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 السدتخلص:
ي ىجف ىحا السقال إلى بيان أىسية الحكاء اإلنفعالي وأثخه في الحياة السيشية ف

مجال التخبية الفكخية ، ومؽ خاللو تؼ استعخاض مفيؾم الحكاء اإلنفعالي ، والشساذج 
: اتجاه نسؾذج القجرة ، ومؽ أصحاب ىحا السفدخة لو والتي تشحرخ في اتجاىيؽ ىسا 

( ، في مقابل الشساذج Salovey & Caruso( ، )Salovey & Mayerاالتجاه )
،  Bar-on)ومؽ أصحاب ىحا االتجاه ) السختمظة أو ما تدسى بشساذج الدسات ،

(Goleman كسا تؼ تؾضيح أىؼ أساليب قياس الحكاء اإلنفعالي والتي تحجدت ، )
بثالثة أساليب ىي : مقاييذ القجرة ، ومقاييذ التقخيخ الحاتي ، ومقاييذ تقجيخ 

 .  السالحغيؽ أو السحيظيؽ
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Abstract: 

 
This article aimed  to clarify the importance of 

"Emotional Intelligence" and its impact on the professional 

life, in the field of Mental Impairment Education. Through 
This article, we  reviewed the concept of "Emotional 

Intelligence" and its interpreting models that were framed into 
two aspects, the first one the "Ability Models" Which was 

adopted by Salovey, Mayer and Caruso, "Mixed Models" 
Which is also called "Characteristics Models" that was 

adopted by Bar-on and Goleman .  The article also clarified 

the most important methods of measuring "Emotional 
Intelligence" which were identified through three methods as 

followed;   Ability measures, Self- report measures and 
Observer- rating measures. 
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 تسييد :
يحتل السعمؼ مكانة رئيدة في الشغام التعميسي بؾصفو حجخ األساس والسدئؾل  

األول عؽ تحقيق أىجاف التخبية والتعميؼ، وال يسكؽ تحقيق اليجف السشذؾد مؽ العسمية 
التخبؾية بكفاءة إال مؽ خالل وجؾد السعمؼ الكفء القادر عمى أداء ميام السيشة، والكيام 

يا وفق معاييخ األداء السظمؾبة ، وإذا كان وجؾد السعمؼ الكفء في بؾاجباتيا وأعبائ
ميجان التعميؼ العام ذا أىسية كبيخة فإن وجؾده في ميجان التخبية الخاصة ال يقل أىسية 
كحلػ، حيث أن مذكمة اإلعاقة تدتجعي تظؾيخ كل اإلمكانات الستاحة واستغالل كل 

يتعمؼ ويشسؾ وفق قجراتو وإمكاناتو ،  الفخص السسكشة كي يدتظيع الظفل السعاق أن
ويرعب تحقيق ذلػ كمو إال إذا تمقى ىحا الظفل السعاق قجرا كافيا مؽ التجريب والتأىيل 
السشاسب مؽ قبل السعمؼ فيؾ السدئؾل األول في بشاء القاعجة األساسية الشفدية والسعخفية 

بامتالكو قجرا عاليا مؽ لمظفل ، وال يسكؽ لمسعمؼ أن يؤدي ىحا الجور بذكل فعال إال 
 الكفايات والسيارات التعميسية التي ترل بو لجرجة الكفاءة السيشية .

ومجارس التخبية الفكخية ىي مجارس مدتقمة في إدارتيا ولؾائحيا التشغيسية عؽ 
مجارس التعميؼ العام ، فتشقدؼ الجراسة بيا إلى حمقتيؽ الحمقة اإلبتجائية مؽ التعميؼ 

جراسة بيا ثساني سشؾات ، وتديخ الجراسة بيحه السجارس والفرؾل عمى األساسي ومجة ال
الشغام الجاخمي أو الخارجي والتعميؼ فييا مذتخك ، مشيا سشتان تييئة ) أول وثان تييئة 
( وىي تؾازي رياض األطفال في السجارس العادية وست سشؾات تعميسي وىي تؾازي فتخة 

ة ، ويقبل فييا األطفال الستخمفؾن عقميا الحيؽ التعميؼ اإلبتجائي في السجارس العادي
يحؾلؾن إلييا مؽ السجارس اإلبتجائية بالتعميؼ العام ، كسا يقبل بيا األطفال غيخ 

سشة متى تؾافخت فييؼ شخوط القبؾل  44:  4السمتحقيؽ بالسجارس اإلبتجائية مؽ سؽ 
 .  السقخرة بسجارس وفرؾل التخبية الفكخية

