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 مشتخلص البخح:

التحيز المعرفي و الذكاء االنفعالي نمذجة العبلقات السببية بيف ىدؼ البحث الحالي إلي     
مف الفرقتيف الثانية والرابعة  ( مف طبلب الجامعة054وذلؾ عمي عينة بمغت) ،اتخاذ القرارو 

( وانحراؼ 84.00بمتوسط عمري ) 8484-8402بكمية التربية جامعة حمواف لمعاـ الدراسي 
، وقد تـ تطبيؽ األدوات التالية: مقياس التحيز المعرفي مف إعداد (8.00معياري قدرة )

، إعداد الباحث مقياس الذكاء االنفعالي مف إعداد الباحث مقياس اتخاذ القرار مف ،الباحث
وجود وقد أسفرت نتائج البحث الحالي عف ، Path analysisكما تـ استخداـ تحميؿ المسار

(، 221.تأثير مباشر لمذكاء االنفعالي في اتخاذ القرار؛ حيث بمغت قيمة الوزف االنحداري)
وىي قيمة دالة إحصائيًا، كذلؾ وجود تأثير مباشر لمذكاء االنفعالي في تحيزات الذاكرة؛ حيث 

(، كما يوجد تأثير مباشر داؿ إحصائيًا لمذكاء االنفعالي 103.-بمغت قيمة الوزف االنحداري)
(، كما يوجد تأثير 009.-في تحيزات إصدار األحكاـ؛ حيث بمغت قيمة الوزف االنحداري)

-داؿ إحصائيًا لمذكاء االنفعالي في تحيزات التفسير؛ حيث بمغت قيمة الوزف االنحداري) أيضاً 
(، كذلؾ وجود تأثير مباشر لتحيزات التفسير في اتخاذ القرار؛ حيث بمغت قيمة الوزف 055.

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا، كذلؾ وجود تأثير غير مباشر لمذكاء االنفعالي 319.-االنحداري)
(، وىي قيمة دالة إحصائيًا أيضًا، وىي تأتي مف التأثير المباشر 069.ذ القرار بمغت)في اتخا

تحيزات إصدار -(001.لمذكاء االنفعالي في أبعاد التحيز المعرفي تحيزات االنتباه)
(، والتي تؤثر بشكؿ مباشر في اتخاذ القرار، ومف ثـ 055.تحيزات التفسير)-( 009.األحكاـ)

لمذكاء االنفعالي في اتخاذ القرار ىو: اتخاذ القرار=التأثير فإف التأثير الكمي 
 29.(=069.(+التأثير غير المباشر)221.المباشر)

( الذكاء ( 29.ومف ثـ يمكف استنتاج معادلة تحميؿ المسار كالتالي: اتخاذ القرار= 
 االنفعالي ككؿ

 اتخاذ القرار-المعرفيالتحيز -الكممات المفتاحية:             الذكاء االنفعالي
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Abstract 

     The current research aimed to modeling the causal relationships between 

emotional intelligence, cognitive bias and the decision - making, for a sample 

of (457) university students from the second and fourth grade at the Faculty of 

Education,  Helwan University for the academic year 2019-2020 with an 

average age of (20.64) and a standard deviation of ability (2.14), And the 

following tools have been applied: the cognitive bias scale by the researcher, 

the emotional intelligence scale by the researcher, the decision-making scale by 

the researcher, Path analysis has also been used, and the results of current 

research have led to a direct impact of emotional intelligence in decision 

making. As the value of the regression weight (.221), which is a statistically 

significant value, as well as a direct impact of emotional intelligence on 

memory biases; As the value of the regression weight reached (-. 103), there is 

also a statistically significant direct effect of emotional intelligence on 

judgment biases. As the value of the regression weight was (-. 009), there is 

also a statistically significant effect of emotional intelligence on interpretation 

biases. As the value of the slope weight (-. 055), there is also a direct effect of 

interpretation biases in decision-making; As the value of the regression weight 

(-. 319), which is a statistically significant value, as well as the presence of an 

indirect effect of emotional intelligence in decision-making amounted to 

(.069), which is also statistically significant value, which comes from the direct 

effect of emotional intelligence in the dimensions of cognitive bias Attention 

(.001) - Judgment Biases (.009) - Interpretation Biases (.055), which directly 

influence decision-making, and hence the overall effect of emotional 

intelligence in decision-making is: Decision-making = Direct Impact (.221) + 

Indirect Effect (.069) = .29 

Then it can be concluded the equation for the path analysis is as follows: 

decision-making = (.29) emotional intelligence as a whole. 

 

Key words: Emotional intelligence - Cognitive bias- Decision - making  
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 مقدمة البخح:

الجانب المعرفي لئلنساف والجانب االنفعالي؛ حيث ُيمثؿ الذكاء الوجداني حمقة الوصؿ بيف     
يؤكد تشريح مخ اإلنساف عمي وجود مكانيف لمذاكرة اإلنسانية، أحدىما خاصة بالجوانب 

بالنواحي االنفعالية المصاحبة لمحدث، ومف ثـ  المعرفية لؤلحداث، بينما تيتـ المنطقة األخري
عند تذكر ىذا الحدث أو حدث آخر مشابو لو أو مرتبط بو، فإف ىذه المنطقة تستثير 

فيي    Amygdalaاالنفعاالت المرتبطة التي تـ تخزينيا، وتسمي ىذه المنطقة باالميجداال
وث التي ٌأجريت عمي ىذه المنطقة وتشير نتائج البحلمذاكرة االنفعالية لئلنساف،  فبمثابة مخز

ترسـ لمعقؿ إلي أنيا تتحكـ في أفعالنا حتي قبؿ أف يتخذ العقؿ قرارًا ما، وبالتالي ىي مف 
  .الخريطة التي يسير عمييا، وتحدد لو نوعية القرارات التي سوؼ يتخذىا

في إحداث التوازف بيف النواحي المعرفية  ""حجر الزاوية وبالتالي ُيمثؿ الذكاء الوجداني    
والنواحي االنفعالية؛ بغرض الوصوؿ إلي أفضؿ القرارت، ومف ىنا تنبع العبلقة القوية بيف 

 درستوىذا ما تؤكده نتائج الدراسات السابقة التي ، نفعالي والقدرة عمي اتخاذ القرارالذكاء اال 
 ذ القرار.جداني والقدرة عمي اتخاالعبلقة بيف الذكاء الو 

تؤثر بالسمب في القدرة عمي اتخاذ القرار، السيما وأف عممية  ىإال أف ىناؾ عوامؿ أخر      
إال أنيا تتـ داخؿ نظاـ معالجة  ،بالجانب االنفعالي تأثرىاعمي الرغـ مف و اتخاذ القرار 

