
عالقة الذكاء االنفعالي باستزاتيجيات إدارة 

 الصزاع

 لذي المتفىقين دراسيًا 

 إعداد
 أحمد جمال طو أحمد أ. 

 مقذمة الذراسة :

رة االىتمدام مما يددعو إلدض ودرو , دور ميم في حياة كل فرد ليذكاء االنفعالم
يددم , وتددوفير اإلمكانددات المنامددبج مددن أجددل التعددرف المددميم والفبددو, وتناولددو بالبحددث

تمثدل مرحمدج ألنيدا    ؛, خاصج المدارس الثانويجناالمنامب لمذكاء االنفعالي في مدارم
تميم في حياة المتعمم فاعمج , وربما قد يفيد ارتفاع الذكاء االنفعالي في تقديم حمول  

الدذكاء االنفعدالي  يعددو فمديج أو المدموكيج بفاعميج في حدل المكدكبلت االجتماعيدج أو الن
ن كان من أحدث أنواع الذكاءات التي ظيرت فدي مجداتاريخيج رامخج و جذورمفيوًما ل ل عمدم , وا 

يددادة االىتمددام , ممددا أدإ إلددض ز نظددرًا لمتطددور الددذه نعيكددو ونمحظددو ؛الددنفس مددا بدايددج التمددعينيات
, وتزايد أعداد البحوث المنكدورة فدي الددوريات والمجدبلت العربيدج واألجنبيدج التدي بالذكاء االنفعالي

ي مجتمددا التقدددم ؛ وقددد يرجددا ذلددت إلددض تعقددد الحيدداة فددالمووددوع مددن جوانددب مختمفددج الج ىددذاتعدد
تيدج التدي يعيكديا الفدرد , وكدة الكفاح في مبيل العيش واإلنتاج , والوغوط الحياوالثورات العمميج

ي ؟ مما يتطمدب مزيدًدا مدن الرعايدج فد ل, والخوف من الغد, وماذا ميحدث في الممتقبفي مجتمعو
ا بالمدعادة والرودا واألمدن , يكدعر فييدالتي تييئ لمفرد حيداة حدرة كريمدج ,ت النفميجمجال الخدما

, والقدددرة عمددض فعددالي مددا نفمددو ومددا أبندداء المجتمددا, والددتحمس لمحيدداة  والتفاعددل االنالنفمددي
 مواجيج الصراعات . 

( أن الفدرد الدذه ال يحقدل النجداح 54 دد 53: 4222ويرإ عدادل عبدد ام محمدد  
, ويحط من قددر نفمدو , فإنو يدين نفموفقج اآلخرين لوال يكون لو حظ في موافي حياتو و 

ممددتوإ قدرتددو  ( ويددنخفضEgo disturbanceوتكددون النتيجددج حدددوث اوددطراب األنددا  
, ويكددعر رد الددذه ال يحقددل النجدداح فددي حياتددو. وذلددت يعنددي أن الفددعمددض مواجيددج اإلحبدداط

متعدددة تصديبو باإلحبداط ممدا قدد يدؤده بالرفض من اآلخرين, فإنو قد يتعرض الودطرابات 
 إلض عدم القدرة عمض مواجيج الصراع أو إدارتو.

( أن المراىددل فددي مرحمددج 8;4: 4232ويدرإ عبددد المطيددف عبددد الكددريم المددؤمني  
, مما يعندي أن ىدذا التنداقض قدد يتعدرض ج يمر بما يممض التناقض الوجدانيالثانويج العام



 497 

, ولكدي د طمدوح الفدرد وتطمدا إلدض الممدتقبلداد كممدا ازدا, وقد يدز ن خبللو لمصراعالمتعمم م
, ات ينبغي عميو أن يوبط انفعاالتدويمتطيا الفرد التحكم في صراعاتو ووبط ىذه الصراع

 .االنفعالي الذه يتوفر لدإ الفرد ويتوقف ذلت عمض الذكاء
 695, 4232وتنقمدددم امدددتراتيجيات إدارة الصدددراع كمدددا أكدددار إلييدددا محمدددد مدددعد محمدددد  

امدددتراتيجيات التوفيدددل  دامدددتراتيجيات التعددداون  د امدددتراتيجيات التندددافس  ( إلدددض697دددد
 امتراتيجيات االنمحاب( .      دامتراتيجيات التمطيف  المواءمج(  د التعويض( 

   مشكلة الذراسة :

؛ حيث يمتد  أثره إلض أغمب عالي مؤكرًا ميًما لمصحج النفميجي عد الذكاء االنف
االنفعالي عند بعض فئات  ىنات حاجج ممحج إلض معرفج المزيد عن الذكاءمموكيات الفرد و 

, فالطبلب المتفوقون في درامًيا بالثانويج العامج خاصجً  , ولدإ الطبلب المتفوقينالمجتما
 . في مواقف كثيرة مرحمج الثانويج العامج قد يعيكون الصراع 

ب متفوقين في الثانويج العامج وىذا ما الحظو الباحث من خبلل االحتكات المباكر بطبل
, واالمتفادة من خبراتيم حيث ي الثانويج العامج وبعض الموجيينواالحتكات ببعض معمم

 أيدوا :
؛ وأن الذكاء االنفعالي ال ن المعمومات عن الذكاء االنفعاليعدم توفر قدر كاف م  د 3

 يتم تفعيمو وتنكيطو لدإ المتعمم أو المعمم .
دارتو الجيدة ب بالثانويج العامج عمض مواجيج صراعاتو بحكمجعدم قدرة الطال د 4 , وا 

, والطالب المتفول قد يتوفر لديو قدر كاف من الذكاء االنفعالي إال أنو رغم لتمت الصراعات
 ذلت قد ال يمتطيا امتخدام امتراتيجيات إدارة الصراع بكفاءة وفاعميج . 

اإلحماس بالمككمج والحاجج  من مككمج الدرامج في الجانب األولوبيذا يتوح 
الممحج لحميا من خبلل التعرف عمض العبلقج بين الذكاء االنفعالي وامتراتيجيات إدارة 

 الصراع لدإ المتفوقين بالمرحمج الثانويج بالمنيا. 
في اآلثار الممبيج التي قد تنكأ عن  من المككمج الجانب الثانيكما يتوح 

يات إدارة الصراع بكفاءة عمض امتخدام امتراتيجنقص الذكاء االنفعالي وعدم القدرة 
, حيث قد يؤده انخفاض منيا الفرد والمجتما عمض حد مواء, والتي قد ال يممم وفاعميج

, بل قد تجعمو أقل يض الفرد ألخطار واوطرابات عديدةالذكاء االنفعالي أو غيابو لتعر 
, فيم في مرحمج ثانويجبيا خاصج طبلب المرحمج ال ممئوليج تجاه تصرفاتو التي يقوم
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يط بيم في , يحتاجون فييا إلض زيادة الوعي بالذكاء االنفعالي في كل ما يحميمج وخطيرة
؛ حتض ال يقل اعتقادىم وثقتيم في قدراتيم عمض األداء في مجال حياتيم, ووبط مكاعرىم
 زه ويعطل قدراتو وأىدافو .معين مما قد يقمل من إنجا

, واقتصاديج تدعو لمتعرف عمض خبلقيج, واجتماعيجفينات ورورة أولكل ما مبل 
درامًيا من طبلب العبلقج بين الذكاء االنفعالي وامتراتيجيات إدارة الصراع عند المتفوقين 

 . الثانويج العامج
 الحاليج فيتوح في النقاط اآلتيج : مككمج الدرامجمن  الجانب الثالثأما 
االنفعالي وفوائده رحمج الثانويج عن الذكاء عدم معرفج الكثير من المتعممين في الم د 3

, وقمج الكوادر المدربج لض عدم توافر اإلمكانات المنامبج, وقد يرجا ذلت إوكيفيج تنميتو
 عمض تفعيل وتنكيط الذكاء االنفعالي .

غوط الكثيرة التي ؛ وقد يرجا ذلت إلض الورحمج الثانويج قد يتعروون لمصراعالطبلب في الم د 4
, وبينو وبين ذه المرحمج لصراع بينو وبين ذاتو, فقد يتعرض الطالب في ىعاتقيمتقا عمض 

لب , وتزداد آمال الطاممتوإ العممي والماده واالجتماعيزمبلئو من حيث التفول مثبًل وال
 , وقد ال يمتطيا الميطرة عمض ىذه الصراعات .وتتعدد طموحاتو وتتعدد أىدافو

داراتيا بكفاءة الطالب المتفول في المرحمج  د 5 الثانويج قد ال يمتطيا مواجيج صراعاتو وا 
 وفاعميج .

د قمج الدرامات د في حدود عمم الباحث د التي حاولت التعرف عمض عبلقج الذكاء االنفعالي 6
 بامتراتيجيات إدارة الصراع لدإ عينج من المتفوقين درامًيا بمرحمج الثانويج العامج بالمنيا. 

دارة الصراع من المتغيرات التي لم تجد االىتمام الكافي من قبل الباحثين, وأن إن امتراتيجيات إ د7
لم  دحدود عمم الباحث في  دالبحث في العبلقج بين الذكاء االنفعالي وامتراتيجيات إدارة الصراع 

. وبيذا تتوح تناولت العبلقج بينيما –الباحث  في حدود عمم د, وال توجد درامج عربيج يكن كثيرًا
                            .كمج الدرامج في اإلحماس بيا والحاجج الممحج لحميامك

 :  اولج اإلجابج عن األمئمج التاليجوبناء عمي ما مبل يمكن صياغج مككمج الدرامج في مح
مدددا طبيعدددج العبلقدددج بدددين الدددذكاء االنفعدددالي وأبعددداده وامدددتراتيجيات إدارة الصدددراع لددددإ  دأ 

 ينج الدرامج ؟المتفوقين درامًيا ع
 وأبعاده؟ درجات اإلناث في الذكاء االنفعاليىل تختمف درجات الذكور و  دب 
 درجات اإلناث في امتراتيجيات إدارة الصراع ؟ىل تختمف درجات الذكور و  دج 
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 متغيزات الذراسة :  ـج 

 الذكاء االنفعالي : - 3
, وتختمددف خمقيددجرحمددج المراىقددج بتغيددرات فمدديولوجيج, وعقميددج واجتماعيددج و تتصددف م

, وترتبط الفرول الفرديج بين األفدراد تبًعدا لمتدأثر لمموكيج واالنفعاليج من فرد آلخرتأثيراتيا ا
, ويكدعر الفدرد جماعدات األقدران –المدرمدج  –ببعض المؤممات االجتماعيدج منيدا األمدرة 

 Garnefeski . بأنددو أصددبح أكثددر تأكيددًدا لذاتددو وتصددبح عبلقاتددو بأقرانددو أكثددر أىميددج

(2000:1175-1180).             
يدزال حتدض  , والمنذ القددم فدي ميددان البحدث العممديولمذكاء مكانج ميمج وبارزة 

ينظر إليو باعتباره العامل تمام العديد من العمماء الدارميناآلن محط اى , فقديًما كان  
, إال تقبلًا دااًل عمض النجاح فدي الممدالرئيس والميم في نجاح الفرد وتفوقو بل ومنبئ

, اختمفت تمت النظرة –وما ظيور العديد من اآلراء والنظريات  د أنو في الوقت الراىن
, مرتفا يتعثرون في حياتيم العمميجحيث ل وحظ أن كثيًرا ممن يتمتعون بمعامل ذكاء 

, وعدم القدرة عمض مواجيج الودغوط التدي يتعرودون والتوترويعانون كثيًرا من القمل 
وليدم وودا ميدم  ,أقل مدنيم ذكداًء, ويحققدون النجداحىنات من ىم  ليا  في حين أن

تمثددل فددي , ولدديس ذلددت إال المددتبلكيم مجموعددج مددن الميددارات  توفعددال فددي المجتمددا
, ويتميددزون وتوجيييددا , والقدددرة عمددض الددتحكم فددي االنفعدداالتالدافعيددج الذاتيددج لمنجدداح

  .(4: :422لممت أحمد  . أحمد عبد اواصل ما اآلخرين, والتعاطف معيمبميارة الت
أن التعددداطف يمثدددل امدددتجابج انفعاليدددج عاطفيدددج  Kazdin,(2000:528ويدددرإ    

والكفقج واألمض واالىتمدام , ويتومن مكاعر الحب ز عمض فيم حالج االنفعال لآلخرينترتك
ولموالدين واألقران دور مؤثر في الذكاء االنفعدالي بكدكل , ., وتبادل المكاعر الدافئجباآلخر
 .                                 Danielle,c,etal,(2002:1102وظ لدإ المراىقين ممح

وعندما يمتطيا الفرد الذه يتمتا بالذكاء االنفعالي القدرة عمض التحكم في عواطفو وكيفيج 
يعد  ميًما لمغايج لجعدل الحيداة أفودل وأكثدر مدعادة    Miss( 2005:23 Ka&إدارتيا فإن ذلت  

Wai, لنجدداح الفددرد فددي التعامددل  ا ميًمدداامددتبلت الفددرد لميددارات الددذكاء االنفعدالي مؤكددرً  ي عددد , كمدا
 .لو من مككبلت بفاعميج إزاء ما يتعرض

وعمض النقيض من ذلت فإن انخفاض الذكاء االنفعالي لدإ الفدرد يزيدد مدن إمكانيدج 
, العقميددجالقدددرات  وانخفدداض, النفمدديج والتعددرض لؤلمددراض الجمددميجتعددرض الفددرد لممخدداطر 
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نفعالي المنخفض بأنيم , ويتصف أيًوا ذوو الذكاء اال يل التعمم من الناحيج االجتماعيجويع
فوقيدج محمدد  .وأكثدر تعرًودا لممكدكبلت المدموكيج ,أقل كعبيج, وغيدر مقبدولين بدين أقدرانيم

 (. ;39:  4223راوي  
 : نفعاليمفيوم الذكاء اال   ( أ

 مفيوم الذكاء االنفعالي إلض ثبلثج أقمام :اختمف العمماء فيما بينيم عند تناوليم ل
القمددم األول : وينظددر إلددض الددذكاء االنفعددالي باعتبدداره مجموعددج مددن القدددرات العقميددج التددي  

ومدن التعريفدات الحديثدج  "  Mayer& Salvoey "يمتمكيدا الفدرد ومدن رواد ىدذا الفكدر 
فعدالي بأندو:ن ندوع لمدذكاء االن Mayer& Salvoey,(1993:433)ليذا االتجاه : تعريدف 

, ومكداعر وانفعداالت تندامن الذكاء االجتماعي يكتمل القددرة عمدض تحفيدز مكداعرنا وانفعاال 
, إلركدداد وتوجيدو التفكيددر والمددموت ن, وامددتخدام ىددذه المعمومدات والتمييددز بينيمدا, اآلخدرين
حمددب أربعدج عوامددل متمثمدج فددي القددرة عمددض  Mayer& Salvoey,(1997:10)وعرفدو 
فعاالت بدقج وتقييميا والتعبير عنيا وتوليد مكاعر جديدة وكدذلت القددرة عمدض فيدم فيم االن

, طددف لتطددوير النمددو العقمددي والعدداطفيالعاطفددج والمعرفددج العاطفيددج والقدددرة عمددض تنظدديم العوا
( : بأنو ن قدرة التعرف عمض كعورنا الكخصي 35:4233ويعرفو محمد عبد الغني محمد  

, وإلدارة عاطفتندددا بكدددكل مدددميم فدددي عبلقتندددا مدددا فيدددز أنفمدددناور اآلخدددرين, وذلدددت لتحوكدددع
اآلخددرينن, أو نىددو مجموعددج مددن العناصددر التددي تدددعم القدددرة عمددض قيددام الفددرد بددالتحكم فددي 

, وامتخدام ىذه المعمومات لتوجيدو تفكيدره يمو ىو واآلخرين والتمييز بينيماعواطفو وأحام
 وأعمالو أو تصرفاتون.      