 
 ي مجال الحياة السيشية :الذكاء االنفعالي ف
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تذيخ األبحاث العمسية إلى أن الحكاء االنفعالي لو تأثيخ إيجابي عمى ناتج 
العسل ، كسا أن السؾعفيؽ الحيؽ يتستعؾن بشدبة مختفعة مؽ الحكاء االنفعالي يتدسؾن 
بالسخونة الكافية لتشحية الرعاب جانبا والتغمب عمييا ويؾجيؾن انتباىيؼ لحل 

 ( .9444ساميو خميل خميل ، الرخاعات .) 
( صاحب كتاب الحكاء Daniel Golemanولقج أشار دانيال جؾلسان )

العاطفي إلى أن أىسية الكفاءة العاطفية تعادل ضعف أىسية القجرات السعخفية وحجىا، 
حيث أن الكفاءة العاطفية تمعب الجور كمو تقخيبًا في تحقيق الشجاح في السدتؾيات 

، و بسا أن الكفاءات العاطفية تذكل أكثخ مؽ ثمثي األداء ياديةكاألعمى والسشاصب ال
الستفؾق فإن إيجاد األشخاص الحيؽ يسمكؾن ىحه القجرات أو تشسيتيا عشج السؾعفيؽ 
الحالييؽ يزيف قيسة ىائمة إلى األساس الحي تقؾم عميو أي مؤسدة .) ياسخ العيتي ، 

9444 .) 
صاحب كتاب  Stephen R. Covey (2009ويحكخ ستيفؽ آر. كؾفي )

( EQالعادات الدبع أن الجراسات العمسية أعيخت بالبخىان القاطع أن الحكاء االنفعالي )
( في معغؼ األدوار وىؾ أكثخ أىسية في IQأكثخ أىسية مؽ الحكاء العام أو السعخفي )

حيث أشار إلى أن   Singh (2006)أدوار الكيادة ، وىحا ما قخره داليب سيشج 
( يديؼ في تحقيق الشجاح IQالعمسية بيشت أن الحكاء العام أو السعخفي )الجراسات 

 .%( يعدى إلى الحكاء االنفعالي 44%، أما الجدء الستبقي ) 94الذخري بسا قيستو 

أن القجرة التي يتستع بيا  األفخاد ذوو   Abraham (2006)كسا يؤكج ابخاىام 
يؼ مؽ فيؼ مشظق السؤسدة التي الحكاء االنفعالي عمى التعاطف مع اآلخخيؽ تسكش

يعسمؾن بيا واليجف مؽ إعيار مذاعخ معيشة أثشاء العسل ، وبالتالي فإنيؼ يظؾعؾن 
مذاعخىؼ الذخرية لخجمة أغخاض السؤسدة ، وبسخور الؾقت فإن تعخضيؼ الستدايج 
لسرادر مختمفة مؽ الرخاع االنفعالي داخل السؤسدة تعظييؼ القجرة عمى التعامل مع 

ف السدتقبمية ، ويؤكج ابخاىام عمى أن الرخاع األخالقي داخل مجال العسل يشتج السؾاق
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عؽ افتقار التشاغؼ بيؽ رؤية السؾعفيؽ ورؤية السؤسدة في السؾاقف السختمفة مؽ الشاحية 
 األخالقية ، والحكاء االنفعالي قج يرمح كؾسيط لمتغمب عمى ىحه الرخاعات.

 مفيهم الذكاء االنفعالي  
ساء والباحثؾن تعخيفات عجة لمحكاء االنفعالي  مشح عيؾره ، وتكاد تكؾن قجم العم

جؾانب االتفاق بيؽ ىحه التعخيفات أكثخ مؽ جؾانب اإلختالف ، إال أن بعض ىحه 
التعخيفات ركدت عمى أنو مجسؾعة مؽ القجرات بيشسا تعخيفات أخخى ركدت عمى أنو 

واإلنفعالية، ويعتبخ أصل السرمح مجسؾعة مؽ سسات الذخرية والسيارات االجتساعية 
وتخجؼ ىحا السرظمح إلى المغة العخبية بتخجسات  Emotional Intelligenceىؾ 

عجة مشيا الحكاء العاطفي ، والحكاء الؾججاني ، وذكاء السذاعخ ، والحكاء االنفعالي إال 
 أن التخجسة الحخفية ليحا السرظمح ىي الحكاء االنفعالي . 

أن يؾجو اىتساماتو البحثية والتظبيكية في دراسة الحكاء Goleman ولقج حاول 
( ، وذلػ بإصجار كتابو األول في الحكاء العاطفي في Harvardاالنفعالي في ىارفخد )

بعشؾان :" الحكاء العاطفي لساذا يعتبخ أكثخ أىسية مؽ ندبة الحكاء ؟ "  5991عام 
(Emotional Intelligence: Why can Matter More than IQ والحي أكج ، )?