يعمؿ بشكؿ تمقائي وسريع وبدوف تضييع  والذي ينقسـ إلي نمطيف: األوؿالمعمومات لمفرد، 
يتطمب القياـ بالجيد واألنشطة  والثانيلموقت، وبشكؿ حدسي أيضًا، مع بذؿ قميؿ مف الجيد، 

العقمية المقصودة واليادفة؛ ولذلؾ ٌيعاني النمط األوؿ مف التحيزات المعرفية، وتتأثر عممية 
تحيز المعرفي السمبي يعمؿ عمي تشوية اتخاذ القرار بطبيعة النمط المتبع في المعالجة؛ فال

  .(Murata, 2017, 400)عممية اتخاذ القرار
إلى أّف التحيزات المعرفية راسخة في القرارات التي  Fetterman (2017, 1) يشيرو      

يتخذىا الفرد ويمكف أف تسيـ في جعؿ الفرد يتخذ قرارات غير عقبلنية، وعمى الرغـ مف وجود 
التحيز المعرفي وتأثيره عمى قرار األشخاص إاّل أّنو ال يزاؿ مف الصعب عمى األشخاص 

حيث  ،اكتساب البصيرة في تحيزات الشخص ويتمثؿ ذلؾ في ،اكتشاؼ ىذا التحيز في تفكيرىـ
، فبعض األشخاص قد اسبو ويفضميايميؿ الشخص بطبيعتو إلى التحيز لمقرارات التي تن

يسعوف لمحصوؿ عمى المعمومات التي تؤكد الرأي واالنطباعات بداًل مف البحث عف المعمومات 
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السابقة، وتوجد عديد مف  والبعض اآلخر قد يصنع قراراتو بناًء عمى التوقعات ،غير المؤكدة
 .ويقوـ بيا العوامؿ التي تؤثر عمى التحيزات المعرفية التي يميؿ ليا الشخص

تحيز معرفي  جودوبالتالي يمكف القوؿ بأف عممية اتخاذ القرار تصبح مشوىو في حالة و     
واضح لدي الفرد، إال أنو يمكف لمذكاء االنفعالي أف يمعب دورًا وسيطًا بيف التحيز المعرفي 

ومف ىنا تبرز أىمية الذكاء الوجداني باعتباره عامبًل وسيطًا بيف اتخاذ القرار،  عمىوالقدرة 
 التحيز المعرفي وقدرة الفرد عمي اتخاذ القرار بشكؿ صحيح.

 مشللة البخح:

يتناوؿ الذكاء الوجداني بطبيعتو السؤاؿ الرئيس والمتمثؿ في" ما دور الوجداف في تيسر       
أو إعاقة اإلمكانات والقدرات العقمية، وذلؾ خبلؿ تفاعميا وعمميا مع خبرات الحياة اليومية؛ 
ير حيث يتميز الذكاء الوجداني عف الذكاء العاـ بقدرتو العالية عمي التنبؤ والتوقع لممعاي

 (.085، 8444المينية والتعميمية)النجار، 
عمي أنو يرتبط ارتباطًا ذو داللة  نفعاليتشير نتائج الدراسات التي تناولت الذكاء اال حيث      

الثقة بالنفس، التوافؽ النفسي والميني واالجتماعي، الرضا عف بجودة الحياة لدي الفرد، 
ات اليامة ذات الصمة المباشرة بالحياة اليومية الحياة، التوافؽ الدراسي، وغيرىا مف المتغير 

لمفرد، ويأتي عمي رأسيا القدرة عمي اتخاذ القرار؛ إذ تشير نتائج الدراسات السابقة أيضًا إلي 
أبو عبلـ، اليماني، ، ومنيا دراسة وجود ارتباط بيف الذكاء الوجداني والقدرة عمي اتخاذ القرار

قة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف اتخاذ القرار والذكاء ( والتي أكدت عمي وجود عبل8400سيد)
دراسة  أكدتو أيضاً ( مف القيادات التربوية، و 084الوجداني، وذلؾ عمي عينة بمغت)

( عمي عينة مف طبلب المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة بالمممكة العربية 8402العتيبي)
 ( طالبًا.544السعودية بمغت)

أىمية الذكاء الوجداني في عممية اتخاذ القرار في حالة وجود التحيز المعرفي،  وتزداد    
بأنو"أي معالجة انتقائية أو غير واقعية  Mineka & Sutton (1992)كؿ مف  وٌيعرفوالذي 

 .لممعمومات المرتبطة بالعاطفة"
عممية صناعة القرار؛ إذ  إلي تشويوٌيعد التحيز المعرفي أحد أىـ العوامؿ المؤدية  حيث     

مابيف"التفاؤؿ،  ، وتتعدد تمؾ التحيزات المعرفيةأنو يؤثر بشكؿ سمبي عمي عممية اتخاذ القرار
 اً وتتأثر بعديد مف االختبلفات الثقافية؛ حيث تمعب التأثيرات الثقافية دور  توقع مخرجات معينة،
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  . ,Murata, 2017)المعرفيةكبيرًا في تشويو عممية التفكير عبر ما يسمي بالتحيزات 
400) 
أف التحيز المعرفي موجود لدي طبلب الجامعة؛ حيث  إلى السابقة وتشير نتائج الدراسات     

 عينة مكونة لدى المعرفية التحيزات عف الكشؼ إلى ( بدراسة ىدفت8404قاـ الحموري )
 مستوى وجود عف الدراسة نتائج ، وقد أسفرتاليرموؾ جامعةب البكالوريوس طمبة مف (496)

الذكور  لدى كانت المعرفية التحيزات أف النتائج كما أظيرت التحيزات المعرفية، مف متوسط
 مف أعمى يمتمكوف مستوياتالمنخفض  التحصيؿ ذوي الطمبة وأف اإلناث، لدى منيا أعمى

  .األعمى التحصيؿ ذوي المعرفية مف الطمبة التحيزات
( والتي ىدفت إلى معرفة االنحياز المعرفي 8402دراسة جابر وعبد األمير ) كما تشير      

لدى طمبة الجامعة، والفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في االنحياز المعرفي، لدى طمبة الجامعة 
وطالبة مف  ( طالب544تبعا لمتغيرات الجنس والتخصص وقد اقتصر عينة الدراسة عمى )

ف االنحياز المعرفي لدى طمبة الجامعة غير داؿ إحصائيا، أي أنو إإلي  طمبة جامعة القادسية
ال يشيع لدى طمبة الجامعة، وال توجد فروؽ دالة إحصائيا في االنحياز المعرفي، بحسب 