نظددر إلددض الددذكاء االنفعددالي باعتبدداره مجموعددج مددن الميددارات التددي يمكددن القمددم الثدداني : ي 
تنميتيددا مددن خددبلل بددرامج إثرائيددج ىادفددج ومددن رواد ىددذا القمددم ن دانيددال جولمددان ن ومددن 

عدالي بأنددو الدذكاء االنف Goleman,(1995:43 التعريفدات الحديثدج ليدذا االتجدداه : يعدرف 
درات انفعدداالت اآلخددرينفعدداالت وتحفيدز , وتنظديم ىددذه االننوعدي الفددرد بانفعاالتددو , الددذات, وا 
 ووبط العبلقاتن . 
مدض ن بأندو كمفيدوم يكدتمل عGreenberg &Bar-on, (2000: 119) ويعرفدو 

, االخدددتبلط نودددجال ,خممدددج أبعددداد رئيمددديج ىدددي التعددداطف, االىتمدددام بالجاندددب األخبلقدددي
: بأنو ن مجموعج مدن Abraham ,(2000:169) , النزعج إلض اليدوءن. ويعرفو باآلخرين

تكدداف المبلمددح الميددارات تمدداعد الفددرد عمددض أن يكددون دقيًقددا فددي تقدددير مكدداعر الددذات واك
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, ويعرفددو الدافعيددج واإلنجدداز فددي حيدداة الفددردن, وامددتخداميا فددي تحقيددل االنفعاليددج لآلخددرين
Mehrabian,(2003:9)  التمييددددز بددددين : بأندددو ن التعدددداطف االنفعددددالي لمفدددرد واالنتبدددداه و

, والقدددرة عمددض مواجيددج ف عمددض مزاجددو العددام ومددزاج اآلخددرين, والتعددر فعدداالت المختمفددجاالن
دارة االنفعددداالت والتواصدددل االجتمددداعي الجيدددد ن, نصدددرة وتعدددرف  مواقدددف الحيددداة المختمفدددج وا 

ض الددوعي بمكدداعرنا ( الددذكاء االنفعددالي بأنددو ن القدددرة عمدد34: 4227  محمددود إمددماعيل
, وىددو القدددرة عمددض اإلحمدداس وتحفيددز أنفمددناانفعاالتنددا  , ووددبط وتنظدديمومكدداعر اآلخددرين

قامدج عبلقدات جيددة والتفاعدل معيدم رين ومككبلتيم ومكاركتيم فدي حميدابمكاعر اآلخ , وا 
 بدفءن 

: اىتم العمماء في ىدذا القمدم بالتومدط بدين وجيتدي النظدر المدابقتين وذلدت القمم الثالث
, ومددن رواد ة العقميددج, والميددارة الذاتيددج واالجتماعيددجنفعددالي مزيًجددا مددن القدددر باعتبددار أن الددذكاء اال 

 :  ير وأحدث التعريفات ليذا االتجاهأون ن ومن أك دىذا القمم نبار
القدددرة عمددض توليددد الددذكاء االنفعددالي بأنددو ن  Bar – on ,(2000:364)يعددرف 

, وحتدددض يمدددتطيا فيدددم اعد فدددي عمميدددات التفكيدددر لددددإ الفدددردالمكددداعر التدددي تيمدددر وتمددد
, عده عمددض النمددو االنفعددالي والعقمددين؛ لكددي تمددات والمعرفددج االنفعاليددج وتنظيميدداالاالنفعددا
بأنو ن مجموعج مدن األنمداط المدموكيج  Petrides & Furnham,(2004:278)ويعرفو 

واإلدراكددات الذاتيددج التددي تعنددض بقدددرة الفددرد عمددض إدرات المعمومددات التددي تحمميددا االنفعدداالت 
 الحياة ن. وامتثمارىا في

ميل الباحث إلض وجيج نظر عمماء القمدم الثداني والدذين عرفدوا الدذكاء االنفعدالي وي
, ويعدرف تيا من خدبلل بدرامج إثرائيدج ىادفدجباعتباره مجموعج من الميارات التي يمكن تنمي

الباحث الذكاء االنفعالي من خبلل العدرض المدابل بأندو ن قددرة انفعاليدج تمداعد الفدرد عمدض 
رات التددي الت واألحددداث العاطفيددج المحيطددج مددن خددبلل بعددض الميدداالفيددم الواوددح لبلنفعددا
, فتتكون لديو القدرة عمض التعرف عمض مكاعره وانفعاالتو والتمييز يكتمبيا الفرد في حياتو

بددين ىددذه االنفعدداالت ووددبطيا والددتحكم فييددا والقدددرة عمددض مواجيددج المكدداعر المددمبيج التددي 
, ويقودندا مدا مدبل ذكدره إلدض ودرورة امدل معيدانلحيداة ومكدكبلتيا  والتعتنتج عن ودغوط ا

 .تعرف عمض أىميج الذكاء االنفعاليال
 أىميج درامج الذكاء االنفعالي :  ( ب
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يكددتمل الددذكاء االنفعددالي عمددض مجموعددج مددن المددمات المزاجيددج واالجتماعيددج التددي 
قدددرتيم عمددض مواجيددج وفيددم ت ددؤثر عمددض تنددوع المحتددوإ االنفعددالي لؤلكددخاص مددن حيددث 

, فكممدددا زاد فيمندددا لممكددداعر أدإ ذلدددت إلدددض الوصدددول لممدددتوإ أعمدددض لمواجيدددج تالمكدددكبل
 (.4:  4233 صفيج حميد . المككبلت التي يتعرض ليا اإلنمان في حياتو اليوميج

؛ فودبل والكفداءة تمدودىا قديم النجداح  ةلحيدا ذا فعاليجيعد الذكاء االنفعالي مدخبل و    
عاصدفج التدي تصديب اإلنمدان بتوتراتيدا فدي أمندو ا مدن االودطرابات العن كوندو مدبيبل واقًيد

يمعددب الددذكاء االنفعددالي دورًا ( , كمددا 9: 4227  مددميحج محمددد عمددض. النفمدديوامددتقراره 
ا اآلخدرين وفدي ميًما في العبلقدات الكخصديج والتواصدل االجتمداعي واالنددماج العداطفي مد

يددل قدددرات وميددارات , ألنددو يكددكل امددتعداًدا جوىرًيددا يعمددل عمددض تفعجميددا مندداحي الحيدداة
الكدخص ويزيددد مددن إيجابيتيددا, فددالنقص فددي امدتبلت ميددارات الددذكاء االنفعددالي, يددؤده إلددض 
, تفاقم المككبلت لدإ الفرد من حيث عدم القدرة عمض التعاطف أو تفيدم انفعداالت اآلخدرين

كميددارة وددمن الميددارات  إدارة  الصددراع Boyatzis, et al , (2000:345)كمددا يوددم  
. ممددا قددد يدددل عمددض أن ىنددات ىمددزة وصددل بددين إدارة الصددراع والددذكاء االنفعددالي جاالجتماعيدد

 باعتباره يوم الكثير من الميارات االجتماعيج.

معب دورًا ميًما االنفعاليج تل االنفعاليج و أن العوام Maurice,(2004:40) ويرإ          
يعيدل أداء العقدل جزئًيدا أو , كما أن الوعف في ميدارات الدذكاء االنفعدالي   في عمميج التعمم

, ويتفل ذلت ما الخوف والقمل والغوب والتحكم بياكمًيا كعدم القدرة عمض فيم االنفعاالت ك
( أنت تجدد الكدخص يممدت قددرًا  مرتفًعدا مدن الدذكاء 66:  4228ما ذكرتو رندة رزل ام  

بيدا  ويمدتطيا حدل ويدتحكم , , ويفيدم االنفعداالت الذاتيدجمدوراالنفعالي فإنو يمتمت زمدام األ
, وكل ذلدت ويكون لو قدرة عمض الوبط الذاتي, والتفاؤل رغم المعوقات المحيطج ,المككبلت

                                        يماعد العقل عمض العمل بأقصض طاقاتو اإلبداعيج.                                                                                
 أبعاد الذكاء االنفعالي : ج( 

األكثددر  يتكددون الددذكاء االنفعددالي مددن مجموعددج مددن الخصددائص التددي تميددز األفددراد
, وىددي عبددارة عددن مجموعددج مددن القدددرات والميددارات االنفعاليددج فاعميددج فددي العمددل والحيدداة

ات , ولقددد امددتطاع البدداحثون أن يوددعوا ىددذه القدددر جتماعيددج التددي تميددز ىددؤالء األفددرادواال
, د مثدددل  إدرات االنفعددداالت وودددبطيا, التعددداطف, واألمدددل, والتفددداؤلوالميدددارات ودددمن أبعدددا
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, وفيمدا يمدي يعدرض الباحدث أىدم مكوندات الدذكاء االنفعدالي ومياراتدو (والتواصل االجتماعي
 وأبعاده ومن بعض النماذج :  

 أبعاد الذكاء االنفعالي لماير ومالوفي :  (3
 األبعاد اآلتيج : Mayer & Selovey(,1997:3) يتومن نموذج القدرات

الوعي االنفعالي والمعرفج االنفعاليج : ويكتمل قدرة الفرد عمض إدارة االنفعاالت بطريقج  أ ( 
 مبلئمج والتعبير عنيا وتفمير االنفعاالت بدقج .

ب( امتخدام االنفعاالت : ويكتمل عمدض امدتخدام االنفعداالت االمدتخدام األمثدل والمنامدب  
 عمميج التفكير والمزج بين االنفعاالت واألحاميس . لتمييل

ج( فيددم االنفعدداالت : ويكددتمل قدددرة الفددرد عمددض فيددم االنفعدداالت وتحميميددا إلددض أجددزاء ,  
 وتبميط المكاعر واالنفعاالت المعقدة في المواقف المختمفج .

ومكددداعر  د ( إدارة االنفعددداالت : ويكدددتمل عمدددض قددددرة الفدددرد عمدددض إدارة المكددداعر الذاتيدددج 
 وانفعاالت اآلخرين ووبطيا والميطرة عمض الحالج المزاجيج .

 أبعاد الذكاء االنفعالي لجولمان  :                                                        (4  
عمض أن النجاح األكداديمي والكخصدي والميندي ال  Golman,(1999:15أكد جولمان  

, وقمددم الددذكاء االنفعددالي لمميددارات االنفعاليددج واالجتماعيددجلفددرد يمكددن أن يتحقددل بدددون اكتمدداب ا
 إلض خممج عوامل ىي:

لفدرد لمدواطن القدوة والودعف أ ( ميارة الوعي بالذات : تتمثدل فدي الثقدج بدالنفس ومعرفدج ا 
 , ومن خبلل ذلت يتخذ قراراتو .ومعرفج الحالج المزاجيج وتنظيميا, لديو

تتمثدددل فدددي ميدددارة الفدددرد عمدددض إدارة المكددداعر الذاتيدددج وودددبطيا ب(  ميدددارة إدارة االنفعددداالت:  
والمدديطرة عمددض ذاتددو والددتحكم فييددا والتعامددل مددا المكدداعر التددي تؤذيددو أو تزعجددو مثددل القمددل 

 والمخاوف والغوب والحزن وىذه المعالجج ىي أماس الذكاء االنفعالي.
قوة في كافج القددرات األخدرإ مدمًبا أو ج( ميارة دافعيج الذات وتحفيزىا : فالذكاء االنفعالي يؤثر ب 

 إيجاًبا ألن الحالج االنفعاليج لمفرد تؤثر عمض األداء والقدرات العقميج بككل عام.
, الدذه يدؤده إلدض التنداغم االنفعداليد ( التعاطف : يعبر عن إدرات مكاعر الغير والتفاىم  

بالودرورة ممدا  , ولديسخرين من صدوتيم أو تعبيدرات وجدوىيمويعني قراءة مكاعر اآل
يقولددون وأن معرفددج مكدداعر الغيددر قدددرة إنمددانيج أمامدديج وقددد يكددبح التعدداطف قمددوة 

 اإلنمان ويحافظ عمض تحوره.
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ىد( ميارة الوعي االجتماعي  الميارات االجتماعيج( : تتمثل في ميارة الفرد عمدض التفاعدل  
, وتحقيدل عداييرهقدج تتمدم مدا قديم المجتمدا وماإليجابي في المواقف االجتماعيج وبطري

ة عمض إدارة , والقدر من التأثير في اآلخرين, واالتصالالتوافل بين الفرد والمجتما وتتو
 , والتعاون والعمل الجماعي.الصراعات, والقيادة

 أون:  دأبعاد الذكاء االنفعالي لبار (5
 األبعاد اآلتيج: Bar – on, R & etal,(2000:1108)ويتومن الذكاء االنفعالي 

, ميدداي, وتقيبمكدداعر اآلخددرين, وفيميددا درايددجالعددد الكفدداءة االجتماعيددج: وتتمثددل فددي أ( ب 
 .االجتماعيج والممئوليج والتعاطف,, عمييا والحفاظاالجتماعيج وتدعيم العبلقات 

ره, اعكدد, ومالفددرد وفيمددو لنفمددو درايددج ب( بعددد الكفدداءة الكخصدديج: وتتمثددل فددي إمكانيددج 
واالمددتقبلليج والددوعي بالددذات ومعالجددج الددذات, تحقيددل , و والتعبيددر عددن مكدداعره وأفكدداره

 االنفعاالت.
القددرة عمدض مواءمدج مكداعر ج ( بعد التكيف : ويتمثدل فدي مروندج الفدرد وحدل مكدكبلتو و  

 . , وتقييم حجم المواقف الحاليج بدقجاآلخرينالفرد ما 

ال وتحمدددل د ( بعدددد إدارة الودددغوط : وتتمثدددل فدددي قددددرة الفدددرد عمدددض المددديطرة عمدددض االنفعددد 
 الوغوط . 