فيو عمى أن الشجاح األكاديسي والذخري والسيشي ال يسكؽ أن يتحقق بجون اكتداب 
 ( . 2002الفخد لمسيارات االنفعالية واالجتساعية الالزمة . ) عثسان حسؾد الخزخ ، 

الحكاء اإلنفعالي بأنو :"مجسؾعة مؽ  Goleman (1995)ولقج عخف 
ية والذخرية القابمة لمتعمؼ ، والقائسة عمى مجسؾعة مؽ الكفاءات اإلنفعالية واإلجتساع

القجرات األساسية ، والتي تعبخ عؽ نفديا في مجال العسل كسيارات لمتعامل مع 
ميارات   بأنو قجرة تذتسل عمى  Levinson(1999)اآلخخيؽ " ،  كسا يعخفو ليفشدؾن 

 سيخ الحي، وفيؼمحجدة ىي:اإلدراك االنفعالي، التحكؼ في السذاعخ، الثقة والز
ويذيخ سالؾفي ومايخ ،   اآلخخيؽ والحداسية الحتياجات نسؾىؼ ومدانجة وتجعيؼ مؾقفيؼ

Salovey & Mayer (1990)  إلى أن الحكاء اإلنفعالي ىؾ : نؾع مؽ أنؾاع الحكاء
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اإلجتساعي يذسل القجرة عمى فيؼ السذاعخ واإلنفعاالت الحاتية ، وفيؼ انفعاالت 
بيشيا ، واستخجام ىحه السعمؾمات لتؾجيو تفكيخ الفخد وسمؾكو ، وأن اآلخخيؽ والتسييد 

الحكاء اإلنفعالي يتزسؽ أربعة أبعاد وىي : التعخف عمى اإلنفعاالت وتؾعيفيا وفيسيا 
 وإدارتيا.

وبشاءا عميو يسكؽ تعخيف الحكاء االنفعالي بأنو "" قجرة الفخد عمى وعي وإدراك 
انفعاالت اآلخخيؽ مؽ حؾلو بحيث يتسكؽ مؽ ضبط ذاتو وانفعاالتو وإدراك مذاعخ و 

وإدارة ومعالجة انفعاالتو وتكؾيؽ عالقات اجتساعية إيجابية وكحلػ قجرتو عمى تحفيد 
 ذاتو لتحقيق أىجافو "

 الشساذج السفدرة للذكاء اإلنفعالي :
اختمف الباحثؾن في تحجيج مكؾنات الحكاء اإلنفعالي ، ويخجع ىحا االختالف 

لباحثيؽ إلى الحكاء اإلنفعالي فالبعض اعتبخه كدسة ، والبعض اآلخخ تشاولو إلى نغخة ا
التي  Ability Modelsكقجرة ، وبحلػ فإن ىشاك اتجاىيؽ ىسا : اتجاه نسؾذج القجرة 

تشغخ إلى الحكاء اإلنفعالي بؾصفو مجسؾعة مؽ القجرات السشفرمة التي تكؾن فيسا بيشيا 
 Salovey & Caruso( ، )Saloveyحا االتجاه )الحكاء اإلنفعالي ، ومؽ أصحاب ى

& Mayer في مقابل الشساذج السختمظة ، )Mixed Models –  أو ما تدسى بشساذج
والتي تتعامل مع الحكاء اإلنفعالي عمى أنو مجسؾعة مؽ السيارات  –الدسات 

والخرائص الذخرية، ويتحجد الحكاء اإلنفعالي لمفخد طبقا لعجد السيارات التي 
،  Bar-on)كيا، ولجيو القجرة عمى الكيام بيا، ومؽ أصحاب ىحا االتجاه )يستم

(Goleman. ) 
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 ( Ability Models -نسهذج ماير  وسالهفي للذكاء االنفعالي )نسهذج قدرة
يشغخ أصحاب ىحا االتجاه إلى الحكاء االنفعالي عمى أنو مجسؾعة مؽ القجرات 

نفعالي ، ويتبشى ىحا االتجاه كال مؽ السشفرمة التي تكؾن فيسا بيشيا الحكاء اإل
(Salovey & Caruso( ، )Salovey & Mayer ويقجم كاًل مؽ سالؾفي و مايخ ، )
(Salovey&Mayer الحي )( تعخيفاً لمحكاء اإلنفعالي يجسع بيؽ فكخة الؾججان )العاطفة