 متغيرات الجنس والتخصص والصؼ، لدى طمبة الجامعة.
عبر إحداث خطأ  ير التحيز المعرفي بشدة في تدمير عممية اتخاذ القرار، وذلؾثويظير تأ     

  .(Murata, 2017, 400)في إصدار األحكاـ، والذي يؤدي في النياية إلي أخطاء كارثية
؛ حيث تؤدي وتشير نتائج الدراسات إلي وجود تأثير سمبي لمتحيز في عممية اتخاذ القرار     

بشكؿ سريع دوف إخضاع المحتوي لممعالجة المتأنية،  االنحيازات المعرفية إلي اتخاذ القرارت
ويمكف القوؿ بأف ىذه التحيزات تنشأ مف وجود ، األمر الذي يؤدي إلي اتخاذ قرارات سيئة

تمثيبلت مشوىو في الذاكرة وكذلؾ في طريقة تخزيف المعمومات، والتي تؤدي إلي التحيز في 
ذلؾ بدوره إلي التفكير المتحيز وبناء قرارت تذكر المعمومات واألحداث السابقة، ومف ثـ يؤدي 

 )2010Marewski, Pohl., & Vitouch ,(. مبنية عمي ىذا التحيز
نما           وقد يكوف التأثير السمبي في اتخاذ القرار ليس في التحيز المعرفي نفسو فقط؛ وا 

مف تشويش وقمؽ اجتماعي وكذلؾ تشويش الجانب  أيضًا مف خبلؿ ما تحدثو االنحيازات
تظير بوضوح  ثـ الفرد، ومفعممية اتخاذ القرار لدي  عمىاالنفعالي لمفرد، تؤثر في مجموعيا 

أىمية الذكاء االنفعالي كمتغير وسيط يمكف أف يمعب دورُا فعااًل في التأثير في عممية اتخاذ 
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في اتخاذ القرار بشكؿ مباشر، و/أو بشكؿ غير  القرار، ومف ثـ يصبح تأثير االنحياز المعرفي
 مباشر عف طريؽ الذكاء االنفعالي الذي يمكنو التعديؿ والتغيير.

وىناؾ الكثير مف المشاكؿ التي تواجو الطبلب في ىذه المرحمة ال سيما عند اتخاذ       
القمؽ وعدـ قرارات ميمة ومصيرية، والتي تؤثر بالسمب عمي تمؾ القرارات؛ حيث يبلزميـ 

اتخاذ قراراتيـ، كما يفتقروف إلى المعمومات اليامة الضرورية البلزمة  الثقة عند محاولة
التخاذ القرارات المينية واألكاديمية المستقبمية، ويفتقروف إلى التفكير المنطقي 

 (.Lane, 2010)السميـ
ّـَ تطوير ويري البعض اآلخر بإمكانية تطوير عممية اتخاذ أنواع أخرى مف  القرار إذا ت

 (.Eggert, Ostermeyer, Hasselhorn, Bogeholz, 2013)التفكير
نما ىي عممية معقدة مركبة  بالبسيطة،عممية تفكير ليست  إف عممية اتخاذ القرار       وا 

الوصوؿ أجؿ  تيدؼ إلى اختيار أفضؿ البدائؿ أو الحموؿ المتاحة لمفرد في موقؼ معيف مف
 . (8440و، ن)مارزاالمطموبإلى تحقيؽ اليدؼ 

وعمي الرغـ مف عدـ وجود دراسات تناولت العبلقة بيف التحيز المعرفي والذكاء  
ىناؾ دراسات تناولت العبلقة بيف الذكاء الوجداني وبعض الوجداني بشكؿ مباشر، إال أف 

عمي عينة  (8402العمي )دراسة العوامؿ التي تتصؿ بشكؿ مباشر بالتحيز المعرفي، ومنيا 
والتي أكدت نتائجيا عمي أف الذكاء االنفعالي يرتبط ارتباطًا  مف المراىقيف بدولة الكويت،

نتائج  سالبًا بالقمؽ االجتماعي والذي يٌعد مكونًا رئيسًا مف مكونات التحيز المعرفي، أيضاً 
ربية ( عمي عينة مف طبلب المرحمة المتوسطة بمنطقة جدة بالمممكة الع8402دراسة محمد)

 ( طالبًا.804السعودية بمغت)
وعمي الرغـ مف التأكيد عمي أف الذكاء الوجداني ميـ لمقدرة عمي اتخاذ القرار فإنو  

يزداد أىمية مع وجود التحيز المعرفي؛ والذي يعمؿ عمي تشويو عممية اتخاذ القرار لدي 
ا كاف يمعب دورًا ومف ثـ يحاوؿ البحث الحالي تحديد دور الذكاء الوجداني وما إذ؛ الشخص

السؤاؿ الرئيس ومف ىنا يمكف بمورة مشكمة البحث في  ال،مختمفًا مع وجود التحيز المعرفي أـ 
 التالي:

ىؿ يؤثر الذكاء االنفعالي في اتخاذ القرار سواء بشكؿ مباشر أو غير مباشر عبر التحيز 
 المعرفي؟ وينبثؽ عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
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 ىؿ يؤثر الذكاء االنفعالي في اتخاذ القرار بشكؿ مباشر؟-
 ىؿ يؤثر الذكاء االنفعالي في التحيز المعرفي بشكؿ مباشر؟ -
 ىؿ يؤثر التحيز المعرفي في اتخاذ القرار بشكؿ مباشر؟-
ىؿ يؤثر الذكاء االنفعالي في اتخاذ القرار بشكؿ غير مباشر؛ وذلؾ مف خبلؿ تأثيره في -

 المعرفي؟التحيز 
 أيداف البخح:-

 :ييدؼ البحث الحالي إلي  
 تحديد التأثير المباشر لمذكاء االنفعالي في اتخاذ القرار لدى أفراد عينة البحث.-
 تحديد التأثير المباشر لمذكاء االنفعالي في التحيز المعرفي لدى أفراد عينة البحث. -
 القرار لدى أفراد عينة البحث.تحديد التأثير المباشر لمتحيز المعرفي في اتخاذ  -
تحديد التأثير غير مباشر لمذكاء االنفعالي في اتخاذ القرار عبر التحيز المعرفي لدى أفراد  -

 عينة البحث.
 أينية البخح:-

اتخاذ القرار؛ وىو تتمثؿ األىمية النظرية لمبحث الحالي في تناولو لمتغير  أىمية نظرية: -
متغير غاية في األىمية في جميع مراحؿ حياة الفرد؛ السيما في المرحمة الجامعية، والتي 