 ىد( بعد المزاج العام: ويتمثل في تفاؤل الفرد ومعادتو ونظرتو اإليجابيج لؤلمور في الحياة 
 . , والكعور بالمكاعر الموجبج والتعبير عنيا

 خالصة وتعقيب :

ودرورة  األمدر الدذه يددعو إلدض, دور ميم فدي حيداة كدل فدرد ليذكاء االنفعالم
وتوفير اإلمكانات المنامبج من أجل التعرف المميم والفيدم , , والبحث فيواالىتمام بو

, وربمددا قددد يفيددد نا, خاصددج المدددارس الثانويددجالمنامددب لمددذكاء االنفعددالي فددي مدارمدد
تميم بفاعميج في حل المككبلت االجتماعيج  ارتفاع الذكاء االنفعالي في تقديم حمول  

يظدن , حيدث والذكاء االنفعالي لذكاء العامبين ا , وىنات فرلفميج أو المموكيجأو الن
المدديطرة عمددض , و عقمددي فإنددو يمددتطيا مواجيددج الحيدداةالددبعض أن الددذه يتمتددا بددذكاء 

, وال يعنض بالورورة أن الذكي عموًما أو المتفول البد وأن يتوفر فعاالتوتصرفاتو وان
و ًا في درامتو ونمبج ذكائتجد كخصًا متفوق, فإنت ن الذكاء االنفعاليلديو قدر عال م

 , إال أنو ال يمتطيا مواجيج أه مككمج انفعاليج يتعرض ليا مواًء في مدرمتومرتفعج
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ا مواجيدج الصدراعات التدي , ويعجدز عدن التصدرفأو في حياتو , وقدد ال يمدتطيا أيًود
 الدذكاء االنفعدالي عميدو يكتملومما  ,يواجييا في مدرمتو أو في حياتو بصفج عامج

تنظديم االنفعداالت والمكداعر  دد ج الفدرد فدي نفمدو, وثقدالمكاعر والدوعي والفيدم إدرات
التعدداطف والتواصددل مددا  دالتوجددو نحددو المكدداعر اإليجابيددج  ددد ووددبطيا والددتحكم فييددا

ونمدو  مكدكبلت الفدرد,, كما يمديم الدذكاء االنفعدالي فدي حدل خرين وفيم مكاعرىماآل
بلم لمصدعوبات , وعددم االمتمدالقرارات والتخطيط الجيد لمحيداة اتخاذ, و االبتكار والحب

كمدا أن لمدذكاء االنفعدالي  .المحيطج, أو اليدروب مدن الصدراع الدذه يتعدرض لدو الفدرد
 ؛ إذ أن ذلدت يمكدن الكدخص مدنمندو دور ميم عندما يتمتا كخص ما بقدر عدال

, ممدددا يعندددض أن مفتددداح , وكدددذلت ودددبط االنفعددداالت المزعجدددجالحيددداة النفمددديج الطيبدددج
 من الذكاء االنفعالي لدإ الفرد . در عالالمعادة العاطفيج يتمثل في توفر ق

بأنددو ن قدددرة انفعاليددج تمدداعد الفددرد عمددض الفيددم الواوددح  ء االنفعدداليويعددرف الباحددث الددذكا
لبلنفعاالت والتعرف عمض مكاعره وانفعاالتو والتمييدز بدين ىدذه االنفعداالت وودبطيا والدتحكم فييدا 

, وغوط الحياة ومكدكبلتيا  والتعامدل معيدانوالقدرة عمض مواجيج المكاعر الممبيج التي تنتج عن 
دارتيددا الفددرد ذو الددذكاء االنفعددالي المرتفددا يتمددم بالقدددرة عمددضو  , وحددل صددنا المواقددف اإلنمددانيج وا 

قامدج عبلقدات طيبدج, , واحتدرام مكداعر اآلخدرينالمككبلت بفاعميدج  وربمدا يمدتطيا الفدرد الدذه, وا 
يتمدم بدذكاء  والفرد الدذه, ئوليج, واحترام الذاتأعمض من المتومط تحمل المم يتمم بذكاء انفعالي

لددت مددا يمبددي رغبددات اآلخددرين حتددض لددو تعددارض ذ, و أقددل مددن المتومددط فإنددو ميمددل لذاتددو انفعددالي
فددرد ذو الددذكاء , أمددا الوعبلقاتددو تتمددم بالوددعف مددا اآلخددرين, مصددالحو الكخصدديج واىتماماتددو

 وأىدافو غير واوحج ومحددة ., , فإنو يتمم باعتماده عمض اآلخريناالنفعالي المنخفض
ء االنفعددالي عمدض نظريدج الدذكاويمكدن أن نمخدص أبعداد الدذكاء االنفعددالي باالعتمداد 

, الددذه اعتبددر أن الددذكاء االنفعدالي يتمثددل فددي مجموعددج مدن الميددارات التددي يمكددن لجولمدان
 , إلض ما يمي :تيا من خبلل برامج إثرائيج ىادفجتنمي
يكدعر تجداه نفمدو, وتجداه  ه حول وعي الطالب المتفول درامًيا بمداالوعي بالذات : وتدور بنود-أ

, والميدارة فدي إثبدات فدي التصدرفات واالنفعداالت, والثقدج بدالنفس , وقدرتدو عمدض الدتحكماآلخرين
 ., وتحديد طموحاتووالقدرة عمض اتخاذ القرارات, وتحمُّل الفرد ممئولياتوالذات 

ا فدي المرحمدج الثانويدج ور حدول الطالدب المتفدول درامديً تددالتعاطف والميارات االجتماعيج : و  -ب
ين فددي حددل مكددكبلتيم , ويمدداعد اآلخددر المتعدداطف, الددذه يكددعر بدداآلخرين, ويمددعد لمددعادتيم
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وحدددد معيدددم انفعالًيدددا وفيدددم , والتقددددرة عمدددض إدرات انفعددداالت اآلخدددرين, ولديدددو الوالتواصدددل معيدددم
ن عبلقدات اجتماعيدج طيبدج ي, وتكدو إيجابيدجلتفاعل ما اآلخرين بصدورة , والقدرة عمض امكاعرىم

   .قائمج عمض الصدل واألمانج والتفاىم 
امدًيا عمدض إدارة انفعاالتدو إدارة االنفعاالت: وتدور حول قدرة الطالب المتفول در  -ج 

رين, والتكيدف المبلئدم , والتعامل معيا بما يومن التعامل اإليجابي مدا اآلخدبحكمج
التواصل االجتماعي بطريقدج مقبولدج كمبادرتدو بتكدوين , وقدرة الفرد عمض في الحياة

, وقدرتددو عمددض المثددابرة أصدددقاءه فددي فرحددو وفددي حزنددوصددداقات جديدددة وممدداندتو 
, جيدددد لموصدددول إلدددض مدددا يريدددد مدددن أىدددداف, وبددددء الحدددوارواالمدددتمرار فدددي بدددذل ال

 والمكاركج االنفعاليج ألبناء مجتمعو.
قدرة الطالب المتفدول درامدًيا فدي المرحمدج  ميارة الدافعيج والتحفيز : وتدور حول -د

الثانويج عمض مواجيج اإلحباط والتغمب عميو والثقج بالنفس , والمقدرة عمض مواجيج 
نجدداز الميددام المكمددف بيددا  العوائددل مددن أجددل تحقيددل األىددداف  والجددد واالجتيدداد وا 

 . بتفاؤل وأمل
 امتراتيجيات إدارة الصراع : – 4

بلت التددي يواجييددا الفددرد فددي فددي حددل بعددض المكددك الصددراع مددتراتيجيات إدارة اتمدديم 
الصدراع . و ل المرحمدج األخطدر مدن حيداة الفدرد, وىدي فتدرة المراىقدج, خاصج التدي تكدون خدبل حياتو

 ومددن الطبيعددي عنددد , والجماعددات والمنظمددات ظدداىرة مددموكيج طبيعيددج موجددودة فددي حيدداة األفددراد
 .يصبح اليدف ىو إدارة الصدراع بكدكل بنداء التاليبو  ,يمكن منا الصراعات ا الالناس معً  اجتماع

الصددراع  الددذه يددرإ أن Seyfarth,(1999:147)ويؤكددد ذلددت , ( 88: 4223  أركددارو جددانيس
 Michael Szporluk, Scottويددرإ , مددبلزم لمحيدداة البكددريج المتغيددرة والمتجددددة بامددتمرار

Dubin,(2006:2)   ندداس صددراع ىددو ممدداعدة الأن اليدددف األمامددي مددن امددتراتيجيات إدارة ال
تمثددل مرحمددج , و يين ولدددييم القدددرة عمددض التحمددل, وغيددر عدددائلكددي يكونددوا منتجددين ومتمددامحين

تعدد مدن أخطدر المراحدل العمريدج حيدث تتدأثر بكدكل أو بد خر  ؛المراىقج فترة عمريج ليا أىميتيدا, و 
يوفي عمييا إما غموًوا أو وودو  ًحا فدي الفيدم لطبيعتيدا باإلطار الفكره والثقافي المائد , والذه  

 .  لتحوالت المختمفجوما يمكن أن يعتره الفرد فييا من ا
وبوصول الفرد إلض مرحمج المراىقج يبدأ في التفكير في ذاتو واالىتمام بتحديدد الصدفات 

, والتي تروي تقديره دون أن تغترب بدو اغتراًبدا جدذرًيا لخصائص التي تتميز بيا ىذه الذاتأو ا
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, ويمدر المراىدل فدي مدبيل تحقيدل ذلدت بمرحمدج مميئدج ماعيدج التدي يعديش فييدالبيئج االجتعن ا
 .( :8, 88: 4225  بالصراعات والمعاناة . مدحت إمماعيل عبده

 مفيوم إدارة الصراع :  ( أ
, ويعرض الباحث لدبعض تعددت تعريفات إدارة الصراع, واختمف الباحثون في تعريفو

 التعريفات :
نالتدددددخل اليددددادف لحفددددز  ابأنيدددد إدارة الصددددراع Roberts,(1997:24) يعددددرف

ويعددر ف ديفيدددالنج ,  التدددخل لمنددا وحددل الصددراع المدددمرن وتكددجيا الصددراع المفيددد أو
( إدارة الصددراع بأنيددا ن الطريقددج 89:  4222وباركددير ومحمددود المكدديقيح   و  فددورد

ويتدأثر التي تمتخدم في إدارة الصراع أو األمموب الذه يتخذه الفرد فدي أداء عممدو, 
النزاع بين األفراد بتوجييات وميول وأفكار ورغبج وطموح وأىداف األطراف المكاركج ن 

( إدارة الصراع بأنيدا ن الحالدج التدي يدتم 33:  4226, ويعرف معود معيد المممي  
فييا تكخيص الصراع والتدخل فيو عمض الممتوإ الفدرده داخدل الفدرد نفمدو أو بيندو 

ممدتوإ الجمداعي داخدل الجماعدج نفمديا , أو بينيدا وبدين وبين اآلخدرين  أو عمدض ال
( امدتراتيجيات إدارة الصدراع كمدا ,Davidson & Wood, ويصف  ماعات أخرإنج

, والتددي معرفيددج أو مددموكيج معنيددج بالميددارة( بأنيددا ن نكدداطات 693: 43ورد فددي  
عامدل مدا تختص باختيار أحد البدائل من بين البدائل المتاحج لكي يتم من خبلليا الت

  Francis 11 :2010,)ويعرفيدا  , اعنمتطمبات الموقف الذه يعاني الفرد فيدو الصدر 
 الصراع ن.  وحل  امتراتيجيج مبلئمج لتمويج النزاع  ن فن تصميمبأنيا 

يعدرف الباحدث امدتراتيجيات إدارة الصدراع بأنيدا ن اإلجدراءات التدي من خبلل ما مبل 
دارتو وذلدت  ؛ي المرحمج الثانويجفول درامًيا فيمتخدميا الطالب المت من أجل حل الصراع وا 

, بامدددتخدام االمدددتراتيجيج المنامدددبج إلدارة وج مدددن موقدددف الصدددراع بأفودددل مدددا يمكدددنلمخدددر 
 دامددتراتيجيج التوافددل  دامددتراتيجيج التنددافس  :راع مددن بددين االمددتراتيجيات اآلتيددجالصدد

 .ن لتفاوض امتراتيجيج ا دامتراتيجيج التعاون  دامتراتيجيج التجنب 
 أمباب الصراع :  (ب

أن الصددراعات يمكددن أن تكددون نتيجددج  Beebe&Masterson,(1997:24) يددرإ
. ومدات واالتجاىدات والقديم واألىدداف, والتندافس بيدنيمالفرول الفرديج بين األفدراد فدي المعم

( أن الصددراع يحدددث عندددما يوجددد الفددرد بددين 9;: 4226ويددرإ عددبلء محمددود الكددعراوه  
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مدف , وعميو أن يختار أحدىما, كما يظير الصراع عنددما تختتدفعانو –مض األقل ع –قوتين 
, وتحددث الصدراعات و عندما يتنافس الفرد ما اآلخدرين, أأىداف الفرد ما أىداف اآلخرين

يدا, أو حتدض فدي النمدل , أو تختمف األجيال في ثقافاتي األمرة عندما تختمف االىتماماتف
 مؤديج إلض الصراع :, ومن األمباب الالقيمي ليا

المعاممددج  تجددد  الفددرول الفرديددج : يختمددف الندداس مددن حيددث الفددرول الفرديددج فمددثبل فددي (3
ا تجددد الددبعض اآلخددر معتدددل, متمددامح, , عدددائي ومندددفا, بينمددبعددض األكددخاص طمددوح

, ونجد بعوديم يتمدامح فدي تقبدل النقدد والدبعض اآلخدر ال يتقبدل النقدد ومدن ىندا متعاون
 ينكب الصراع .