النفعالية، يجعل تفكيخنا أكثخ ذكاء، وفكخة التفكيخ بذكل ذكي نحؾ حاالتشا الؾججانية أو ا
ويخكد عمى القجرة عمى اإلدراك وتشغيؼ االنفعاالت، والتفكيخ فييا، وىؾ أن:" الحكاء 
العاطفي يذسل القجرة عمى إدراك االنفعاالت بجقة، وتقييسيا، والتعبيخ عشيا، والقجرة عمى 
تؾليج السذاعخ، أو الؾصؾل إلييا عشجما تديخ عسمية التفكيخ، والقجرة عمى فيؼ االنفعال 
والسعخفة الؾججانية والقجرة عمى تشغيؼ االنفعاالت بسا يعدز الشسؾ الؾججاني والعقمي". ) 

 ( . 9449عثسان حسؾد الخزخ ، 

( فييي كتابييييا الييحكاء الؾجيييجاني أن الفييييؼ  9444وتذيييخ سيييامية خميييل خمييييل )
( يتظمب Salovey&Mayerالرحيح لمحكاء االنفعالي عشج كال مؽ سالؾفي و مايخ )

 Emotion  السرييظمحيؽ السكيؾنيؽ لمييحكاء اإلنفعييالي وىسيا االنفعييال    استكذياف 
 . Intelligenceوالحكاء 
يشغخ إلى االنفعال عمى أنو واحج مؽ بيؽ الفئات الثالثة  :  Emotion االنفعال

التي تكؾن الذخرية وىي الجافعية وتذتسل عمى الجوافع البيؾلؾجية الفظخية والسكتدبة 
الفخد لتحكيقيا واكتدابيا ، السعخفة وتذسل العجيج مؽ الؾعائف  واألىجاف التي يدعى

  Emotionمثل الحاكخة والتفكيخ ومختمف العسميات السعخفية ، االنفعال ويذسل االنفعال
 والشؾاحي السداجية والتقؾيؼ مثل الفخح والدخور والغزب واإلحباط والخؾف .

اء االنفعالي يختبط بالحكاء يخى سالؾفي ومايخ أن الحك:  Intelligence الذكاء
العام في كؾنو نؾعا مؽ القجرات ولكشو يختمف عشو مؽ ناحية السيارات التي تشجرج تحتو 
وطخق استخجاميا ، وىحه السيارات تتزسؽ التحكؼ في السذاعخ ، أما استخجام ىحه 
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جرة السيارات فيؾ يتزسؽ السديج مؽ السخونة المغؾية في التعبيخات الذعؾرية وكحلػ الق
 عمى تحؾيل السذاعخ إلى سمؾك في الغخوف السختمفة . 

  Mayer, Salovey and Caruso (2000)وعّخف مايخ وسالؾفي وكاروسؾ 
االنفعالي بأنو مجسؾعة مؽ القجرات التي تفدخ انفعاالت الفخد الستغيخة بذكل   الحكاء

ي حياة الفخد دقيق وأن الفيؼ األكثخ دقة لالنفعال يقؾد إلى حل أفزل لمسذكالت ف
االنفعالية ،  ومؽ خالل التعخيفات الدابقة لمحكاء االنفعالي فقج حجد مايخ وسالؾفي 

 أبعاد لمحكاء االنفعالي ىي :  أربعة
وىى تسثل الجانب األساسي لمحكاء االنفعالي،  : القجرة عمى إدراك االنفعاالت .4

كسا يتؼ التعبيخ عشيا  وتذسل قجرة الفخد عمى الؾعي بانفعاالتو، وانفعاالت اآلخخيؽ،
خالل تعبيخات الؾجو ونبخات الرؾت والتسييد بيؽ االنفعاالت الرادقة  مؽ

  .والسديفة
وتذسل قجرة الفخد :   القجرة عمى تؾليج واستخجام االنفعاالت لسداعجة التفكيخ .9

عمى تؾليج االنفعاالت، ومعخفة أسبابيا، وأثخىا عمى التفكيخ وتذيخ إلى استخجام 
ت لتؾجيو االنتباه لمسعمؾمات السيسة في السؾقف وتؾليج االنفعاالت الحية، االنفعاال

 مختمفة . والتأرجح بيؽ عجة انفعاالت لخؤية األمؾر مؽ زوايا
وتتزسؽ قجرة الفخد عمى فيؼ :  القجرة عمى فيؼ االنفعاالت والسعخفة االنفعالية .4

االنفعاالت والتسييد بيؽ  االنفعاالت، وكيفية انتقاليا مؽ مخحمة إلى أخخى ، وتدسية
الستذابو مشيا وفيؼ السخكب مشيا ، مثل الغيخة، فيي تتزسؽ الغزب والحدج 
والخؾف، واالنفعاالت الستشاقزة مثل الجسع بيؽ الحب والكخالية لذخص ما، 
ومالحغة التغييخات التي تحجث في مدتؾى االنفعال، سؾاء مؽ حيث الذجة مثل 

