المرشديف 

 

 . ستقبل لدى المرشدين التربويينتعرف العالقة بين الذكاء االنفعالي واالتجاه نحو الم 5-



 

استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد العبلقة بيف كؿ مف متغير الذكاء االنفعالي ومتغير االتجاه نحو     
( وعند تحويؿ قيمة معامؿ 0.69( مرشدًا ومرشدة بمغت قيمة معامؿ االرتباط )100المستقبؿ لعينة بمغت )

( مما يشير إلى أف 9.48( بمغت )0.05( ومستوى داللة )99درجة حرية )االرتباط ىذه إلى قيمة تائية عند 
العبلقة بيف متغيري البحث ىي عبلقة حقيقية ودالة إحصائيًا واف العبلقة طردية فكمما زاد الذكاء االنفعالي زاد 

والذكاء االنفعالي لممقابؿ االتجاه نحو المستقبؿ واف عينة البحث تتمتع بعبلقة طردية بيف االتجاه نحو المستقبؿ 
. 
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 (1ممحق )
 أسماء الخبراء الذين استعان بيم الباحثان

 مكان العمل التخصص اسم الخبير ت
جامعة  –كمية التربية األساسية  تربويإرشاد  د ليث كريـ حمد. أ 1

 ديالى
جامعة  –كمية التربية األساسية  عمـ النفس د ميند محمد عبد الستار. أ 2

 ديالى
األصمعي   –كمية التربية  عمـ نفس التربوي د سالـ نوري صادؽ. أ 3

 جامعة ديالى
جامعة  –كمية التربية األساسية  عمـ نفس االجتماع د بشرى عناد مبارؾ.ـ.أ 4

 ديالى
 

 (2ممحق )
 مقياس الذكاء االنفعالي بصورتو النيائية



 

 عزيزتي المرشدة
 عزيزي المرشد

المقياس الذي بيف يديؾ يتضمف فقرات الرجاء قراءة فقرات المقياس واإلجابة عنيا بدقة وموضوعية وفؽ       
 .ما ينطبؽ عميؾ بوضع عبلمة )     ( أما البديؿ الذي يناسبؾ 

ممًا أف اإلجابة ىي ألغراض البحث العممي وال داعي لكتابة االسـ وال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة ع      
نما تختار البديؿ الذي ينطبؽ عميؾ   .بالنسبة لجميع البدائؿ وا 

 

 مع الشكر والتقدير 

 معمومات عامة
 أنثى  الجنس : ذكر    

 سنوات  50سنوات إلى  2مف  سنوات            1سنة إلى  5سنوات الخدمة : مف 
 سنة فأكثر :  55
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات ت

      .أنا راضي عف نفسي عمى الرغـ مف أنو يمكف أف أكوف أفضؿ مف ذلؾ 1
ف كنت أشعر بيا فعبًل  2       .يصعب عمَي التعبير عف عواطفي حتى وا 
      .بقدرتي عمى تنفيذه  عندما اخطط لعمؿ ما فإني عمى يقيف 3
      .أنفذ قراري فورًا إذا شعرت إف الوقت مناسب  4
رادتي  5       .عندما أفشؿ في ميمتي كمعمـ فأف ذلؾ يعود لعوامؿ خارجو عف قدراتي وا 
      .أتبنى وجيو نظر معينة معتمدًا عمى عقمي وعواطفي معًا  6
      .عندما أقـو بميمة أركز ذىني عمييا  7
أجؿ التخطيط في األمور التي تتطمب التركيز إلى األوقات التي أكوف فييا بمزاج  8

 .جيد 

     

       .عندما أنزعج أستطيع أف أحدد الناحية التي تشغمني مف المسالة  9
      .ليس لديو القدرة عمى مواجيو األحداث التي تواجيني في المدرسة  10
      .كـ عمى طبيعة مشاعري استخدـ المنطؽ في الح 11
      .أكوف في أفضؿ حالة عندما أشعر بالقدرة والكفاءة  12