ميمًا يؤثر في التحيز المعرفي باعتباره متغيرًا تتطمب عديد مف القرارات المصيرية، وكذلؾ 
 ، بؿ وفي شخصية الفرد ككؿ.اتخاذ القرارات لدي الفرد

طبيعة العبلقة ل تحديد إلىؿ األىمية التطبيقية في محاولة الوصوؿ تتمث أىمية تطبيقية: -
؛ بحيث يسيـ ذلؾ في تمكيف المربيف خاذ القرارالتحيز المعرفي واتالذكاء االنفعالي و بيف 

 اتخاذ القرار. عمىمف تحسيف القدرة 
األمر الذي ؛ أال وىو التحيز المعرفي كذلؾ التأطير لمتغير حديث نسبيًا في البيئة العربية -

 يسيـ في توضيح المفيوـ لممعمميف والتربوييف.
نموذج بنائي لمعبلقات بيف الذكاء االنفعالي والتحيز المعرفي واتخاذ القرار؛ بحيث توفير  -

يساعد ىذا النموذج المربيف في تحديد العوامؿ المسميمة في تحسيف اتخاذ القرار، وكذلؾ 
 خفض التحيز المعرفي لدي الطبلب.
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  حدود البخح:
 يتحدد البحث الحالي بما يمي: 

يتحدد تعميـ نتائج البحث الحالي بمجتمع الدراسة وعينتيا؛ حيث تـ تطبيؽ البحث       
الحالي عمي طبلب كمية التربية جامعة حمواف بالفرقتيف الثانية والرابعة خبلؿ العاـ الدراسي 

وىي مقياس الذكاء االنفعالي مف ، كما يتحدد أيضًا باألدوات المستخدمة، 8402/8484
 إعداد الباحث، ومقياس التحيز المعرفي ومقياس اتخاذ القرار وىما أيضًا مف إعداد الباحث.

 مصطلخات البخح:

الذكاء الوجداني بأنو" القدرة عمى معرفة  Gardner (1993, 33)يعرؼ : الركاء الوجداني-
، ويعرؼ بصورة تدعـ التفاعؿ االجتماعييف وفيـ اإلنفعاالت الذاتية وتقدير عواطؼ اآلخر 
مقياس الذكاء الوجداني المطبؽ في البحث  عمىإجرائيًا بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد 

 الحالي.
: ىو نمط مف االنحراؼ في إصدار األحكاـ يحدث في Cognitive bia التخيز املعسيف-

 تشويو لئلدراؾ الحسي، أو حكـ غير دقيؽ أو تفسير غير منطقي. إلىحاالت معينة ويؤدي 
(Sunstein, Kahneman, Schkade, D., & Ritov, 2002)،  ويعرؼ إجرائيًا بأنو

 الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد عمي مقياس التحيز المعرفي المطبؽ في البحث الحالي.
 اتخاذ القرار Mincemoyer and Perkins (2003) كؿ مف يعّرؼ :اختاذ القساز-

مف بيف  عبر االختيار عممية معرفية تؤدي إلى االستجابة لمظروؼ والمواقؼ الراىنة"بأنو
مقياس اتخاذ القرار المطبؽ  عمىويعرؼ إجرائيًا بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد  ،البدائؿ

 في البحث الحالي.
 اإلطاز الهظسى والدزاسات الشابقة:

 :Emotional Intelligence الركاء الوجداني
ُيمثؿ الوجداف عنصرًا أصيبًل مػف عناصػر الشخصػية اإلنسػانية؛ فقػد أكػد الفبلسػفة القػدامي     

عمػػي أف قػػوي العقػػؿ تتمثػػؿ فػػي ثػػبلث مظػػاىر: معرفيػػة إدراكيػػة، انفعاليػػة وجدانيػػة، ونزوعيػػة 
 (.0220سموكية)فؤاد أبوحطب، 
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الوجػداف مػف خػبلؿ زاويتػيف متناقضػتيف، إحػداىما تػري أف الوجػداف يمثػؿ  إلػىوكػاف ُينظػر      
عقبػػة فػػي طريػػؽ عمػػؿ الػػذكاء والقػػدرات العقميػػة، واألخػػري تػػري أف الوجػػداف ُمػػدعـ بشػػكؿ قػػوي 

بػزوغ مػا يسػمي بالػذكاء  إلػىويزيد مف كفاءة الذكاء والقدرات العقمية عمومًا، األمػر الػذي أدي 
    ، ومػف ثػـأنو أقصي استغبلؿ ممكف لمػذكاء والعاطفػة بسط تعريفاتوالوجداني، والذي يعني في أ

 تـ تناوؿ الذكاء الوجداني مف خبلؿ منظوريف:
قدرة مكونة مػف مجموعػة مػف القػدرات  الذكاء الوجداني باعتباره إلى القدرة: ينظرنموذج  :األول

الفرعيػػة المترابطػػة فيمػػا بينيػػا والمكونػػة فػػي محصػػمتيا لمػػذكاء الوجػػداني، ومػػف أصػػحاب ىػػذا 
 االتجاه"ماير، سالوفي، كارسكو".

أنػػو مجموعػػة مػػف الخصػػائص  عمػػىالػػذكاء الوجػػداني  إلػػى: النمػػوذج المخػػتمط: وينظػػر الجــاني
-يػا الػذكاء الوجػداني، ومػف أصػحاب ىػذا االتجاه"بػاروالميارات والسمات التي تكوف فػي مجمم

 .أوف، جولماف
ويتبني الباحث االتجاه المختمط؛ حيث يمكف القوؿ بأف الذكاء الوجداني محصػمة لمجموعػة     

 مف القدرات والخصائص الشخصية، والتي تكوف في محصمتيا الذكاء الوجداني.
فػي التوجيػات النظريػة لمبػاحثيف فػي الػذكاء الوجػداني اختبلفػًا  ىػذا االخػتبلؼوقد صػاحب      

( أف الػػذكاء الوجػػداني يتضػػمف ضػػبط ,2000 11يػػري جولمػػاف )فػػي التعريفػػات أيضػػًا؛ حيػػث 
 النفس والحماس والمثابرة والقدرة عمى تحفيز النفس.