  ؾع مؽ الحدج أو إلى الغيخة.مدتؾى الغزب، أو مؽ حيث الش
وتعشى   : القجرة عمى تشغيؼ االنفعاالت لالرتقاء بالشسؾ االنفعالي والعقمي .4

قجرة الفخد عمى إدارة وتشغيؼ االنفعاالت والتحكؼ فييا وضبظيا و تقبل السذاعخ 
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واالنفعاالت الدارة وغيخ الدارة، وإدارة االنفعاالت الحاتية وانفعاالت اآلخخيؽ دون 
 يا .كبت

 ( Mixed Models -نسهذج  دانيال جهلسان  للذكاء االنفعالي )نسهذج مختلط .أ 
دانيال جؾلسان ىؾ عالؼ الشفذ األمخيكي وكاتب سابق في صحيفة نيؾيؾرك 

"  -أو العاطفي  –قام بشذخ كتاب بعشؾان "الحكاء اإلنفعالي  4444تايسد ، في عام 
Emotional intelligenceاإلنفعالي وحقق ىحا الكتاب أعمى  " ، تشاول فيو الحكاء

ندبة مبيعات في ذلػ الؾقت في فتخة عذخة شيؾر ، وساىؼ ىحا األمخ في تسييج 
،   -أو العاطفي  -خجمات الحكاء اإلنفعالي  - EISالظخيق إلنذاء شخكتو االستذارية 

أصجر كتابو الثاني والحي بعشؾان " العسل بحكاء عاطفي "  4444ثؼ في عام  
"Working With Emotional Intelligence"     يحكخ جؾلسان في ىحا الكتاب

تحت عشؾان الكفاءة العاطفية أو االنفعالية :" أن الحكاء اإلنفعالي يتزسؽ خسدة أبعاد 
أو ميارات أساسية وخسذ وعذخيؽ كفاءة فخعية يعتسج الشجاح السيشي عمى عجد كبيخ 

حجود كل كفاءة، وال يرل أي مشيا، كسا أن لكل شخص خرال خاصة تحجد قؾة و 
شخص إلى حج الكسال في ىحه الكفاءات...، وتعخف الكفاءة العاطفية أو االنفعالية 
بأنيا: " القجرة الستعمسة التي تعتسج عمى الحكاء العاطفي وتؤثخ في أداء الفخد، وأن 

لسيارات الحكاء العاطفي يحجد طاقاتشا الكامشة لتعمؼ السيارات العسمية التي تختكد عمى ا
 .  ( Goleman,2006)الخسذ األساسية " . 

 (2006)ويسكؽ تؾضيح مكؾنات الحكاء اإلنفعالي كسا أشار إلييا جؾلسان 
Goleman  في كتابو "العسل بحكاء عاطفي " في الذكل التالي حيث تتؾزع فيو

السيارات الخسذ عمى بعجيؽ رئيديؽ ىسا الكفاءة الذخرية والكفاءة االجتساعية ثؼ 
 تي بعج ذلػ تفريال ليحه السكؾنات.   يأ

 أواًل:الكفاءة الذخرية
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وتتكؾن مؽ ثالثة أبعاد فخعية ىي: الؾعي بالحات، وتشغيؼ الحات، والجافعية وكل بعج 
 :ىحه األبعاد الثالثة يشجرج ضسشيا الكفاءات التالية مؽ

ؽ   معخفة و يقرج بو الؾعي العاطفي أو اإلنفعالي  وىؾ عبارة عالؾعي بالحات :  -أ
 :النفعاالتو وعؾاطفو وإدراكو آلثارىا ، و يذسل الشقاط التالية الفخد

 .القؾة والزعف لجى الفخد وحجودىا التقييؼ الجقيق لمحات ويعشي معخفة مؾاطؽ .4

 .الثقة بالشفذ وتعشي اإلحداس بكيسة الحات وقجراتيا .9

نجفاعات، والسرادر وتعشي التحكؼ في الحاالت الجاخمية لمفخد، واال تشغيؼ الحات : -ب
 :الجاخمية لمظاقة ، ويتزسؽ الكفاءات التالية 