 

      .عندما أقرر انجاز شي ما فأنني أبدا بالعقبات التي تحوؿ بيني وبيف االنجاز  13
      .أدرؾ مشاعري في تعاممي مع اآلخريف بدقة وكما ىي  فعبًل  14
       .أنا استمر فيو حتى أتمو وانييو إذا بدأت في عمؿ ما ، ف 15
      .قد انتقؿ دوف مبرر مف الضيؽ البسيط إلى الحزف الشديد  16
      .أستطيع أف أوقؼ األفكار التي تثار أثناء الغضب  17
      .أواجو مف يستثير غضبي بأسموب ودي  18
      .حياة أتكيؼ مع نفسي بوضع خطط جديدة لتخطي األحزاف ومواصمة ال 19
      .أظير سروري عندما تقدـ لي ىدية حتى واف لـ تعجبني  20
      .لدي قدرة جيدة عمى وصؼ ما أشعر بو لآلخريف  21
      .يضطرب تفكيري في مواجيو المشكبلت االنفعالية في عبلقاتي  22
      .أشعر بالضيؽ ومف دوف معرفة األسباب  23
      .اتي ومما أبدو عميو أشعر بالخجؿ مف تصرف 24
      .عندما أكوف محبطًا أو ميمومًا ال أستطيع تحديد مصدر ذلؾ  25
      .أتحكـ بمشاعري الخاصة ليكوف عممي كما أريد  26
      .أكوف ىادئًا وطبيعيًا في تعاممي مع مف ال أعرفو  27
      .أشعر بالرضا عف عممي عندما أكافا عميو  28
      .يع أف أجعؿ الناس يحترموني ويتجاوزوف األخطاء التي أرتكبيا بحقيـ أستط 29
       .أتأثر بردود األفعاؿ الحزينة مف اآلخريف  30
      .أجامؿ اآلخريف عندما يستحقوف ذلؾ  31
      .يؤثر مزاجي في مستوى أدائي كمعمـ  32
ف سمعة حسنة بيف الناس تجعمني بع 33       .يدًا عف الشبيات أستطيع أف أكو 
      .أعجز عف الشعور بعواطؼ اآلخريف نحوي مف خبلؿ تعابير الوجو  34
      .أفيـ مشاعر الشخص القمؽ حتى إذا حاوؿ إظيار العكس  35
      .أتمكف مف أقناع الناس بعدـ مصداقية الشائعات التي تقاؿ بحقي  36
      .زمبلئي المعمميف يمكنني أف أعبر عف آرائي بحرية بيف  37
      .أفعؿ ما يتوقعو اآلخروف مني حتى واف كنت غير راض عنو  38



 

      .يرى اآلخريف بأنني أبالغ في تضخيـ المشكبلت التي يرونيا بسيطة  39
      .أبذؿ قصارى جيدي فيما أعمؿ حتى ال أشعر باألسؼ عمى النتيجة  40
بات الموقؼ بغض النظر عف انفعاالتي أظير مشاعري لآلخريف حسب متطم 41

 .الخاصة 

     

      .يمكنني العمؿ عمى التقميؿ مف تسرب بعض التبلميذ مف المدرسة  42
      .يمكنني أف أجعؿ الطمبة يحبوف الدرس  43
      .يمكنني السيطرة عمى السموؾ غير المرغوب لمتبلميذ مف غير غضب  44
      .ي مناسبة بالمكاف والزماف المذيف أكوف فييما أحرص عمى أف تكوف مشاعر  45
      .أتجنب تكويف عبلقة األلفة مع الناس  46

 
 
 
 

 (3ممحق )
 مقياس االتجاه نحو المستقبل بصيغتو النيائية

  
 عزيزي المرشد :  