 اختبلف القيم : اختبلف األفراد من حيث القيم والتصورات تؤده لحدوث الصراع . (4
: فاألفراد يختمفون فيما بينيم فدي فيدم المعداني أو امدتقباليم لممعمومدات وعف جوانب االتصال (5 

 .Asha Sethi 82 : 1997) , أو عدم كفايج المعمومات مما قد يؤده لظيور الصراع
 إلدارة الصراع : اآلثار اإليجابيج ج(

 :منيا (;3: ;422إبراىيم عبد الفتاح زىده  ىنات آثار إيجابيج لمصراع يوردىا 
الصراع ي بدرز الطاقدات الكامندج والقددرات واالمدتعدادات التدي ال تظيدر فدي الظدروف  (3

  .العاديج
 البحث عن حل لممككمج التي يتعرض ليا.الصراع يماعد الفرد عمض  (4
 ,ح ذىدن الفدرد وتنكديطووحل الصراع قد يماعد في تفتي, الصراع نوع من االتصال (5

 .والتفكير الجيد لموصول إلض الحل
 .ات األفراد خاصًج الكخص العدوانييماعد عمض إكباع حاجالصراع  (6
 التعرف عمض معمومات وحقائل وخبرات جديدة .الصراع يماعد عمض  (7
. مددوزان محمددد ف التغيددر البندداء والمنددتج لؤلفددرادإدارة الصددراع تعددد ميددارة تمددتيد (8

 (.444: 4222الميده وحمام إمماعيل ىيبج  

 

 اآلثار الممبيج إلدارة الصراع : د(
 :منيا (;3: ;422  إبراىيم عبد الفتاح زىدهىنات آثار ممبيج لمصراع يوردىا  

مصدمحج الكخصديج دون مصدمحج المعي لحل الصراع قد يؤدإ إلض االىتمام بال (3
 .الجماعج
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ويدؤدإ إلدض نقدص الفاعميدج ييددر الوقدت والجيدد معنويدات و  قدد ييددم الالصراع  (4
 .والكفاءة

 قد يترتب عميو فقد الثقج وعدم التعاون .         الصراع (5
لدم يددتم ( أن مددن اآلثدار المدمبيج لمصدراع إذا 9:: 4225  نبيدل عبدد المدنعم محمددويدرإ 

, جالموددمم تكددار اإلكدداعا, وانتإدارة الصددراع بطريقددج جيدددة, أنددو قددد يمددبب المتاعددب, واالصددطدام
يجاد جو من عدم الثقجواال   وانخفاض الروح المعنويج بين أطراف الصراع. ,نتقادات وا 
 الخصائص المموكيج إلدارة الصراع: ( ى

 , وىي:ا الفرد إلدارة صراعاتو ما الذاتتتعدد الخصائص المموكيج التي قد يمتخدمي
و ذلددت الفددرد الددذه يتصددف األمددموب التعبيددره  المعبددر( : الكددخص المعبددر ىدد (3

ريًعا فدي , ومدا الكدخص منداورًا وقداببًل لئلثدارةبالبصيرة والحيويج ومن الممكن أن يكون ىدذ
يعددديش منخرطدددًا ومتعايكدددًا مدددا , و تحركدددو وقراراتدددو تمقائيدددج, وال ييدددتم بالحقدددائل والتفاصددديل

قناع اآلخرين واالناس  لقيدادة وحدب, ومثل ىؤالء األكخاص يتميزون بالقدرة عمض التأثير وا 
الكدخص المعبدر , ويحدب حبدون أن يصدفل اآلخدرون دائمدًا ليدم, كمدا يالناس وحب القيدادة
, ولكن عندما تحاول الوصول معو إلي اتفاقيج فإندو يحتداج التأكدد مدن التفاعل ما اآلخرين

 .كل كيء كتابج حتض ال ينمض كيًئا تفيم كل التفاصيل وتمخيص
ا مددا اآلخددرين دفا غالبددًا مددا يكددون صددارمً األمددموب االندددفاعي : الكددخص المندد (4

, , ومولدا بالنتدائج األمامديجمن صفاتو أنو موجدو نحدو اإلنتاجيدج, و ويصدر قرارات مريعج
عمدض اآلخدرين  , وىو يجاىد لمميطرةا برأيووغير صبور ومتكبمً  اوبالتالي فيو يكون عنيدً 
المختمفددج وددمن ىددذه  , ويدددخل معظددم األفددراد مددن الخمفيددات الثقافيددجوالددتحكم فددي المواقددف

تنظديم وكفداءة  ضإلد؛ فإننا نحتاج عبلقج  منتجج ما الكخص االندفاعي, ولكي تكون الالفئج
, ولكدي ندؤثر عمدض قراراتدو ب أن تكدون العبلقدج معدو عبلقدج عمدل, كمدا يجدفي التعامدل معدو

 نتائج . ضعمينا أن نقدم لو خيارات ونتركو يصل إل
كدددخص الدددذه يمدددتخدم األمدددموب التحميمدددي ( : الاألمدددموب التحميمدددي  المحمدددل (5
ا لؤلمدور التدي تحددث , وعادة ما يكون ناقًودلمثابرة وحل المككبلت بككل نظامييتصف با

ا يجعمو يعتمد بكددة , وىذا ما, ويصعب إرواؤه حيث يريد أن يكون كل كيء صحيحً حولو
ث حتض يتأكد يتحد, وتميل أفعالو وقراراتو إلي الحذر الكديد وىو يفكر قبل أن عمض البيانات
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, ولكددي تتوافددل مددا ىددذا الكددخص المحمددل يجددب عميددت أن تكددون أن كددل مددا يقولددو صددحيح
 ا بالتحوير الكافي لمموووعات التي تناقكيا معو .ا وممتعدً منظمً 

, المتجابج عاليج عند الكخص الدودوداألمموب الودود : عادة ما تكون درجج ا (6
يعتمددد عميددو وأحياًندد, و تددو نمددبياً وىددو غيددر منحدداز بالنمددبج لذا ا مددا يبدددو كثيددر ىددو كددخص  

, وىدو ىو بطئ في اتخاذ أه فعدل أو إجدراء, و ل القمب وميااًل لمقبول واإلذعان, رقيالككوإ
لصدراع بيندو يحب أن يعرف رأه النداس قبدل أن يتخدذ أه قدرار, وال يحدب الكدخص الدودود ا

عو الغيددر بدددال مددن أن ا يقددول مددا يجددب أن يمددم, ولددذلت إنددو دائًمددوبددين األكددخاص اآلخددرين
, واألمدددموب الدددودود يختمدددف عدددن األمدددموب ول مدددا يددددور فدددي عقمدددو  بصدددورة صدددريحجيقددد

, أمددا الكددخص ودود يعتددرف بوجددود مددن ىددو أعمددض منددواالندددفاعي حيددث أن الكددخص الدد
, وعمينا في حالج الكخص الذه يعتمدد فدي تعاممدو ندفاعي فيتصرف كما لو كان الرئيساال 

نالددودود أن ندددعم مكدداعره ض األمددموبمددا اآلخددرين عمدد ظيددر لددو االحتددرام ككددخص يجددب , و 
محمدد عبدد  , ومدن األفودل أن تغمدب عمدض عبلقتندا بدو الكدكل الدوده وغيدر الرمدمي.تقدير

 .(322-:;: 4226 الغني محمد
 امتراتيجيات إدارة الصراع : (و

ندداس لكددي يكونددوا إن اليدددف األمامددي مددن امددتراتيجيات إدارة الصددراع ىددو ممدداعدة ال
 ),Michael, S, Scott,D, وغيددر عدددائيين ولدددييم القدددرة عمددض التحمددل نتجددين ومتمددامحينم

( إلض أن إدارة الصراع ال تعنض حدل الصدراع ؛ ذلدت  ;5:  7;;3 ويكير تميم عبابنج , (2006:2
ألننا لكدي نحدل الصدراع ينبغدي أن نقمدل ىدذا الصدراع أو نزيمدو تمامداً , ولكدن إدارة الصدراع تتطمدب 

مدا  , لكدي يدتم التعداونن خدبلل التكدخيص تحديدد حجدم الصدراعيص الصراع لكي يتم مبدء تكخ
, فقدد ال يكددون الصدراع موجدوداً أصدبًل فيددتم التددخل إليجداده بالقدددر ىدذا الحجدم المتدوفر لدددإ الفدرد

أنددو عندددما  Gregorio,B,(2003:158)   , ويددرإأو تقميمددو إن كددان أكثددر مددن الددبلزمالمنامددب 
بلبد أن يوجد خدبلف أو تعدارض ومثدل ىدذه االختبلفدات عنددما يدتم التعامدل معيدا تتعدد الخيارات ف

بككل صحيح , فإنيا تؤده إلدض حمدول أكثدر فاعميدج وأكثدر إبدداًعا , أمدا عنددما يدتم التعامدل معيدا 
( أن 6:: 4226  عددبلء محمددود الكددعراوه, ويددرإ مدديء فددإن الندداتج مدديكون عدددم الروددا بكدكل

درل التي يتناوليدا الفدرد لمكدكبلتونتج عن الطاوطراب المموت يمكن أن ي ارة مواقدف الصدراع , وا 
ا مددن العوامددل التددي تزيددد مددن , فانمددحاب الفددرد مددن المكددكبلت وعدددم مواجيتيددالتددي يتعددرض ليددا

, والفددرد الددذه يعدداني مددن القمددل أو االكتئدداب قددد يمددتخدم طددرل االنمددحاب أو التنددازل عددن تددوتره
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ممدديطرة عمددض اآلخددرين ل لمعنددف فقددد يمددتخدم كددل منيمددا القددوة ل, أمددا المتمددرد أو الددذه يميددقوقددوح
, وقدد يمدتخدمون طريقدج التوفيدل موياء إلض التعاون لحل المكدكبلت, بينما يميل األوالتحكم فييم

   .عندما تتفل أىدافيم ما أىداف اآلخرين
 ز ( خبلصج وتعقيب :

بقداء واالمدتمرار, ره نتيجدج مدعيو لميتعرض الطالب في المرحمج الثانويج إلرىال فك
, والخبدرات الجديددة واقدف المديئج التدي قدد تواجدو الفدرد, والموالدفاع عدن مصدالحو وأىدافدو

رد إلكدباعيا, وأىدافدو التي ال يمتطيا الفرد التعامل معيا , وتعددد الددوافا التدي يمدعض الفد
الطفولدج  , وحياة الفرد منذ, وال حياة بدون صراع, األمر الذه قد يعروو لمصراعالمتناقوج

تخطدض اآلخدرين لكمدب ممممج من الصراعات التي يحاول حميا  فالفرد لديو دافا التفول و 
, ويحقددل أىدافددو كددان لزامددًا يحقددل الفددرد ذلددت  ويتكيددف مددا محيطددو, ولكددي حددبيم وتقددديرىم

, إال أن الناس يختمفون في قدراتيم عمض تحمل يحطم كل ما يعيقو لتحقيل أىدافو عميو أن
ذا امتمر الصراع وفكل الفرد فدي حمدو, فإندو قدد يدؤده بدو إلدض مخداطر الصراع وحمم و, وا 

ويعرف الباحث الصراع بأندو ن جممدج المكداعر المدالبج المتمثمدج فدي القمدل والتدوتر نفميج, 
والخوف التي يعاني منيا الطالب المتفول دراميًا في المرحمج الثانويج؛ نتيجًج لمعقبات التي 

فول مدن بدين االختيدارات , واالختيار األواتخاذ القرارات المنامبجألىداف تقف دون تحقيل ا
أللدم, لكدي , ويمعض اإلنمان من خبلل نظريج التحميدل النفمدي إلدض االبتعداد عدن االمتاحج ن

من خبلل تفاعل  , ولكي يمتطيا تحقيل مطالبو الوروريج التي تنتجيقمل من توتره وآالمو
, فاإلنمددان قددد ث الصددراع, أمددا النظريددج المددموكيجو , ممددا قددد يددؤده إلددض حدددالفددرد مددا بيئتددو

ن أحد ىذه المواقف , فقد يكوي حياتو , تمنعو من تحقيل أىدافويتعرض لمواقف مختمفج ف
ا , أو كبلىمددإليدو وعميددو أن يختدار أحدددىما فقدط , أو كبلىمددا ميدم بالنمددبجمعدارض ألىدافدو
, ممدا ذلت مدن وجدوه التعدارض ا عميو أن يختار أحدىما, وغير, ويكون لزامً غير منامب لو

, فدإن الفدرد قدد يعداني ؤده بالفرد إلض الوقوع في الصراع, أما نظريج المنحدض اإلنمدانيقد ي
 . يؤثر عميياًا ما يمنعو من تحقيل إنمانيتو و الصراع نتيجج أن كيئ

,  الذه يعانض منو الفرد كثيرة منياواألمباب التي قد تؤدإ إلض حدوث الصراع 
المتعممين أو اختبلف الثقافدات بيدنيم أو التعدارض فدي األفكدار والفدرص التنافس بين 

التي يتعرض ليا الفرد  واختبلف اآلراء وتناقوديا أو مدن خدبلل المدعي وراء التفدول 
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أو القوة أو الطموح لمممتقبل المكرل بالمال أو المدمطج أو التندافس عمدض الحصدول 
 يدرس فييا . عمض الدرجات والتقديرات العميا بالمرحمج التي

إلددض  ,تفدول فدي المرحمدج الثانويدجالصدراع الدذه قدد يتعدرض لددو المدتعمم المويحتداج 
امددتراتيجيات إدارة الصددراع بأنيددا ن اإلجددراءات التددي , ويعددرف الباحددث إلدارتددوطريقددج فعالددج 

دارتو وذلدت  ؛رامًيا في المرحمج الثانويجيمتخدميا الطالب المتفول د من أجل حل الصراع وا 
, بامدددتخدام االمدددتراتيجيج المنامدددبج إلدارة مدددن موقدددف الصدددراع بأفودددل مدددا يمكدددن وجلمخدددر 

  الصراع من بين االمتراتيجيات اآلتيج :
 دامددتراتيجيج التعداون  دامدتراتيجيج التجنددب  دامدتراتيجيج التوافدل  دامدتراتيجيج التندافس 
  امتراتيجيج التفاوض .