 .ضبط الحات ويعشي الديظخة عمى االنجفاعات و االنفعاالت غيخ السشاسبة .4

  .الججارة بالثقة وتعشي تحقيق مدتؾيات جيجة مؽ الشداىة وتكامل الذخرية .9

  .داماتيقغة الزسيخ وتعشي تحسل مدؤولية األداء الذخري والؾفاء بااللت .4

  .القجرة عمى التكييف وتعشي السخونة في مؾاجية التغييخ .4

  .التججيج ويعشي الذعؾر بارتياح لؤلفكار والتؾجيات والسعمؾمات الججيجة .4

: تعبخ عؽ السيؾل العاطفية التي تؾجو أو تيدخ الؾصؾل لميجف، الجافعية -ج
 :وتتزسؽ

تحقيق مدتؾى مؽ دافع اإلنجاز ويعشي السثابخة و بحل الجيج لتحديؽ أو  .4
  .االمتياز

 .اإللتدام و يعشي التخظيط لتحقيق أىجاف الجساعة أو السشغسة .9

 .السبادأة وتعشي اإلستعجاد لمترخف عشجما تتاح الفخصة .4

  .التفاؤل ويعشي اإلصخار عمى الؾصؾل إلى األىجاف رغؼ العؾائق واإلحباطات .4
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 ثانيًا: الكفاءة االجتساعية

اطف والسيارات االجتساعية، وكل بعج مشيسا يشجرج ضسشيا وتتكؾن مؽ بعجيؽ ىسا: التع
 :كفاءات فخعية كالتالي

ويعشي إدراك مذاعخ اآلخخيؽ وحاجاتيؼ واىتساماتيؼ ويتزسؽ الكفاءات  التعاطف : -أ
 :التالية

فيؼ اآلخخيؽ ويعشي اإلحداس بسذاعخ اآلخخيؽ ووجيات نغخىؼ واالىتسام  .4
 .باىتساماتيؼ الشذط

  .ويعشي اإلحداس بالحاجات اإلنسائية لآلخخيؽ وتجعيؼ قجراتيؼتظؾيخ اآلخخيؽ  .9

 .التؾجو نحؾ الخجمة ويعشي تؾقع حاجات اآلخخيؽ وإدراكيا ومحاولة إشباعيا .4
تعديد التشؾع ويقرج بيا إيجاد الفخص لمشاس عمى اختالف مذاربيؼ وحاجاتيؼ  .4

اتيؼ ويبشى وأىجافيؼ، ومؽ يتسيد بيحه الكفاءة يحتخم الشاس عمى اختالف تؾجي
عالقات جيجة معيؼ، كحلػ عشجه فيؼ لمتشؾع في وجيات الشغخ حؾل العالؼ 

واإلنحياز، كسا يخى التشؾع  وحداس لمفخوق عشج السجسؾعة ويتحجى التعرب
 .فخصة لخمق بيئة يسكؽ لمشاس أن يجعمؾىا مددىخة

يؽ الؾعي الدياسي ويعشي قخاءة اإلنفعاالت الحالية لمجساعة، وقؾة العالقات ب .4
 .أفخادىا

وتعشي البخاعة في استسالة اآلخخيؽ وحثيؼ عمى الترخف  السيارات االجتساعية : -ب
 :مخغؾبة وتتزسؽ الكفاءات التالية برؾرة

التأثيخ ويعشي أن يحدؽ إستعسال الفشيات الفعالة والسؤثخة إلقشاع اآلخخيؽ وعشجه  .4
مثل التأثيخ  كدب الكثيخ مؽ الشاس ويدتخجم إستخاتيجيات معقجة مقجرة عمى

 .الخأي والجعؼ غيخ السباشخ لبشاء تؾافق في

 اإلترال ويعشي اإلستساع و اإلنرات بتفتح وإرسال رسائل واضحة ومقشعة. .9
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 إدارة الرخاع وتعشي القجرة عمى التفاوض وحل الخالفات وقجرة عمى التعامل مع .4
يذجع الذخريات الرعبة والسذاكل السدمشة بظخيقة دبمؾماسية وتكتيكية، كسا 

 .ويخكد عمى نقاط صخاع كامشة وغيخ مخئية الشقاش السفتؾح

الكيادة وتعشي القجرة عمى تؾجيو األفخاد والجساعات وحثيؼ عمى اإلنجاز،  .4
 .أسمؾب الكيادة بالقجوة ويتسيد بإستخجام

تحفيد التغييخ ويعشي الحث والسبادأة وإدارة التغييخ، وتسييد الحاجة لمتغيخ و  .4
 .لحؾاجد في وجو التغييخا إزالة العؾائق و

بشاء الخوابط و يعشي تعديد العالقات السفيجة وبشاء شبكات غيخ رسسية شاممة  .4
عمييا، كحلػ بشاء جؾ مؽ الؾئام والسحافغة عمى اآلخخيؽ داخل أو  والسحافغة

صجاقة شخرية بيؽ السؤسدات والسحافغة  خارج اإلطار، وبشاء عالقات
 .عمييا

  .العسل مع اآلخخيؽ لتحقيق أىجاف مذتخكةالتعاون والسذاركة ويعشي  .4

 .إمكانات الفخيق وتعشي خمق روح الفخيق لتحقيق أىجاف الجساعة .4

  Mixed Models) -أون  لمحكاء االنفعالي)نسؾذج مختمط-ج. نسؾذج  بار

أون مع جؾلسان  في تعخيف الحكاء االنفعالي عمى أنو مجسؾعة مؽ  -يتفق بار
أون الحكاء االنفعالي عمى أنو مجسؾعة –ية ، ويعخف بارالكفاءات الذخرية واالجتساع