تعريفًا أكثر تفصيبًل يتضمف القدرة عمى  Salovey (2002, 169)بينما يقدـ      
االستيعاب، والتقسيـ، والتعبير عف االنفعاالت بدقة وبأساليب توافقية، وبأنو القدرة عمى تفيـ 
المشاعر االنفعالية، وكذلؾ القدرة عمى نقؿ أو توليد مشاعر وانفعاالت مبلئمة لمموقؼ؛ 

القدرة عمى ضبط االنفعاالت الذاتية، وتعديؿ لتسييؿ األنشطة اإلدراكية، واألعماؿ التوافقية، و 
انفعاالت اآلخريف، أي أنو يعني بشكؿ عممي القدرة عمى توظيؼ المعرفة االنفعالية بكفاءه، 
واستخداميا لتوجيو األنشطة اإلدراكية لحؿ المشكبلت، وتركيز الطاقات عمى السموكيات 

 نفعالية.الضرورية والمناسبة في المواقؼ اال 
( بأنو معرفة الذات، والقدرة عمى التصرؼ توافقًيا عمػى 82، 8442يف يعرفو جابر )في ح     

أساس تمؾ المعرفة، وىذا الذكاء يتضػمف أف يكػوف لػدى الفػرد صػورة دقيقػة )عػف نػواحي قوتػو 
وحػػػدوده(، والػػػوعي بأمزجتػػػو الداخميػػػة، ومقاصػػػده، ودوافعػػػو، وحاالتػػػو المزاجيػػػة، واإلنفعاليػػػة، 
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( بأنػو 00، 8444ويعرفػو السػمادوني )مى تأديب الذات، وفيميا وتقػديرىا، ورغباتو، والقدرة ع
مجموعة مركبة مف القدرات أو الميػارات الشخصػية التػي تسػاعد الشػخص عمػى فيػـ مشػاعره، 
نفعػاالت اآلخػريف، وحسػف التعامػؿ معيػـ،  نفعاالتػو، وسػيطرتو عمييػا جيػًدا، وفيػـ مشػاعر، وا  وا 

انيػػػة فػػػي األداء الجيػػػد، وعمػػػى إقامػػػة عبلقػػػات طيبػػػة مػػػع وقدرتػػػو عمػػػى اسػػػتغبلؿ طاقتػػػو الوجد
 المحيطيف.

مزيجػًا مػف  ويتضح ممػا سػبؽ أف الػذكاء الوجػداني مفيػـو غايػة فػي األىميػة يتضػمف 
 العقمية والخصائص الشخصية.القدرات 

 أبعاد الركاء الوجداني: 

منػػػذ أف ُطػػػرح مفيػػػـو الػػػذكاء الوجػػػداني تعػػػددت الدراسػػػات التػػػي تناولتػػػو؛ وذلػػػؾ نظػػػرًا  
أف الذكاء الوجداني مفيـو متعدد األبعاد، وُيعػد  عمىألىميتو، وقد أجمعت معظـ ىذه الدراسات 

 ؿ جولماف مف الرواد في ىذا الطرح، وفيما يمي تناوؿ ىذا النموذج:دانيا
 للركاء الوجداني: Goleman  Danialمنوذج دانيال جوملاى 

كانت نتائج الدراسات التي أجراىػا كػؿ مػف "مػاير وسػالوفي" حػوؿ الػذكاء الوجػداني بمثابػة      
، ورغػػـ اعتمػػػاده عمػػى أعمػػػاؿ "مػػػاير دراسػػتو فيمػػػا بعػػػد Golemanنػػواة بنػػػي عمييػػا جولمػػػاف

التػي تمػزج قػدرات  Mixed Modelsوسالوفي"، إال أف نموذجو يعتبػر مػف النمػاذج المختمطػة 
الػػػذكاء الوجػػػداني مػػػع سػػػمات الشخصػػػية متمثمػػػة فػػػي خصػػػائص الصػػػحة النفسػػػية لمسػػػعادة، 

األمػػر الػػذي دفعػػو والدافعيػة والقػػدرات التػػي تجعػػؿ الفػػرد يكػػوف فعػاال فػػي المشػػاركة االجتماعيػػة، 
 (.  002، 8444)السمادوني،  لتعديؿ نموذجو أكثر مف مرة

 الهًائي لدانيال جوملاى: وفينا يلي سيعسض الباحح للهنوذج 

تعػػػديبل عمػػػى النمػػػوذج  (: أدخػػػؿ جولمػػػاف8440النمػػػوذج الثالػػػث لػػػدانياؿ جولمػػػاف ) 
( وبتخفػػػيض األبعػػػاد 84( إلػػػى )85السػػػابؽ، وذلػػػؾ بتخفػػػيض كفػػػاءات الػػػذكاء الوجػػػداني مػػػف)
(، ثػـ تقسػيـ ىػذه األبعػاد 50، 8404الرئيسية إلى أربعة مجاالت رئيسية )سامية خميػؿ خميػؿ،

 الرئيسية وفروعيا )الكفاءات العشروف( إلى قسميف أساسيف:
وأطمػؽ عمييػا  The Selfبعػاد والكفػاءات المتعمػؽ بالػذات القسػـ األوؿ: ويتضػمف األ  

 الكفاءة الذاتية أو )الكفاءة الشخصية(.
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أو الكفػػػػاءة  The Otherالقسػػػػـ الثػػػػاني: األبعػػػػاد والكفػػػػاءات المتعمقػػػػة بػػػػاآلخر   
 االجتماعية وىي: 

 (2001( ًَٕرج خٕنًاٌ )1خذٔل )

 انكفاءة االخخًاػٍت

Social Competence 

 انكفاءة انشخصٍت انزاحٍت

Self Personal 

Competence 

 انكفاءة

 األداء

انخؼاطف، ثانثًا: انٕػً باَخشٌٍ: 

نخذيت اَخشٌٍ، انٕػً  انخٕخّ

 انخُظًًٍ.

أٔالً: انٕػً بانزاث: انٕػً 

االَفؼانً بانزاث انخمٍٍى انذلٍك 

 نهزاث، انثمت بانُفظ.

 إدسان انًشاػش

Emotion 

Recognition 

سابًؼا: إداسة انؼاللاث يغ اَخشٌٍ: 

حًٍُت اَخشٌٍ، انخأثٍش فً اَخشٌٍ، 

انخٕاصم يغ اَخشٌٍ، إداسة انصشاع، 

انمٍادة، ححفٍض اَخشٌٍ، بُاء سٔابظ 

لٌٕت يغ اَخشٌٍ، انؼًم اندًاػً 

 )انخؼأًَ(.