راع ومددن ىددذه األمدداليب : وكددل طالددب لددو أمددموب خدداص قددد يتبعددو عنددد إدارة الصدد
نيم, والتفاعدل يمتخدمو الكخص القادر عمدض إقنداع اآلخدرين والتقدرب مد األمموب التعبيره
, واألمدموب االنددفاعي يمدتخدمو الكدخص الصدارم فدي قراراتدو التدي قدد معيم وحب القيدادة

مدي يمدتخدمو الكددخص األمدموب التحمي, و قدد يدؤثر عمدض اتخداذ القدرارات, ممدا جتكدون مدريع
خدمو , واألمدددموب الدددودود يمدددتلمثدددابر المدددنظم, الحدددذر فدددي تصدددرفاتو, المحددداور لآلخدددرينا

القمددب وعدددم االنحيدداز لطددرف وددد , والددذه يتمددم برقددج الكددخص العطددوف المحددب لآلخددرين
, وقدددد يعتمدددد الكدددخص الدددودود كثيدددرًا عمدددض األمددداليب االنفعاليدددج فدددي إدارة الصدددراع آخدددر

يواجيو .  الذه  
 جيات إدارة الصراع إلض ما يمي :يقمم الباحث امتراتيو 

يوصف من يمتخدم ى : المنافمجامتراتيجيج  دأ , ذه االمتراتيجيج بأندو غيدر متعداونو 
مصدر عمدض تحقيدل    دحامدم ومنودبط  ديمعض لتحقيل مصدالحو  دويمعض إلثبات ذاتو 

  , يحب الميطرة عمض اآلخرين .د يمعض وراء القوة والممطجاليدف 
يوصف من يمتخدم ىذه االمتراتيجيج بأنو افل :امتراتيجيج التو  د ب ييمدل مصدالحو  و 

يتخمض عدن العبلقدج االجتماعيدج أو يحدتفظ بيدا  ديمبي احتياجات اآلخرين  دلحماب اآلخرين 
 يتعمم من الخطأ . –من أجل تحقيل اليدف 

يوصف من يمتخدم ىذه االمتراتيجيج بأنو يتجنب التعامل  التجنب : امتراتيجيج -ج و 
 غير واقعي . –غير متعاون  –ألفراد الذين يختمف معيم ما ا
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يوصف من يمتخدم ىذه االمتراتيجيج بأنو امتراتيجيج التعاون : -د متفتح  دمتعاون  و 
 ممتعد لمنقاش وتبادل الحوار. دالذىن 

يوصف من يمتخدم ىذه االمتراتيجيج بالتفاىم  التفاوض : امتراتيجيج -ىد  دالحكمج  دو 
 ون .ارتفاع التعا

 الطبلب المتفوقون درامًيا :  - 5
قدج أكثدر وزارات إن االىتمام بالطالب المتفول من أكثر األمور الميمدج والمتداولدج فدي أرو 

, وعمض الدرغم مدن تدوافر العديدد مدن البندود بكدأن العنايدج بالطمبدج المتفدوقين ودمن التربيج والتعميم
لدم تأخدذ القدرارات الحازمدج فدي مدبيل تدوفير تمدت  , إال أن معظم الدول العربيجات التعميم العامميام

(, ولقدد زاد االىتمدام فدي :52: 8;;3  عبدد الدرحمن ندور الددين كمندتنالعنايج بالمدارس العامدج 
طددبلل ثددروة البكددريج التددي يجددب اكتكددافيااآلونددج األخيددرة بالتبلميددذ المتفددوقين باعتبددار أنيددم ال , وا 

, إلدض حمدن امدتخدام مدوارده البكدريج ح الحمدم فيدوطاقاتيا لصالح تقدم المجتمدا فدي عدالم أصدب
, ومدا د آه كدعب يصدنفون فدي عدداد النوابد % من تعدا3وتكير أدبيات البحث العممي أن حوالي

محمددد حبكددي حمددين و جدداد ام أبددو . % يصددنفون فددي عددداد المتفددوقين37-% 32يقددرب مددن
 ( .4:4: 4226  المكارم جاد ام

 ( أن المتفدددوقين والموىدددوبين ثدددروة ال8: 4233في  وتبدددين مكددديرة عبدددد الحميدددد اليومددد
, واالىتمدددام بدددالموىوبين والمتفدددوقين ال يقتصدددر عمدددض تدددوفير البدددرامج التربويدددج تعادليدددا أه ثدددروة

التعميميددج التددي تيددتم بتنميددج قدددراتيم العقميددج والذىنيددج وال تقتصددر عمددض مددن القددوانين واألنظمددج 
ا ا وعقمًيدمل معيدم بدل ويتعددإ ذلدت إلدض رعدايتيم نفمديً والتكريعات التي تنظم حياتيم وتميل التعا

, ممددا يمدداعد فددي تحقيددل الكخصدديج ا البددرامج اإلركدداديج البلزمددج ليددما وووددا واجتماعًيددوجمددميً 
, وقد بذلت المحداوالت عبدر قدرون عددة لتطدوير أو تنبيدو تمدت لمويج المتكاممج في جميا جوانبياا

, واالىتمام بيدؤالء الموىدوبين وتمبيدج احتياجداتيم خارلطفال الذين يتمتعون بذكاء النوعيج من األ
الفممددفيج والميامدديج واالجتماعيددج فددي المجتمددا. ففددي اليونددان القديمددج كددان أفبلطددون يؤيددد فكددرة 

, وأن يتمقدوا نوًعدا خاًصدا مدن الخدارل مندذ طفدولتيم المبكدرة اختيار األطفال الموىوبين ذوه الذكاء
قدادة , يصدبحون الء ذكداًء وأغدزرىم عمًمدا وثقافدجً ميتافيزيقا وأكثر ىدؤ التعميم في العموم الفممفيج وال

, وخددبلل القددرنين التامددا عكددر والعكددرين تددم بددذل القميددل مددن الجيددد المددنظم فددي أوروبددا لمدولددج
. ولددم يكددعر الددبعض بوددرورة ىددذا ن وتددوفير نوعيددج تعمدديم خاصددج ليددمالختيددار األطفددال الموىددوبي
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جامعات كانت قاصدرة عمدض تعمديم الطبقدات االجتماعيدج الراقيدج والتدي طالما أن المدارس الثانويج وال
 كان يعتقد أن القادة األكثر ذكاًء تأتي منيا .

 مفيوم التفول الدرامي : (أ
عبدد الدرحمن ندور الددين  تعريدفولقد تعددت تعريفات التفدول الدرامدي ندذكر منيدا 

أنيم ن الدددذين يدددتم ( : الدددذه عدددرف الطدددبلب المتفدددوقين بددد534-533:  8;;3   كمندددتن
ات اختيارىم والتعرف عمدييم مدن قبدل األفدراد المتخصصدين والمدؤىمين عممًيدا, وىدم ذوو قددر 

انيم فدي , وىدم بحاجدج إلدض خددمات تعميميدج مختمفدج عدن أقدر وميارات متميدزة وعاليدج األداء
, وتودم القددرات لفرصج ليم لخدمدج أنفمديم ومجدتمعيم, إلتاحج االصفوف الدراميج العاديج

 -: القدرات العقميج العامدج ت األماميج في المجاالت اآلتيجل اإلنجازات العمميج أو المياراك
األعمدال  -الميدارات القياديدج  داإلبدداع واألعمدال اإلبداعيدج  دالميدول العمميدج المتخصصدج 

( 42:  4232  فاطمددج جميددل عبددد اموتعددرف   ,الميددارات الحركيددج دوالفنددون الجميمددج 
أولئدددت الطدددبلب الدددذين لددددييم القددددرة عمدددض أن يكدددون ممدددتواىم ا بدددأنيم نامددديً المتفدددوقين در 

, مقارنددج بغيددرىم بنمددبج تميددزىم وتددؤىميم ألن فددي مجددال درامددي أو أكثددر التحصدديمي مرتفًعددا
 جوماندج محمدد خيدر, وتعرف ن يكونوا من أفول األفراد في مجموعاتيم  التي ينتمون إلييا

ا بأنيم نأولئت الذين لدييم القدرة عمض أن يكدون ممدتواىم ( المتفوقين دراميً 88:  4234 
مرتفًعددا فددي مجددال درامددي أو أكثددر مقارنددج بغيددرىم بنمددبج تميددزىم وتددؤىميم ألن  يالتحصدديم

  يكونوا من أفول أفراد المجموعج التي ينتمون إلييان.
 لفدوالمت الدبلطاا بأندو نمن خبلل العدرض المدابل يمكدن تعريدف الطالدب المتفدول درامديً  

, وذكداء بصدفات وقددرات خاصدجكمدا يتميدز  ,رانو العاديين ممدن ىدم فدي مثدل مدنووالمتميز عن أق
التعرف عميو من خبلل الدرجات العاليج التي يحصل عمييدا فدي االختبدارات المدرمديج  تم, ويمرتفا

, , وممارمدج األنكدطج بفعاليدج, والتفدول فدي الميدارات المختمفدج%(97بحيث تزيد عبلماتو عن  
, ويقودنا ما مدبل إلدض ودرورة التعدرف عمدض محكدات الحكدم نالمواد الدراميج وتقارير المعممين في

 عمض المتفوقين درامًيا .
 ا :حاجات المتفوقين دراميً  (ب

 ما م دمن خبلل ما مبل يمكن القول بأن المتفوقين درامًيا البد وأن يتوفر لديي 
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, ووودا البدرامج ا ميدوليم وامدتعدادىم وقددراتيمب مد, بما يتناميماعدىم عمض توفير احتياجاتيم
, األمر الذه قدد يمداعد عمدض تحقيدل األىدداف المزيد من التفول الدرامي لدييم المنامبج لتحقيل

نجاز األعمال المختمفج .  المنكودة وا 
 ا : رعايج الطبلب المتفوقين دراميً  (ج

درامدًيا فدي  من خبلل العرض المابل يمكن أن يمتنتج الباحدث أن المتفدوقين
, ميددزة لمحفدداظ عمددض ممددتواىم الدرامدديحاجددج إلددض رعايددج خاصددج وخدددمات إركدداديج م

 الخطوات التاليج لرعايتيم : إتباعويمكن 
الممدتوإ الثقدافي واالجتمداعي  : إن لؤلمدرة دور كبيدر فدي دعدم التفدول حيدث أن دور األمدرة (3

جابيدج الفعالدج يوذلدت بالمكداركج اإل لموالدين يماعد عمدض تحقيدل فدرص النجداح والتفدول ألبندائيم,
اراتيم األبنداء ومدنحيم االمدتقبلل فدي اتخداذ قدر  في تحديد ممتويات من الطموح تتنامب ما قدرات

الجو المبلئدم لبلمدتذكار وتدوفير اإلمكاندات البلزمدج والمكداركج  , وتييئجنحو الدرامج المنامبج ليم
رض مدبيل تفددوقيم وتقدددميم وتددوفير الظددروف العقبددات والصددعوبات التددي تعتدد جابيدج فددي تددذليلياإل

 .و المميم والتفاعل األمرهالمبلئمج لمنم
 , ومن ذلت :ور فعال وميم في رعايج المتفوقين: يمكن أن يكون لممدرمج ددور المدرمج ( 4
, وتددوفير اإلمكانددات المنامددب المددتغبلل الطاقددات العقميددج المندداخ النفمدديأ( تييئددج  

 لطبلب عمض التفول .البلزمج لمماعدة ىؤالء ا
إوددافيج بيدددف تومدديا  بنكدداطات وخبددرات تعميميددج الطددبلب المتفددوقين تزويددد ب( 
عداد البحوث, لتعمل في موووعات الدروس العاديجاو , ماتمعمو ال جراء التجارب وا   وا 

 2اتيموممتوإ طموح موميولي موقدراتي مث تكون متفقج ما امتعداداتييبح
غيدر أوقدات  وىوبين في فصل درامدي واحدد فدي فتدرةجما الطبلب المتفوقين والمج(  

تدوفير  , مدااإلجدازة الصديفيجا أو فدي ا يومًيد ا إودافيً الدرامج العاديج إلعطائيم برنامًجد 
العمميددج  جددراء التجددارب والتطبيقدداتإلاألجيددزة واألدوات والومددائل التعميميددج البلزمددج 

 2بمماعدة المتخصصين األكفاء
 بالمرحمج الدراميج التي يمر بيا عمض أماسقين درامًيا الطبلب المتفو عدم تقييد  د( 

 2يتعمم أمرع من الطبلب العاديين  المتفول أن
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العممددي وكتابددج الكددعر والقصددص وتكددجيعيم عمددض  تنظدديم ممددابقات فددي البحددث ىددد( 
نتداج واآلالت والومدائل المعيندج ليدم عمدض اإل  االبتكدار واالختدراع ويدتم تدوفير الخامدات

 2معارض خاصج تقام ليذا الغرض ونكر إنتاجيم وأعماليم فيالفني والتقني 
, والمتفدوقين والموىدوبين والمبددعين بدالطبلب أصدحاب القددرات الخاصدج برندامج خداصووا  و( 

 .عمض التفكير واالبتكار والتي تثير فييم روح البحث العممي وتنمي قدراتيم
فداعميم فدي الحيداة بالقددر يودمن تإن توفير الرعايج المنامدبج لمطدبلب المتفدوقين درامدًيا  
كمدابيم الثقدج واألمدل والتفداؤل فدي عمض الوجو األمثل , وامتفادة المجتما من قدراتيمالمطموب , وا 

؛ من أجدل بنداء مجتمدا تعميمدي قدائم عمدض التطدور والتقددم ياة وتكجيعيم عمض الدرامج والبحثالح
 والدعم .