مؽ القجرات والسيارات االجتساعية ، واالنفعالية والذخرية التي تؤثخ عمى قجرة الفخد 
عمى الشجاح في مؾاجية الحياة ، ويخى أن مفيؾم الحكاء االنفعالي يسثل الجانب غيخ 

 ( .9444ميية خميل خميل ،السعخفي مؽ الحكاء العام الحي تؾص إليو وكدمخ ) سا
مؽ  يتكؾن  االنفعالي لمحكاء نسؾذجو إلى أن Bar-On (2005)أون  -بار يذيخ

خسدة مكؾنات أساسية تزؼ خسدة عذخ مكؾنا فخعيا ىي : )الحكاء االنفعالي 
الذخري ، الحكاء االنفعالي بيؽ األشخاص ، القجرة عمى التكيف أو التؾاؤمية ، إدارة 
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ويشجرج تحت كل مكؾن مؽ ىحه  يا ، الحالة السداجية العامة (الزغؾط و التحكؼ في
 السكؾنات األساسية مجسؾعة مؽ السيارات الفخعية يسكؽ شخحيا وتؾضيحيا فيسا يمي:

 ( : يسثل القدرات والسياراتIntrapersonalأواًل: الذكاء االنفعالي الذخري )
 خوع ىي :والكفاءات السختبظة  بجاخل الفخد وىحا السكؾن لو خسدة ف

تقخيخ الحات أو الخؤية الحاتية ويقرج بيا القجرة عمى إحتخام وتقبل الحات عمى  .4
أنيا جيجة، وذلػ مؽ خالل حب الحات كسا ىي والقجرة عمى تقبل الجؾانب 

 السؾجبة والدالبة السجركة وأوجو القؾة والزعف فييا.

فعاالتو والؾعي الؾعي بالحات العاطفية وىي القجرة عمى معخفة مذاعخ الفخد وإن .9
بيا، والتسييد بيؽ تمػ السذاعخ واالنفعاالت لسعخفة ما يذعخ بو الفخد ومعخفة 

 مدببات تمػ السذاعخ.

التؾكيجية وىي القجرة عمى إعيار والتعبيخ عؽ مذاعخ ومعتقجات وأفكار الفخد،  .4
 والجفاع عؽ حقؾقو بأسمؾب بشاء.

يظخة والتحكؼ الحاتي في تفكيخ اإلستقالل ويسثل القجرة عمى التؾجيو ذاتيًا والد .4
 وترخفات الفخد، وأن يكؾن معتسج عاطفيًا.

تحقيق الحات ىي القجرة عمى تحقيق إمكانيات الفخد، وذلػ بأن يربح الفخد  .4
 مشيسكًا في السحاوالت التي تقؾده إلى حياة ىادئة ومسمؾءة باإلنجازات.

 : و يسثل القدرات( Interpersonalثانيًا: الذكاء االنفعالي بين األشخاص )
والسيارات البيشذخرية ومحاولة   تظبيقيا عمى أرض الؾاقع واإلستفادة مشيا في إدارة 

 ذلػ الفخد لعالقاتو مع اآلخخيؽ، وىحا السكؾن لو فخوع ثالثة ىي:

التعاطف وىؾ قجرة الفخد عمى الؾعي ومعخفة وفيؼ وتقجيخ مذاعخ اآلخخيؽ،  .4
يذعخون    ة كيفية ولساذا يذعخ الشاس بساوذلػ بأن يكؾن لجيو قجرة عمى معخف

 بو.
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السدؤولية اإلجتساعية وىي القجرة عمى أن يكؾن الذخص متعاونًا ومذاركًا  .9
وعزؾًا في جساعتو اإلجتساعية وىحه القجرة تتزسؽ الترخف بأسمؾب مدئؾل 

 حتى وإن لؼ يدتفج الفخد شخريًا مؽ ذلػ.

ى إقامة والحفاظ عمى عالقات العالقات الذخرية مع اآلخخيؽ وىي القجرة عم .4
مخضية تبادليًا مع اآلخخيؽ، تمػ العالقات تتسيد بالسؾدة أو العسق والعظاء 

 والحرؾل عمى السحبة.