ثاًٍَا: إداسة انزاث: ضبظ انزاث، 

اإلحغاط بانمًٍت ٔاندذاسة، 

نمذسة انخكٍفٍت، انشؼٕس بانزاث، ا

 انذافغ نإلَداص، انًبادسة

 حُظٍى االَفؼاالث

Emotion 

Regulation 

 (.145، 2002عايٍت األَصاسي، حهًً انفٍم،  فً:) 

أف األفػػراد الػػذيف يمتمكػػوف ميػػارات الػػذكاء االنفعػػالي لػػدييـ  إلػػىوتشػػير نتػػائج الدراسػػات      
 عمػػػػػػػىسػػػػػػػمات شخصػػػػػػػية إيجابيػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ الثقػػػػػػػة بػػػػػػػالنفس، التنظػػػػػػػيـ الػػػػػػػذاتي السػػػػػػػيطرة 

مواجيػػػة  عمػػػى(، وتمثػػػؿ ىػػػذه السػػػمات أساسػػػًا راسػػػخًا لمقػػػدرة goleman,1995االنفعػػػاالت)
 ضغوطات الحياة وحؿ المشكبلت واتخاذ أفضؿ القرارات.

ف أىيمة الذكاء االنفعالي في أنو يمكف الفرد مف اكتساب الميارات االجتماعية كذلؾ تكم    
مع المواقؼ االجتماعية المحبطة، ويكوف أكثر إيجابية في التي تساعده عمي التعامؿ بكفاءة 

 .(Mayer, Caruso,. & Salovey, 1999)مواجية المواقؼ الطارئة أيضاً 
 التخيز املعسيف:

ٌيشير التراث األدبي إلي أف التحيز المعرفي ٌيعد مف العوامؿ التي تؤثر بالسمب  بشكؿ       
، عاـ عمي العبلقات والتفاعبلت اإلنسانية، وبشكؿ خاص عمي عممية اتخاذ القرار لدي الفرد

وعمي الرغـ مف كوف التحيزات المعرفية ىي بطبيعة الحاؿ ذات طابع معرفي؛ أال أنو تـ 
دراستيا في إطار االضطرابات التي تصيب الشخصية اإلنسانية، وتمثمت في اضطرابات القمؽ 
بأنواعو، االكتئاب، الوسواس القيري، والفصاـ، وغيرىا مف االضطرابات؛ حيث أشارت نتائج 

 بيف كؿ تمؾ االضطرابات.إلي أف التحيزات المعرفية ٌتعد عامبًل مشتركًا معظـ الدراسات 
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في تفسيراتو لبلكتئاب أنو يحدث ويتطور باعتباره وظيفة  Beck(2008)وأوضح       
تمثيبلت ذىنية  رىا باعتبارىاوالتي يتـ تصو  Cognitive schemas لممخططات المعرفية

، كما افترض أيضًا أف تمؾ المخططات مستقرة تنظـ المعرفة عف الفرد، العالـ، والمستقبؿ
المعرفية تتشكؿ في مرحمة مبكرة مف خبرات الطفولة، والتي يتـ تدعيميا مع مرور الوقت، 

معتقدات سمبية حوؿ  ، وأف ىذه المخططات تمثؿوالتي تستمر غالبًا طواؿ حياة اإلنساف
لفشؿ، فقداف القيمة، والخسارة، كما أنيا تُنشط بفعؿ خبرات الحياة السمبية، ومف ثـ تكوف ا

تمؾ المخططات المعرفية نواة لحدوث التحيز المعرفي الذي يتضمف التحيز االنتباىي، التحيز 
في الذاكرة، التحيز في التفسير، وذلؾ عبر معالجة المعمومات بواسطة تمؾ المخططات، فعمي 

المثاؿ ربما يفسر الفرد الذي لديو مخططات معرفية عف الفشؿ اإليماءات ولغة الجسد سبيؿ 
واإلشارات المحايدة عمي أنيا عبلمات عمي الرفض وعدـ القبوؿ مف اآلخريف، وربما يجد 
صعوبة في توجيو انتباىو بعيدًا عف مثؿ ىذه اإليماءات)التحيز االنتباىي(، وقد يؤدي ىذا 

ثؿ ىذه المثيرات إلي تمكيف ىذه المعمومات في الذاكرة العاممة وتنشيط الوعي المتزايد بم
الذكريات السابقة المتعمقة برفض الشخصيةػ األمر الذي ٌيعزز الذكريات السمبية ويزيد مف قوة 

 .تمؾ المخططات المعرفية)تحيز الذاكرة(
أف ىذه التحيزات المعرفية  Beck (2008) and Beevers (2005)ويقترح  
مؿ كوظيفة لمعمميات التمقائية التي تتضمف االستجابات السريعة والتمقائية، وأف ىذه تع

العمميات التمقائية تعمؿ وفقًا آللية"أكماؿ النمط"، والتي تعني إكماؿ األنماط لمروابط بيف 
 المثيرات الحالية والمثيرات التي تـ التعرض ليا في الماضي.

أف مثؿ ىذه العمميات تحدث في مستوي ماقبؿ الوعي،  Beevers (2005)ويقترح      
عكس العمميات الواعية  عمىوعي فقط بالمخرجات، وذلؾ  عمىوالتي يكوف األفراد فييا 

بذؿ مزيد مف الجيد والتركيز، والتي تتبع سممسة مف الخطوات مثؿ  إلىالمتروية والتي تحتاج 
يـ؛ وذلؾ لمتخفيؼ مف أثر التحيزات السمبية الوظائؼ التنفيذية، حؿ المشكبلت، أو إعادة التقي

 .واألفكار التمقائية
وتعمؿ تمؾ العمميات المتروية عمي وقؼ أو تقميؿ أثر التحيز المعرفي، ولكف إذا فشمت في     

والحقيقة ذلؾ تصبح المخططات المعرفية لمتحيز أكثر ىيمنة عمي معالجة المعمومات لمفرد، 
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لتشتت تقمؿ مف دور العمميات المتروية ويزيد مف إمكانية أف ضغوط الحياة، والمطالب وا
  (Dickson, 2015). سيطرة التحيز المعرفي عمي الفرد

وتكمف خطورة التحيز المعرفي في كونو موجودًا لدي األفراد ويؤثر بشدة في       
سموكياتيـ إال أنيـ ال يكتشفونو بسيولة، وترتبط ىذه الصعوبة أيضًا بأف حدوث استبصار 

آراءه، والتي ُتسمي لدي الفرد بوجود تحيز في أفكاره يقود إلي فقد الثقة في موضوعية 
تؤثر بشكؿ واسع في قدرة الفرد عمي اتخاذ القرار، وكذلؾ  "بالواقعية الساذجة"، والتي
 (Beck, 2008, 971). التفاعبلت مع العالـ الخارجي

والتي تؤدي بدورىا إلي مزيد مف أشكاؿ التحيز المعرفي، والتي ٌتعرؼ  بأنيا"      
العالـ بموضوعية"، ومف ثـ  مجموعة مف اإلحساسات الفردية الزائفة، والتي تصور لمفرد إدارؾ