   :ذراسات السابقة ال
 لت الذكاء االنفعالي في عبلقتو بامتراتيجيات إدارة الصراع :ومن الدرامات التي تناو 

 : Afzalur & Clement,( 2002)درامج  -3
التعددرف عمددض العبلقددج بددين  ممددا ىدددفت إليددو الدرامددج, و تعددد ىددذه درامددج عبددر الثقافددات 

 –العواطددف  دالدافعيددج  دالتنظدديم الددذاتي  دخممددج أبعدداد لمددذكاء االنفعددالي وىددي  الددوعي الددذاتي 
وتكونت عينج الدرامدج مدن , ل التعامل ما الصراع وحل مككبلتو, وبين طرالميارات االجتماعيج(

 داليوندان  –الواليدات المتحددة ( اختيدرت مدن مدبا بمددان وىدي  7;35( عدددىا  MBAطدبلب  
, وتدم جمدا البياندات عدن البرتغدال ( –جندوب أفريقيدا  دمكاود –ىونج كدونج  –بنجبلديش  دالصين 

, وكددان ممددا أمددفرت عنددو النتددائج أن الددوعي ل امددتبيانات قدددمت ليددؤالء الطددبلبن خددبل الدرامددج مدد
أن الميدارات االجتماعيدج و  ,ي والعواطدف والميدارات االجتماعيدجالذاتي يرتبط إيجابًيدا بدالتنظيم الدذات
, وتدددرتبط مدددمبًيا بطريقدددج تبط إيجابًيدددا بطريقدددج حدددل المكدددكبلتتدددرتبط بالددددوافا , وأن الددددوافا تدددر 

 وض والحوار.   التفا
 :   Ka Wai & Miss,( 2005) درامج -4

اليب إدارة الصددراع ممددا ىدددفت إليددو الدرامددج اكتكدداف العبلقددج بددين الددذكاء االنفعددالي وأمددو 
 , وكدانفدرد مدن مديندج زوندج كدان فدي الصدين (;39, وتكوندت عيندج الدرامدج مدن  واتخاذ القرار

بط إيجابًيدا بأمداليب إدارة الصدراع وكدذلت توصدمت أن الذكاء االنفعالي يدرت النتائج عنو أمفرت مما
 الدرامج إلض أن تنميج الذكاء االنفعالي لدإ كخص ما ومعرفتو كيف يتحكم في 

 ميم لمغايج لجعل الحياة أفول وأكثر.؟ وكيف يديرىا ؟ عواطفو 
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 : Andrea,(2010درامج   -5
االنفعدالي والذكاء مما ىدفت إليو الدرامج التعرف عمض أىميج الميارات الكخصيج و 

, لي وأمدداليب إدارة الصددراع, ودرامددج العبلقددج بددين الددذكاء االنفعدداوالقدددرة عمددض حددل الصددراع
, ومن المقاييس الممدتخدمج ( في أمريكاMBAوتكونت عينج الدرامج من طبلب مدارس  

, وكددان ( لقيدداس أمداليب إدارة الصددراعThomas-Killman,1974فدي الدرامددج مقيداس  
و النتددائج أن ىنددات عبلقددات ارتباطيددج دالددج إحصددائًيا بددين الددذكاء االنفعددالي ممددا أمددفرت عندد

 وأماليب إدارة الصراع .
 : علً ضىء الذراسات السابقة تعقيب 

, يمكدن أن نقدول : أن امدتراتيجيات إدارة الصدراع مدن المتغيدرات التدي من خبلل ما مدبل
العبلقدددج بدددين الدددذكاء االنفعدددالي , وأن البحدددث فدددي االىتمدددام الكدددافي مدددن قبدددل البددداحثينلدددم تجدددد 

فدي  د, وال توجدد درامدج عربيدج لدم يكدن كثيدرًا –في حدود عمم الباحدث  دوامتراتيجيات إدارة الصراع 
, وقد اتفقدت الدرامدج الحاليدج مدا الدرامدات المدابقج فدي د تناولت العبلقج بينيماحدود عمم الباحث 

 & ,Afzalur , كدرامدددجإدارة الصدددراع فعدددالي وامدددتراتيجياتتنددداول العبلقدددج بدددين الدددذكاء االن

Clement, (2002)  والتي ىدفت مما ىدفت إليو التعرف عمض العبلقج بدين خممدج أبعداد لمدذكاء
, الميدارات االجتماعيدج( –العواطدف  –الدافعيدج  دالتنظديم الدذاتي  –االنفعالي وىدي  الدوعي الدذاتي 

, والتدي  Ka Wai & Miss,( 2005) درامدج, و ل التعامدل مدا الصدراع وحدل مكدكبلتووبدين طدر
االنفعدالي والقددرة عمدض حدل ىدفت مما ىدفت إليو التعرف عمض أىميج الميارات الكخصيج والذكاء 

 Andrea Claire , ودرامدج االنفعالي وأماليب إدارة الصراع , ودرامج العبلقج بين الذكاءالصراع

Ellis,(2010 ميددارات الكخصدديج والددذكاء والتددي ىدددفت ممددا ىدددفت إليددو التعددرف عمددض أىميددج ال
, االنفعدالي وأمداليب إدارة الصدراع االنفعالي والقددرة عمدض حدل الصدراع ودرامدج العبلقدج بدين الدذكاء

 ),Ka Wai & Miss  كمدا اتفقدت نتدائج بعدض الدرامدات المدابقج والدرامدج الحاليدج كدرامدج 

, بأمددداليب إدارة الصدددراعط إيجابًيدددا أن الدددذكاء االنفعدددالي يددرتبحيددث أثبتدددت نتدددائج الدرامددج (2005
حيدث ممدا أمدفرت عندو نتدائج الدرامدج وجدود عبلقدات  Andrea Claire Ellis,(2010 ودرامدج 

 , وفددي الدرامددج الحاليددج أمددفرت النتددائج عددناالنفعددالي وأمدداليب إدارة الصددراع واوددحج بددين الددذكاء
مددض مقيداس الددذكاء وجدود عبلقدج ارتباطيددج دالدج إحصدائًيا بددين درجدات الطددبلب المتفدوقين درامدًيا ع

االنفعددالي ودرجدداتيم عمددض مقيدداس امددتراتيجيات إدارة الصددراع فيمددا عدددا امددتراتيجيج التوافددل فددبل 
توجددد عبلقددج ارتباطيددج دالددج إحصددائًيا بددين درجددات الطددبلب المتفددوقين درامددًيا عمددض مقيدداس الددذكاء 



 4;8 

ت المدابقج مدن ا الدرامداواختمفت الدرامج الحاليدج مد, ودرجاتيم عمض امتراتيجيج التوافلاالنفعالي 
, ج األجنبيدج , ففدي الدرامدج األولدض, وتختمف البيئج العربيج كمدا نعمدم عدن البيئدحيث العينج والبيئج

( اختيددرت مددن مددبا بمدددان وىددي 7;35( عددددىا  MBAوتكونددت عينددج الدرامددج مددن طددبلب  
 –أفريقيدا  جندوب -مكداو –ىدونج كدونج  –بدنجبلديش  –الصدين  –اليوندان  – الواليدات المتحددة 

( كدخص مدن مديندج زوندج كدان ;39تكوندت عيندج الدرامدج مدن   البرتغال( وفي الدرامدج الثانيدج
, ( فدي أمريكداMBA, وفي الدرامج الثالثدج تكوندت عيندج الدرامدج مدن طدبلب مددارس  في الصين

يددج أمددا فددي الدرامددج الحاليددج تكونددت عينددج الدرامددج مددن الطددبلب المتفددوقين درامددًيا بالمرحمددج الثانو 
 بالمنيا.

 فزوض الذراسة :

 عمض ووء ما مبل يمكن صياغج الفروض كما يمي:
ال توجددد عبلقددج ارتباطيددج دالددج إحصددائًيا بددين درجددات الطددبلب المتفددوقين درامددًيا عمددض  – 3

 مقياس الذكاء االنفعالي وأبعاده ودرجاتيم عمض مقياس امتراتيجيات إدارة الصراع .  
درجدات اإلنداث عمدض  متومطي درجات الذكور و متومطيا بين ال توجد فرول دالج إحصائيً  – 4

 الذكاء االنفعالي وأبعاده.مقياس 
درجدات اإلنداث عمدض  متومطي درجات الذكور و متومطيال توجد فرول دالج إحصائًيا بين  - 5

 .  مقياس امتراتيجيات إدارة الصراع
 اإلجراءات :  –و 

 الطددبلب( طالددب وطالبددج مددن 8;4مددن   يجاألمامددتكونددت عينددج الدرامددج العينددج :  – 3 
, ممدوه( –بندي مدزار  – المنيدا  نمددارس مددبدبعض المتفوقين درامدًيا مدن الصدف األول الثدانوه 

وقددد تددم اختيددار المتفددوقين درامددًيا مددن طددبلب الصددف األول الثددانوه اعتمدداًدا عمددض التفددول فددي 
نمددبج متومددط (, و 2.67, وانحددراف معيدداره  (37.93  التحصدديل الدرامددي بمتومددط عمددره بمدد 

% فدددأكثر مددن درجدددات 97, والحصددول عمدددض نمددبج (:6.8  ( وانحددراف معيددداره83.87ذكدداء  
من واقا ككدوف الددرجات  م4234-4233الفصل الدرامي األول في الصف األول الثانوه عام 

 ي, ولمتأكد مدن تفدول ىدؤالء الطدبلب درامدًيا قدام الباحدث بتطبيدل اختبدار الدذكاء المفظدبكل مدرمج
(  عمدض 5;;3عمدر  محمدود أحمددجدابر, و  الجامعيدج إعدداد جدابر عبدد الحميددلممرحمج الثانويدج و 
درجدج خدام فدأكثر مدن المجمدوع  76, وتم اختيار الطبلب الذين حصموا عمدض درجدج العينج المختارة

 .درجج خام بناًء عمض تعميمات المقياس 2:الكمي 
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الحاليددج ولمتأكددد مددن نتددائج الختبددار صددحج فددروض الدرامددج أدوات الدرامددج :  -4
, تدم امدتخدام األدوات درامج ولموصول إلض نتائج الدرامدجالدرامات المابقج حول موووع ال

 التاليج :
, و لممرحمدج الثانويدج والجامعيدج, إعدداد جدابر عبدد الحميدد جدابر ياختبار الذكاء المفظ -3

, وبعدد تطبيدل ىدذا ًيامدن تفدول العيندج المختدارة درامد؛ لمتأكدد (5;;3  محمود أحمدد عمدر
 . االختبار تم امتبعاد من لم تنطبل عميو نمبج الذكاء كما حددىا معدا المقياس

 (.4234مقياس الذكاء االنفعالي لمطبلب المتفوقين درامًيا بالمرحمج الثانويج  إعداد الباحث : -4

ثانويدج  إعدداد الباحدث مقياس امتراتيجيات إدارة الصراع لمطبلب المتفدوقين درامدًيا بالمرحمدج ال - 5
:4234. ) 

 نتائج الذراسة ومناقشتها : 

نتيجج الفرض األول وتفميرىا : ونصو ن ال توجد عبلقج ارتباطيج دالج إحصائًيا بين درجات   - 3
يداس امدتراتيجيات إدارة الطبلب المتفوقين درامًيا عمض مقياس الذكاء االنفعالي ودرجداتيم عمدض مق

حج ىذا الفرض تم امتخدام معامل االرتبداط الخطدي لبيرمدون والجددول ولمتحقل من صالصراع ن, 
معامبلت االرتباط الخطي بدين درجدات الدذكاء االنفعدالي  ودرجدات امدتراتيجيات إدارة التالي يووح 

 الصراع لدإ عينج الدرامج.
 (3جدول  

 راع لدإ عينج الدرامج معامبلت االرتباط الخطي بين درجتي الذكاء االنفعالي  وامتراتيجيات إدارة الص
 اء             الذك أبعاد    

 االنفعالي           
 

 االستراتيجيات

األول 
)الوعي 
 بالذات(

 