 عزيزتي المرشدة : 
ة ، يرجػػى قػػراءة كػػؿ عبػػارة بدقػػة ، بػػيف يػػديؾ مجموعػػة مػػف العبػػارات ، وىنػػاؾ خمسػػة اختيػػارات لكػػؿ عبػػار          

ووضػػع إشػػػارة )     ( أمػػػاـ كػػػؿ عبػػػارة تحػػت االختيػػػار الػػػذي تػػػرى انػػػو ينطبػػؽ   عميػػػؾ ، عممػػػُا أف اإلجابػػػة سػػػرية 
 لذكر االسـ ، مع الشكر والتقدير .  يوألغراض البحث العممي ، ولف يطمع عمييا سوى  الباحث ، وال داع

                                                                      النوع : ذكر          أنثى       
 سنوات  50سنوات إلى  2سنوات           مف  1سنة إلى  5سنوات الخدمة : مف 

 سنة فأكثر :  55
 

أوافؽ  الفقرة ت
 بشدة

أوافؽ نوعا  أوافؽ
 ما

ارفض  ارفض
 بشدة



 

      .أرى أف ليس ىناؾ مف جديد في المستقبؿ  5

      .في المستقبؿ نجاحي الميني  يأكثر ما ييمن 2

       .اشعر أف عقبات كثيرة ستعيؽ تحقيؽ أىدافي المستقبمية 0

      .تكويف أسرة سعيدة أىـ طموحاتي المستقبمية  3

       .أسعى لمحصوؿ عمى أعمى الشيادات في المستقبؿ 1

      .ليس ميمًا أف تكوف لمفرد طموحات  2

       .أخشى أف ال احصؿ عمى الوظيفة التي استحقيا في المستقبؿ 3

      .المستقبؿ يعني لي االنفتاح عمى العالـ  4

       .أسعى الى تحقيؽ إنجازًا يخمد اسمي بيف الناس طويبلً  5

      .أؤمف أف الحياة يسيرىا الحظ وال أفكر كثيرًا في المستقبؿ 50

      .خبلصا مف مشاكمي الحالية  أرى في المستقبؿ 55

       .اشعر أف ىناؾ خطرًا ييدد حياتي في المستقبؿ  52

      .أخشى مف الفشؿ في المستقبؿ  50

       .احمـ بالوصوؿ الى ما وصؿ إليو البارزوف في المجتمع 53

      .أسعى لتطوير شخصيتي بكؿ أبعادىا في المستقبؿ  51

      .تاذًا متميزًا في المستقبؿ اطمح أف أكوف أس 52

       .أرى أف مستقبمي يزدحـ باالحتماالت السيئة 53

       .المستقبؿ مف وجية نظري يعني الضعؼ واليـر 54

      .أرى أني لف احقؽ المستوى االقتصادي الجيد في المستقبؿ 55

ي احمـ بالحصوؿ عمى فرصة لمتدريس في إحدى الجامعات الميمة ف 20
 .الخارج 

     

       .أخشى مف فقد األعزاء في المستقبؿ 25

       .أرى أني لف أنجز في المستقبؿ أكثر مما أنجزتو في الماضي 22

      .اعتقد أني سأكوف سعيدًا في المستقبؿ  20

اخطػػط لبلشػػتراؾ مسػػتقببًل فػػي المػػؤتمرات العمميػػة الميمػػة فػػي مجػػاؿ  23
 .تخصصي 

     

       .ف ال احقؽ المكانة االجتماعية التي احمـ بيا في المستقبؿأخشى أ 21

       .اشعر أف ال مستقبؿ لي 22

      .احمـ بالحصوؿ عمى بعثة بحثية لتطوير مياراتي العممية  23

       .اعمؿ عمى أف يكوف لي دور في الحياة السياسية لمبمد في المستقبؿ 24

      .الحية في المستقبؿ أسعى إلتقاف إحدى المغات  25



 

      .أرى أف ظروؼ البمد الحالية تجعؿ المستقبؿ مجيواًل أمامي 00

 
 
 
 
 
 
 

 