فيي ُتضفي عمي الفرد الذاتية في كؿ شيء، معتقداتو، تفضيبلتو، مع غياب حس 
كونيـ األفكار واإلدراكات راد يشعروف بأف اآلخريف سوؼ يشار فالموضوعية، كذلؾ تجعؿ األ

 وأف، وذلؾ في حالة ما إذا كاف لدييـ عقمية متفتحة تقودىـ إلي نفس المعمومات، نفسيا
التصورات المعارضة ليـ ناتجة عف عدـ تعرض اآلخريف لنفس المعمومات التي تعرض ليا 

، وأف اآلخريف غير راغبيف أو غير قادريف عمي معالجة المعمومات المتاحة لموصوؿ إلي الفرد
اىرة الواقعية ظ، أو/ و أف اآلخريف متحيزوف، ومما يزيد مف تعقيد االستنتاجات المناسبة

 ,Beck). أنو مف المعتقد أنيا تخمؽ وتأخذ قناع التحيز المعرفي بشكؿ متزامف.الساذجة ىي 
2008, 978)  

وتشير نماذج تجييز المعمومات إلي أف األفراد الذيف يعانوف مف القمؽ االجتماعي      
أو المعرضوف لمخطر يكونوف أكثر عرضة لتطوير التحيزات المعرفية لدييـ، والتي تظير 

ر ذاتية مشوىة تغمؼ تمؾ ، والتي تؤدي إلي تكويف صو يرات والتخيؿ الذاتيبوضوح في التفس
 Vassilopoulosف التحيزات المعرفية تتفاعؿ وتؤثر في بعضيا البعضإكذلؾ ف، المخاوؼ

.,&  Moberly, 2013)). 
والتحيز المعرفي يظير في عديد مف الجوانب المعرفية منيا: االنتباه، الذاكرة،      

التفسيرات، حيث يتميز التحيز االنتباىي في توجيو االنتباه نحو معمومات معينة دوف غيرىا، 
وكذلؾ في الذاكرة والتفسيرات؛ حيث ُيظير الفرد استعدادًا أكبر لمتشفير والمعالجة لممعمومات 

فقط، ويظير ذلؾ في عديد مف االضطرابات العقمية واالنفعالية، وتشير معظـ السمبية 
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الدراسات إلي أف مثؿ ىذه التحيزات تظير نتيجة التعرض لخبرات سيئة في الطفولة، والتي 
تظير فيما بعد في صورة تحيزات معرفية سمبية، تسيـ في إدراؾ ىؤالء األفراد لمصعوبات 

 عمي أنيا فشؿ في النجاح االجتماعي.االجتماعية التي يمروف بيا 
وتؤدي التحيزات المعرفية إلي ظيور مايسمي بالتشوييات المعرفية، والتي تعني       

، ومف أنواعيا: االستنتاج األفكار والمعاني الخاطئة التي يكونيا الفرد وال تمثؿ الواقع الفعمي
 (.8442األقرع، التعسفي، التجريد االنتقائي، التعميـ، التيويؿ والتقميؿ)

تنشيط المخططات المعرفية  إلىوقد يؤدي تكرار ظيور ىذا الفشؿ االجتماعي       
مزيد مف االحباط  إلىأنخفاض تقدير الذات، وتؤدي  إلىالمرتبطة بالذات، ومف ثـ يؤدي 

مزيد مف التحيزات المعرفية السمبية، والذي قد ينتج عنو  إلىي بدوره داالجتماعي، والذي يؤ 
 ,Bergman, , Schene, , Vissers, , Vrijsen, Kan مزيد مف المشكبلت العاطفية.

and van Oostrom (2020)  التي تربط  رولعؿ التحيز المعرفي يمثؿ أحد أىـ الجسو
المعرفي بوضوح في المواقؼ  ويظير التحيز، االنفعالية باالضطرابات المعرفيةاالضطرابات 

الغامضة غير المحسومة، ولذلؾ يمجأ معظـ الباحثيف إلي تصميـ مواقؼ غامضة في قياس 
 التحيز المعرفي.

وتقترح الدراسات السابقة أف ىناؾ ارتباطًا بيف الوالديف وبيف نمو التحيز المعرفي       
الوالديف لؤلبناء في الصغر يمعب لدي أبنائيـ؛ إذ تشير نتائج تمؾ الدراسات إلي أف توجيو 

 ) ,Ewing, Dash, Thompsonدورًا كبيرًا في نمو أو عدـ نمو التحيز المعرفي لدييـ
2016) Hatton,-Hazell, , Hughes, Lester and Cartwright 

 ويتجسد التحيز المعرفي في التالي:    
االنتقائي : ويعرؼ بأنو" االنتباه واإلدراؾ والتشفير Attentional bias التخيز االنتبايي-0

 المرتبطة بالتيديد الذي يدركو الشخص. لممعمومات
ىماؿ المثيرات األخري إلىويظير ذلؾ في االنتباه     ، ويحدث ذلؾ المثيرات ذات الصمة، وا 

ىماؿ أخري، وذلؾ ال يتطمب قدر مف اإلدراؾ  نتيجة المعالجة التمقائية لمعمومات معينة وا 
الواعي؛ إذ أف ىذا التأثير يحدث في مرحمة قبؿ انتباىية، وتكوف ىذه التحيزات محددة 

 المحتوي وشخصية إلي درجة كبيرة.
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جود تحيز في تذكر أشياء : وتشير إلي و  Memory biasesالتخيز املستبط بالراكسة-8
األفراد  ، وتشير نتائج البحوث في ىذا الصدد إلي أفت معينة دوف غيرىااوأحداث ومعموم

الذيف لدييـ تحيز معرفي يميموف إلي استرجاع األشياء التي تـ تشفيرىا في حالة مزاجية 
 مشابية لمحالة المزاجية عند االسترجاع.

:  وتعني إصدار أحكاـ ال تستند  Judgment biasesالتخيزات املستبطة بإصداز األحلام-2
إلي معايير منطقية سواء أكانت أحكاـ أيجابية أو سمبية، وتظير بوضوح في المواقؼ 

 (Craske., & Pontillo, 2001). الغامضة التي يتعرض ليا الفرد
والتي تعني تفسير المعمومات الحالية وفقُا لمخططات معرفية  :التخيزات املستبطة بالتفشري-0

مشوىة مدمجة في النظاـ المعرفي لمفرد، أي تفسير الخبرات الحالية بطريقة مطابقة لخبرات 
 الماضي دوف وعي.