الثاني 
)التعاطف 
والمهارات 
 االجتماعية (

الثالث )إدارة 
 االنفعاالت(

الرابع 
)مهارة 
الدافعية 
 والتحفيز(

الدرجة 
 الكلية

 **64200- *64143- **64224- **64313- **64246- استراتيجية التنافس -1

 64660- 64662 64662- 64620- 64664- استراتيجية التوافق -2

 **64335- **641.0- **.6436- **64261- **642.0- استراتيجية التجنب -3

 **64204 **64160 **64251 **64240 **64210 استراتيجية التعاون -4

 **641.5 64666- **64102 **64105 **64163 استراتيجية التفاوض -5

 8;4ن=           2.27* دال عند ممتوإ                2.23** دال عند ممتوإ  
 (  2.23ويتوح من الجدول المابل وجود معامبلت ارتباط دالج إحصائًيا عند ممتوإ         

مقيدددداس بددددين درجددددات الطددددبلب عمددددض مقيدددداس  الددددذكاء االنفعددددالي ودرجدددداتيم عمددددض  (2.27و 
, مددا عدددا امددتراتيجيج التوافددل فكانددت غيددر مرتبطددج بددأه بعددد مددن أبعدداد امددتراتيجيات إدارة الصددراعو 
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لدج إحصدائيج عندد امدمبيج د ارتباطيدوعبلقدج , كما يبلحظ  وجود كاء االنفعالي والدرجج الكميج لوالذ
كدددل مدددن امدددتراتيجيج التندددافس وامدددتراتيجيج التجندددب وبدددين أبعددداد الدددذكاء  ( بدددين2.23ممدددتوإ  

 ( بدين2.23لج إحصائيج عندد ممدتوإ  اد موجبج ارتباطيوعبلقج , وىنات والدرجج الكميج النفعاليا
مدتراتيجيجكل من  امدتراتيجيج التعداون  والدرجدج الكميدج  التفداوض وبدين أبعداد الدذكاء االنفعدالي  وا 

 Ka Wai, &Miss,(2005و  Andrea, 2010) , وتتفدل ىدذه النتيجدج  مدا درامدج كدل مدن  لدو
, ويمكددن تفمددير ذلدددت فددي وددوء  مددا أكدددده يب إدارة الصددراعرتبدداط الددذكاء االنفعددالي بأمدددالفددي ا

 Reiff,(2001:66   من أن لمذكاء االنفعالي أىميج كبيرة لدإ األفراد ولصدحتيم النفمديج, ويتودح
ذلت مدن الددور الميدم والفعدال فدي حدل المكدكبلت التدي يواجييدا اإلنمدان بجاندب القددرات العقميدج 

, وكدذلت ار والحب والممدئوليج لددإ األفدراد, وكذلت نمو االبتكياوترميخ القيم اإلنمانيج العماألخرإ 
, وتتفدل ىدذه النتيجدج أيًودا مدا مدا جدو نحدو األىدداف والرودا عدن الحيداةاالىتمام بداآلخرين والتو 
, اطفًيدا, ممدتقرون عابأن المتفوقين درامًيا متكيفون اجتماعًيد( 38:  4223ذكرتو ميا زحمول  
بلقدي الرفيدا , وأفول تكيفًا من غيرىم ما مدن حدوليم ويمتدازون بدالتفكير األخواثقون من أنفميم

, رائيدددم بجددرأة ووودددوح, والقددددرة عمددض التعبيدددر عددن آمرونددج, ويتمتعدددون بالوالمكدداركج الوجدانيددج
 ويفومون مناقكج األفكار والمككبلت.

مدخبل  يعد الذكاء االنفعاليمن أن   (9: 4227كما يتفل ما ما تراه مميحج محمد عمض         
ا مدن االودطرابات ؛ فودبل عدن كوندو مدبيبل واقًيدوالكفداءة تمدودىا قديم النجداح  ةلحيا ذات فعاليج 

 .النفمي العاصفج التي تصيب اإلنمان بتوتراتيا في أمنو وامتقراره 
 ين( بدد2.23عنددد ممددتوإ   إحصددائًيا لددجادمددالبج  عبلقددج ارتباطيددجوجددود  ويفمددر الباحددث

متراتيجيجامتراتيجيج التنافس  التجنب وبين أبعاد الذكاء االنفعالي بما يمي : أن الطالب المتفول  وا 
, ويمدعض و لمصدراع يوصدف بأندو : غيدر متعداوندرامًيا الذه يعتمد أو يمتخدم التنافس في إداراتد

عض يمد –مصر عمض تحقيدل اليددف    –حامم ومنوبط  –يمعض لتحقيل مصالحو  –إلثبات ذاتو 
وراء القددوة والمددمطج, يحددب المدديطرة عمددض اآلخددرين , وتختمددف أغمددب ىددذه الصددفات تماًمددا عددن 

حيددث يوصددف بأنددو:  ,تفددول الددذه يتمتددا بالددذكاء انفعدداليالصددفات الواجددب توافرىددا فددي الطالددب الم
ت ذاتددو بثقددج ال تغوددب , يميددل إلددض حددب اآلخددرين واحتددرام آرائيددم, يمددعض إلثبددامتعدداون مددا غيددره

, ويتفدل ىدذا التفمدير إذا لم تتعارض مدا مصدالح اآلخدرين , يمعض لتحقيل مصالحونواآلخرين م
( أن مدن ودمن ميدارات إدارة الصدراع خفدض 2;:  4226ما ما ذكرتدو كدرين نايدل المحمدده  

  ا عن العدوانيج. عن طريل التعاون بروح الفريل الواحد , بعيدً المنافمج 



 4;; 

 (  2.23عند ممتوإ   إحصائًيالج ادبج موج عبلقج ارتباطيجوجود  كما يمكن تفمير
, وبدين أبعداد الدذكاء االنفعدالي بأنيدا نتيجدج منطقيدج جيج التعاون وامتراتيجيو التفاوضامتراتي بين

حيث أن الطالب المتفدول درامدًيا الدذه يعتمدد أو يمدتخدم التعداون والتفداوض فدي إداراتدو لمصدراع 
؛ لحدددل التعددداون المثمدددرالقدددائم عمدددض  يوصدددف بأندددو : يحددداول الوصدددول إلدددض رودددا الطدددرف اآلخدددر

ىن, ممددتعد لمنقدداش , متفددتح الددذفددات لموصددول إلددض الحددل فيددو متعدداونالمكددكبلت وفيددم االختبل
مدن أجدل حمدم , ييمل اىتماماتو الكخصيج قددر الممدتطاع معتمدًدا عمدض التفداوض وتبادل الحوار

, أجدل إروداء اآلخدرين الت مدن, والتخطيط الجيد وتقديم التناز الخبلف والميطرة عميو, والتحكم فيو
إلدض حيث قد يوحض باىتماماتو ورغباتو من أجل إرواء اآلخرين وتحقيل اىتماماتيم, والوصدول 

, وتتفل ىذه الصدفات تماًمدا مدا الصدفات الواجدب االتفال المنامب بين الطرفين, التفاىم, الحكمج
متعداطف يكدعر  :يوصدف بأندو, حيدث ول الدذه يتمتدا بالدذكاء االنفعداليتوافرىا في الطالدب المتفد

قددرة لديدو ال ,ين فدي حدل مكدكبلتيم والتواصدل معيدم, ويمداعد اآلخدر باآلخرين, ويمدعد لمدعادتيم
لتفاعددل مددا القدددرة عمددض او  ,, والتوحددد معيددم انفعالًيددا وفيدم مكدداعرىمعمدض إدرات انفعدداالت اآلخددرين

إدارة , لصدددل واألمانددجج عمددض ان عبلقددات اجتماعيددج طيبددج قائمدديوتكددو  ,اآلخددرين بصددورة إيجابيددج
التكيدف المبلئدم فدي  , ودمن التعامدل اإليجدابي مدا اآلخدرينوالتعامل معيا بما ي ,انفعاالتو بحكمج

جديدددة  , وقدددرة الفددرد عمددض التواصددل االجتمدداعي بطريقددج مقبولددج كمبادرتددو بتكددوين صددداقاتالحيدداة
, ويؤكدد مدا مدبل مجتمعدو لوجدانيدج ألبنداءوالمكداركج ا ,, وفي حزندوومماندتو أصدقائو في فرحو

( أن الدذكاء االنفعدالي يدؤده إلدض 455:  4233ذكره من تفمدير مدا ذكرتدو ميرفدت عزمدي زكدي  
ويفمددر الباحددث ذلددت بددأن . الممددتويات فددي كددتض مجدداالت الحيدداة قدددر كبيددر فددي تحمددين جميددا

فاعدددل المثدددابرة وحدددب االمدددتطبلع والفودددول, والقددددرة عمدددض التبالطالدددب المتفدددول درامدددًيا  يتميدددز 
, والنكدداط الزائددد, والطمددوح العددالي, عدداطفي, والقدددرة عمددض حددل المكددكبلتاالجتمدداعي واالمددتقرار ال

وىذه الصفات تؤكد أن الطالب المتفول الدذه يتمتدا بدذكاء انفعدالي مرتفدا يميدل بدرجدج أكبدر إلدض 
, أو مدن خبللدو مصدالح اآلخدرينعمدض التندافس الدذه ييمدل  التعاون والتفداوض كمدا أندو ال يعتمدد

أن ىندات ىمدزة وصدل  , ممدا يددل عمدضالحياتيج المختمفجالتجنب الذه ييرب من مواجيج المواقف 
 بين إدارة الصراع والذكاء االنفعالي 

 باعتباره يوم الكثير من الميارات االجتماعيج.
إحصائًيا بين امدتراتيجيج التوافدل , وأبعداد  لجاد عبلقج ارتباطيجعدم وجود  ويفمر الباحث

ء االنفعالي قد يرجا إلض أن الطالب المتفول درامًيا بالمرحمج الثانويج  الصف األول الثانوه( الذكا
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يوصدف مدن يمدتخدم ىدذه االمدتراتيجيج بأندو ييمدل مصدالحو  -بأنو ال يعتمد عمض الحل الومدط  و 
يتخمض عن العبلقج االجتماعيج أو يحتفظ بيا من أجل تحقيل اليدف ويتناقض  –لحماب اآلخرين 

ذا ما الذكاء االنفعالي المرتفا, كما يعني ذلت أيًوا أن المتفول درامًيا بصفج عامج ال يمدتخدم ى
 .ىذه االمتراتيجيج أو يمتخدميا في مواقف قميمج معينج

 ونظرًا لما أمفرت عنو نتائج الفرض األول , فإنو يمكن صياغج الفرض األول كالتالي :
ين درجدات الطدبلب المتفدوقين درامدًيا عمدض مقيداس الدذكاء نتوجد عبلقج ارتباطيدج دالدج إحصدائًيا بد

االنفعالي وأبعاده ودرجاتيم عمض مقياس امتراتيجيات إدارة الصراع فيما عدا امتراتيجيج التوافل فبل 
توجددد عبلقددج ارتباطيددج دالددج إحصددائًيا بددين درجددات الطددبلب المتفددوقين درامددًيا عمددض مقيدداس الددذكاء 

 .م عمض امتراتيجيج التوافلناالنفعالي وأبعاده ودرجاتي
ونصددو :ن ال توجددد فددرول دالددج إحصددائًيا بددين متومددطي   نتيجددج الفددرض الثدداني وتفمدديرىا : - 4

ولمتحقل من صحج ىذا الفرض , ياس الذكاء االنفعالي وأبعاده ندرجات الذكور و اإلناث عمض  مق
 لددذكور واإلندداث عمددضدرجددات ا يبددين متومددط للتعددرف الفددر  t-testتددم امددتخدام اختبددار ن ت ن 

بدين درجدات الدذكور   ت( وداللتيدا جيوودح قيمداآلتدي جددول الو  ,مقياس الذكاء االنفعالي وأبعاده
 .ناث عمض مقياس الذكاء االنفعاليواإل 

 (4جدول  
الذكاء  عمض مقياسالذكور واإلناث  درجاتمتومطي  قيم نتن وداللتيا لمفرول بين 

 وأبعاده االنفعالي
 األبعاد
 
 

مستوى  قيم ت (150ن=) اإلناث (130ن=) رالذكو
 المتوسط الداللة

 الحسابي
انحراف 
 معياري

 المتوسط
 الحسابي

انحراف 
 معياري

 غير دال 64062 2403 25434 2400 .2546 األول )الوعي بالذات(
الثاااااااااااااني )التعاااااااااااااطف 

 والمهارات االجتماعية (
 دال 34144- 1435 16446 1466 15402

 دال 2405- 1465 26446 1463 10402 النفعاالت(الثالث )إدارة ا
الراباااع )مهاااارة الدافعياااة 

 والتحفيز(
 غير دال 64613- 14.3 13400 1406 .1340

 غير دال 146.1- 5401 6425. 6441 5440. الدرجة الكلية

 (2.23عند ممتوإ الداللج    :4.7( ,     ت =  2.27عند ممتوإ الداللج   8;.3ت =  
 بددين ( 2.23عنددد ممددتوإ   اإحصددائيً فددرول دالددج وجددود  المددابل ولجددداليتوددح مددن 

(  إدارة االنفعداالت , التعاطف والميدارات االجتماعيدج(بعده  عمضمتومطي درجات الذكور واإلناث 
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, وأكثدر قددرة عمدض إدارة ًفدا وممارمدج لمميدارات االجتماعيدج, أه أن اإلناث أكثر تعاطلصالح اإلناث
كور من المراىقين , ويفمر الباحدث ذلدت مدن واقدا الحيداة بدأن اإلنداث أكثدر االنفعاالت مقارنج بالذ

ميبل وقرًبا من بعد التعاطف والعبلقات والقدرة عمدض التكيدف مدا الحيداة , ويممدن إلدض الحفداظ عمدض 
, وىن أكثر فرًحا واىتماًما عندما يفرح من حولين فنجد وزيادتيا, ويحَزن  لحزن اآلخرينالعبلقات 
يطر عميين عاطفج جياكج بطبيعتيا قد تحكم أغمب التصرفات واالنفعاالت. أما بالنمدبج اإلناث تم

لبعددد إدارة االنفعدداالت فنظددرًا ألن األنثددض أكثددر ىدددوًءا وتأنًيددا فددي الكثيددر مددن المواقددف , وال تغوددب 
ميا , وكذلت أعراف المجتما وتقاليده الذه قد يجعبفول طبيعتيا اإلنمانيج الرقيقج بمرعج كالذكور

, أو لمحفداظ عمدض مظيرىدا الكيء عن التعامل مدا بعدض المواقدففي مواقف أخرإ عاجزة بعض 
 أمام اآلخرين فبل يكون أماميا إال التصرف الحكيم في إدارة االنفعاالت .