 : ويسثل القدرة على إدارة الزغهط(Stress Managementثالثًا: إدارة الزغهط )
 والتكييف معيا بفعالية كبيخة، وىحا السكؾن لو فخعيؽ ىسا:

وىؾ القجرة عمى الرسؾد أمام األحجاث غيخ السالئسة والسؾاقف تحسل الزغط  .4
 اإلنفعالية دون تخاجع أو تقيقخ بل التعامل بشذاط وفاعمية مع الزغؾط.

ضبط أو الديظخة عمى اإلنجفاع وىؾ القجرة عمى مقارنة أو تأخيخ االنجفاع أو  .9
 الحفد أو اإلغخاء  لمكيام بالدمؾك أو الترخف.

 (:تهضح ىذه القدرة كيفيةAdaptabilityو القدرة على  التكيف )رابعًا:التهاؤمية أ
نجاح الفخد في مؾاكبة الغخوف والستظمبات البيئية والتكيف معيا مؽ خالل زيادة 
ميارات ذلػ الفخد في مخونة التعامل مع اآلخخيؽ وحل السذكالت بسشظكية و ميارة، 

 وىحه القجرة ليا مكؾنات فخعية ثالث ىي:

قع وىؾ القجرة عمى تقجيخ مجى التظابق بيؽ ما يخبخه أو يذعخ بو اختبار الؾا .4
 الفخد وما ىؾ مؾجؾد مؾضؾعيًا.

السخونة وىي القجرة عمى تكييف االنفعاالت وأفكار وسمؾك الفخد مع السؾاقف  .9
 والذخوط الستغيخة.

حل السذكالت ويسثل القجرة عمى الكذف وتحجيج السذكالت وكحلػ تؾليج وتشفيح  .4
 الحمؾل الفعالة لتمػ السذكالت.أو إنجاز 
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( : ويسثل القدرة الفرد وميارتو General Moodخامدًا: الحالة السزاجية العامة )
في االستستاع   بالحياة، والحفاظ عمى مكانتو ومخكده اإليجابي داخل السجتسع والحي 

 يزؼ كل مؽ الدعادة والتفاؤل، وىحا السكؾن لو فخعيؽ ىسا:

عمى رؤية الجانب السزيء أو الشاصع في الحياة، واإلبقاء التفاؤل وىؾ القجرة  .4
 عمى االتجاه السؾجب لجى الفخد وحتى مؾاجية األشياء غيخ السالئسة.

الدعادة وىي القجرة عمى الذعؾر بالخضا عؽ الحات، واالستستاع بالحات  .9
 واآلخخيؽ، وأن  يكؾن الفخد حازمًا.

 أساليب قياس الذكاء اإلنفعالي  

خق مختمفة لكياس أو اختبار الحكاء االنفعالي، يخجع االختالف ىشاك عجة ط
 Bar-On and بيشيا إلى تبايؽ تفديخ مفيؾم الحكاء االنفعالي وكيفية تعخيفو 

Parker,2000) والسقرؾد ىشا بتبايؽ مفيؾم الحكاء االنفعالي ىل يفيؼ ويفدخ عمى )
 Mental" « خفيةأي مع» أم قجرة عقمية  "Personal Trait" أنو سسة شخرية

Ability" أو ججارة «Competency -  وبشاء عمى ىحا الفيؼ تعجدت ،   فخدية«  كفاية
أنؾاع اختبارات الحكاء االنفعالي"أي السقاييذ" ، فيشاك ثالثة أنؾاع مؽ اختبارات الكياس 

ىحه اإلختبارات باخترار ىي   Mayer, Salovey and Caruso (2000)يذخحيا 
 : 

 مقاييذ القج( رةAbility measures. ) 
 ( مقاييذ التقخيخ الحاتيSelf- report measures. ) 

 ( مقاييذ تقجيخ السالحع أو السحيظيؽObserver- rating 

measures. ) 

وبشاءا عمى ما سبق يتبيؽ أىسية الحكاء االنفعالي وأثخه الكبيخ في الحياة السيشية 
 التخبيية الفكخيية ال يتظميب ذكياء فالعسيل فيي مجيالوخاصة في مجال التخبيية الخاصية 

خاصيييا يدييياعجه عميييى مقاومييية الزيييغؾط  تقمييييجيا معخفييييا فحديييب، ولكشيييو يتظميييب ذكييياء
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الشفديية، واحتييؾاء السذيكالت فييي ىييحا السجيال الخيياص لتحقيييق أعميى درجييات الكفيياءة 
والؾصؾل إلى أعمى مدتؾيات األداء، وىحا الحكاء ىؾ الحكاء االنفعالي الحي تقع تحت 

سيع الرفات الذخرية اإلندانية والتي يجب تؾافخىا في معمسي التخبية الفكخية مغمتو ج
 حتى يتدشى ليؼ االضظالع بجورىؼ بشجاح . 
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