 عمدضمتومدطي درجدات الدذكور واإلنداث  بدين ا إحصائيً ج دال ولوجود فر كما يتوح عدم 
يج والتحفيز وكذلت الذكاء االنفعالي ككدل , وتتفدل ىدذه  النتيجدج بعده الوعي بالذات وميارة الدافع

والتددي أمددفرت عددن عدددم وجددود فددرول ذات داللددج ( 4233ميرفددت عزمددي زكددي   مددا درامددج
 إحصائيج بين الذكور واإلناث من عينج الدرامج في الذكاء االنفعالي وأبعاده .

امددًيا الددذكور واإلندداث وعميددو يفمددر الباحددث ىددذه النتيجددج بددأن الطددبلب المتفددوقين در 
مددن  بعددده الددوعي بالددذات وميددارة الدافعيددج والتحفيددز عمددضيتمتعددون بميددارات عاليددج ومتمدداويج 

الذكاء االنفعالي وكذلت يتمتعون بصفات متماويج عمض مقياس الدذكاء االنفعدالي ككدل مثدل 
قددات متوازنددج , وتكددوين عبللصددراحج والمددرح والوددبط االجتمدداعي, والتكيددف مددا الوددغوطا

: 4233, ويتفل ىدذا التفمدير مدا مدا ذكدره محمدد عبدد الغندي محمدد  وممتزمج ما اآلخرين
( أن الذكور يتمتعون بالذكاء العاطفي من حيث : التوازن في المكاعر نحدو اآلخدرين , 88-89

فس والمجتمدا , الرودا عدن الدنااللتزام في العبلقات ما اآلخدرين, الصراحج, والمرح, مقاومج القمل
اليددج مددن الثقددج , المددرح , , درجددج عندداث بددالتعبير المباكددر عددن المكدداعروتتمتددا اإل  ,واآلخددرين

جدادة تكدوين العبلقدات ونظدرًا لمدا أمدفرت عندو نتدائج الفدرض  , عددم الكدعور بدالقمل .الصدراحج, وا 
 , فإنو الفرض الثاني يظل كما افتروو الباحث كالتالي :الثاني

درجددات اإلندداث عمددض  متومددطيدرجددات الددذكور و  متومددطين ال توجددد فددرول دالددج إحصددائًيا بددين 
 مقياس الذكاء االنفعالي وأبعاده ن .

 نتيجج الفرض الثالث وتفميرىا : -ج
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ونصو :ن ال توجد فرول دالج إحصائًيا بين متومطي درجات الذكور واإلناث عمض مقياس 
 t-testن ت ن حج ىذا الفرض تم امتخدام اختبار صولمتحقل من امتراتيجيات إدارة الصراعن , 

 متومطي درجات الذكور واإلناث عمض مقياس امتراتيجيات إدارة الصراع , بين روللتعرف الف
 ينيما .  ت ( وداللتيا لمفرل ب جيووح قيماآلتي  جدول الو 

 (5جدول  
درجات اإلناث عمض مقياس  متومطيدرجات الذكور و  متومطي لمفرول بين ن ت  نقيم 

 عامتراتيجيات إدارة الصرا
 االستراتيجيات

 
 

مستوى  قيم ت 150=ن  اإلناث 130ن = الذكور
 الداللة

 المتوسط
 الحسابي

انحراف 
 معياري

 المتوسط
 الحسابي

انحراف 
 معياري

 إستراتيجية -1
 التنافس

 غير دال .1420 1401 2434 2426 2465

استراتيجية  -2
 التوافق

 غير دال .6432 2430 5456 2432 5465

ية استراتيج -3
 التجنب

 دال  غير 204 1406 14.5 1450 .142

استراتيجية  -4
 التعاون

 غير دال 64245 .246 466. 3461 414.

استراتيجية  -5
 التفاوض

 غير دال 64660 2441 6426 2446 6426

 (2.23عند ممتوإ الداللج    :4.7,    ت = ( 2.27عند ممتوإ الداللج   8;.3 ت =  
متومطي درجات الطبلب  بين  الج إحصائيً ادفرول وجود  عدمالمابل  جدولاليتوح من 

امددتراتيجيات إدارة  عمددض مقيدداس المتفددوقين درامددًيا ومتومددطي درجددات الطالبددات المتفوقددات درامددًيا
يفمددر الباحددث عدددم وجددود فددرول بددين الجنمددين فددي امددتراتيجيات التنددافس والتوافددل الصددراع, و 

تيجيات بدنفس الكفداءة الجنمدين يمدتخدمان نفدس االمدتر والتجنب والتعاون والتفاوض في أن كبل ا
ناثًددا (, باإلوددافج إلددض أن المتفددوقين درامدديً والتميددز ن بالفوددول , يتمددموا بصددفج عامددج   ذكددورًا وا 

, واإلصددرار عمددض تحقيددل رة, وحددب المغددامالعممددي والكددغف بددالتعمم, والمكدداركج الوجدانيددج الفعالددج
, , وحددب االمددتطبلعرًا بالممددتقبل والتخطدديط الجيددد لددوثيدد, واالنكددغال كاألىددداف, والطمددوح العددالي

, , والنكاط الزائد, والقدرة عمض حل المككبلتعاطفيالتفاعل االجتماعي واالمتقرار الو 
التندافس والتوافدل والتعداون وكل ىذه الصفات المتميزة ترتبط ارتباًطا وثيًقا بامتراتيجيات 

نمدين يمدتخدمون التجندب فدي بعدض المواقدف التدي كما أن المتفوقين درامًيا مدن الج, والتفاوض
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ويددعم ىدذا التفمدير محمدد عبدد الغندي محمدد  يكون التجنب فييا نوًعا مدن الحكمدج والتفداوض
( بقولو : يكون التجنب نوًعا من الحكمج أو التفاوض الماىر مدا األمدور إذا ;6: 4226 

أو إذا أردت أن ييددأ النداس كانت الخمارة المرتقبج في مواجيج الصدراع تزيدد عمدض الفائددة 
, وينبغدي أال يتدرت الفدرد القدرارات الميمدج تدأتي إليدو يكون معدل التوتر عنددىم معقدوالً  حتض

 عن طريل الخطأ أو أن تبذل طاقات كبيرة في تجنب الموووعات التي يجب مواجيتيا .
 ( أن74-73: 4233كما يدعم تفمير ما مبل ما ذكرتو مكيرة عبدد الحميدد اليومدفي 

المتفوقين درامًيا  يتممون بالعمدل المدتقن : فدبل يرودض ذو الكماليدج البلتكيفيدج إال بالوصدول إلدض 
أعمددض درجددج مددن اإلتقددان والتركيددز عمددض الممددتقبل واالنكددغال بددالتفكير الممددتمر والدددءوب فددي 

ا األىداف الدراميج أوال وقبل كل كيء حيدث أندو ييدتم بالدرامدج ويودعيوتكون إنجازات الممتقبل 
, حيددث ال لتبدددو صددغيرة وغيددر جددديرة بالتقددديروينظددر بمنظددار أكبددر إلددض إنجازاتددو , وددمن أولوياتددو

يرويو أن يحرز المركز الثاني عمض كعبتو بل يريد أن يحرز المركز األول , ويتفدل ىدذا التفمدير 
لمدعي نحدو ( أن المتفوقين درامدًيا يتمدمون با38-37: 4223أيًوا ما ما ذكرتو ميا زحمول  

نيدداء مددا ىددو مطمددوب مددنيم ميمددا كانددت العقبددات  , ودقددج المبلحظددج والمرونددجلمزيددد مددن الكمددالا وا 
ويمتددازون بممددتوإ عددالي مددن التفكيددر األخبلقددي الرفيددا والمكدداركج الوجدانيددج ويفوددمون مناقكددج 

   .األفكار والحب العالي لبلمتطبلع 
ث يظل كما افتروو الباحث , فإنو الفرض الثالرت عنو نتائج الفرض الثالثونظرًا لما أمف

 كالتالي :
درجات اإلناث عمض  متومطيدرجات الذكور و  متومطين ال توجد فرول دالج إحصائًيا بين 

 ن . مقياس امتراتيجيات إدارة الصراع 
 
 
 
 
 
 

 المزاجع 
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( . امددترتيجيات إدارة الصددراع التنظيمددي وعبلقتيددا ;422إبددراىيم عبددد الفتدداح زىددده   -3
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 دار األحمده لمنكر. :, القاىرة : ميير بميونض
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( . إدارة النزاع ونجاح المكاريا 4222وباركير ومحمود المكيقيح  و  ديفيدالنج فورد -8
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( , ;5, المجمددد  المكدديقيح . مجمددج اإلدارة العامددج, الريدداض, معيددد اإلدارة العامددج
 .:; -84(, 6العدد  
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( 5تبلميددذ المرحمدددج الثانويدددج . مجمدددج درامدددات عربيددج فدددي عمدددم الدددنفس , المجمدددد 
 .8;3-353( , 5العدد 

      العددددام والمكددددرفين التربددددويين بمحافظددددج جدددددة الصددددراع بددددين مددددديره مدددددارس التعمدددديم  -;
 , جامعج عين كمس .  درامج ميدانيج(. رمالج دكتوراه, كميج البنات
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مرحمددو مددا قبددل  فددي. الددذكاء االنفعددالي لدددإ األطفددال (4227مددميحج محمددد عمددض   -32
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(, 3(, الجدزء  4(, العددد  42مدد  , المجالثانوه الفني. مجمج كميج التربيج بأميوط
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 , جامعج النجاح الوطنيج .الدرامات العميا , كميجماجمتير

و بالتحصديل الدرامدي والقددرة . الذكاء االنفعدالي وعبلقتد(4223فوقيج محمد راوي   -:3
معدج المنصدورة , جابلب الجامعج . مجمج كميج التربيدجعمض التفكير االبتكاره لدإ ط

 .426د  329,  (67, يناير, العدد  
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 الملخص باللغة العزبية :

امدتراتيجيات عدالي و العبلقج بين الدذكاء االنف ىدفت الدرامج إلض التعرف عمض طبيعج
بدين الجنمدين فدي , والفدرول فوقين درامًيا بالمرحمدج الثانويدجإدارة الصراع لدإ الطبلب المت

, وتكونددت عينددج مددين فددي امددتراتيجيات إدارة الصددراع, والفددرول بددين الجنالددذكاء االنفعددالي
مددارس  مدنالطبلب والطالبات المتفوقين درامًيا بالمرحمج الثانويدج  ( من8;4 الدرامج من 
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الفصددل  م خدبلل4234مديندج ممدوه( بمحافظدج المنيدا  –مديندج المنيدا  –مدينج بني مدزار  
لددذكاء المفظددي لممرحمددج الثانويددج والجامعيددج , وامددتخدم الباحددث اختبددار ن االدرامددددي الثدداني

طددبلب محمددود أحمددد عمددرن  لمتعددرف عمددض الإعددداد جددابر عبددد الحميددد جددابر, و  ,(5;;3 
, (4234االنفعالي  إعداد الباحث : , وتم تطبيل مقياس الذكاءا وتحديدىمالمتفوقين دراميً 

, وقد توصمت الدرامج إلض وجدود (4234ومقياس امتراتيجيات إدارة الصراع إعداد الباحث:
عبلقدج ارتباطيدج دالدج إحصدائًيا بدين درجدات الطدبلب المتفدوقين درامدًيا عمدض مقيداس الدذكاء 

ض مقيدداس امدتراتيجيات إدارة الصدراع فيمدا عددا امددتراتيجيج االنفعدالي وأبعداده ودرجداتيم عمد
التوافل حيث لم توجد عبلقج ارتباطيج دالج إحصائًيا بدين درجدات الطدبلب المتفدوقين درامدًيا 

, كمددا لددم توجددد ودرجدداتيم عمددض امددتراتيجيج التوافددلعمددض مقيدداس الددذكاء االنفعددالي وأبعدداده 
ندداث فددي الددذكاء درجددات اإل  متومددطيكور ودرجددات الددذ متومددطيفددرول دالددج إحصددائًيا بددين 

درجدددات الدددذكور  متومدددطي, كدددذلت لدددم توجدددد فدددرول دالدددج إحصدددائًيا بدددين االنفعدددالي وأبعددداده
 .  درجات اإلناث في امتراتيجيات إدارة الصراع متومطيو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary  

      The current study aims at recognizing the relation between 

emotional intelligence and strategies of conflict management for 

the superior students and the difference between the ratio of 

marks of males and females in emotional intelligence and in the 

strategies of conflict management, .The sample consists of 

(296)student :138 males and 158 females from the toppers 

(superiors) in the first year of secondary school  in the second 

term 2012 AC/1433 H. The research has handled some of Minia 
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schools in Bani Mazar city , Minia city , Mallawy city during the 

school year 2012 in the second term .The researcher has used the 

Oral Intelligence test for the secondary and university stages 

(1993) ,prepared by Gabber Abdel-Hammed Gabber ,& 

Mahmoud Ahmed Omar and he also applied the scale of 

emotional intelligence and the scale  of strategies of conflict 

management ,both prepared by the researcher (2012) .Among the 

findings revealed by the current study are: 

*There is a statistic significant correlative relationship between 

the scores of the superiors on the scale of emotional intelligence 

and their scores on the scale of the conflict management 

strategies expect for adaptability strategy. 

*There are no statistically significant differences between the 

scores ratio of males and females in emotional intelligence 

*There no statistically significant differences between the scores 

ratio of males and females in strategies of conflict management 

 