 اختاذ القساز:
 وقياس القرار صنع عمى القرار، والقدرة اتخاذ بميارة لبلىتماـ التاريخية البدايات إف

 والرىانات الرياضية األلعاب في والفشؿ النجاح بتوقع االىتماـ إلى القدرة، تعود ىذه
 يد عمى تدريجًيا وتبمورت المحاوالت توالت ثـ، المتوقعة الخسارة حساب والمغامرات، وكيفية

 نظرية أسس وضع إلى أدت التي الدراسات توالت ، ثـ(E.Wolstar) ولستار ومنيـ:عمماء 
 القرار. التخاذ ونماذج

عرؼ القرار في المغة العربية بأنو" ما قر عميو الرأي مف الحكـ في مسألة ما"، يو  
وينظر إلي عممية اتخاذ القرار عمي أنيا عممية عقمية واعية ومركبة يتـ خبلليا اختيار أحد 

 التينية كممة إلى (Decision)قرار  كممة البدائؿ؛ بيدؼ الوصوؿ إلي حؿ لمشكمة ما، وتشير
 نوع القرار اآلخر، فاتخاذ عمى الجانبيف أحد ، وتعني تفضيؿ(Cut Off)والفصؿ القطع معناىا
 االحتماالت في النظر التفكير، وتنيي توقؼ أو تقطع معينة بطريقة اختياره يجرى السموؾ مف

األخرى، ويحدد القرار الذي يتخذه الفرد في موقؼ معيف المسار الذي سيسمكو، أو مجموعة 
االستجابات واإلجراءات التي سينفذىا؛ لموصوؿ إلي ىدؼ أو حؿ لممشكمة التي تواجيو، 
ويمكف القوؿ بأف معظـ تصرفات األفراد نتاج تمقائي لمقرارات التي يتخذونيا، ومف ثـ يري 

 : Harrisonبعض الباحثيف أف اتخاذ القرار ىو عممية إصدار حكـ، حيث يعرفو ىاريسوف
نطوي عمي إصدار حكـ باختيار أنسب السموكيات في موقؼ معيف، كما بأنو عممية عقمية ت
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التي تقود إلي تحقيؽ أشار إلى أف عممية اتخاذ القرار تتـ بعد الفحص الدقيؽ لمبدائؿ الممكنة 
 (.200 ،8442: الزغوؿ و الزغوؿ، أىداؼ )في

ر عمى رأي ما، وكممة القرار تعني أف العقؿ يحدد أو ينيي أو يحؿ مشكمة ما أو يستق     
 ,Jones). مصطمح متخذ القرار عمى الشخص الذي يكوف بموقع القوة أو السمطة ويطمؽ

2004) 
 أسموب معرفي لمعالجة المشكبلت والمواقؼ واتخاذ القرار ى أف( 8440) ويري القصبي     

 الختيار البديؿ األنسب مف بيف البدائؿ المتاحة في سبيؿ الكافية،عف طريؽ توفير المعمومات 
 تحقيؽ اليدؼ.

اتخاذ القرار، حيث يرى أّف اتخاذ  في تعريفو عمى محكات فيركز Harris (2012أما )     
القرار يتضمف تحديد واختيار لمبدائؿ اعتماًدا عمى قيـ وتفضيبلت متخذ القرار، فضبًل عف 

ـّ ذلؾ كمو في ضوء معايير محددة لمحكـ.  أىدافو ورغباتو وأسموب حياتو، ويت
اليامة والصعبة التي  حيث توجد عديد مف القرارتعممية اتخاذ القرار عممية معقدة  وتعد

اإلنساف بذؿ مزيد مف  عمىتكوف محاطة بعديد مف العوامؿ والظروؼ واالتجاىات التي تفرض 
عماؿ العقؿ؛ وذلؾ مف أجؿ الوصوؿ   أفضؿ.  إلىالجيد وا 

 :العوامل املؤثسة يف اختاذ القسازات
النفسية؛ ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر عمى اتخاذ القرار ومف أىميا العوامؿ  

 ويقصد بالعوامؿ النفسية تكويف الفرد النفسي ويشمؿ ذلؾ الدوافع واالتجاىات والخبرات
 .السابقة ومنظومة القيـ

كما أف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ االجتماعية التي تؤثر كذلؾ عمى عممية اتخاذ القرار      
د، وكذلؾ الضغط الذي وتتمثؿ ىذه العوامؿ بالضغوط التي تفرضيا الجماعة المحيطة بالفر 

مسايرة لمضغط الذي  يمارسو المجتمع ككؿ حيث يترتب عمى الفرد أحيانا اتخاذ بعض القرارات
يمارسو المجتمع، وىناؾ أيضا مجموعة مف العوامؿ الثقافية التي تؤثر عمى عممية اتخاذ 

 ـ أفكار وسموؾالقرار تتضمف القيـ والعادات والتقاليد والقواعد األخبلقية السائدة التي تحك
البديؿ  األفراد والمجتمع ككؿ، وبذلؾ فإف متخذ القرار يتأثر بيذه العوامؿ في وصولو لمقرار أو

 (.2010األفضؿ)موسى، 
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وىناؾ أيضا عوامؿ تتعمؽ بالموقؼ الذي يتـ فيو القرار والتي تؤثر بشكؿ أساسي عمى      
تؤثر بشكؿ مباشر أو غير مباشر اتخاذ القرار فالمتغيرات التي يشتمؿ عمييا موقؼ معيف 

اتخاذ القرار ولذلؾ يؤكد العمماء والباحثوف أف القرار ىو عبارة عف نتيجة ألثر  عمى عممية
 (. (Waknesn ,2009الفرد متخذ القرار تمؾ المتغيرات عمى

وعممية اتخاذ القرار تعد عمـ خاص لو أصولو وقواعده المنيجية وليذه العممية ميارات     
تساعد في اختيار القرار األنسب مف خبلؿ اختيار البديؿ األنسب في ظؿ الظروؼ  خاصة

نتائج دراسة جابر محمد ؛ حيث تشير (Bensuk, 2005).الواقع المحيط بالفرد الممكنة أو
( إلي وجود عبلقة دالة بيف الذكاء الوجداني والكفاءة الذاتية واستراتيجيات 8440عبداهلل )

 ( معممًا ومعممة بالمرحمة االبتدائية.008عمي عينة بمغت)مواجية الضغوط، وذلؾ 
اتخاذ القرار تتمثؿ بقدرة الفرد عمى تحديد الموقؼ  مياراتSwartz  (2008 ويرى )    

والّضرورات، واكتشاؼ الخيارات، والتنبؤ بالنتائج المرجحة لكؿ خيار، وتقييـ ىذه النتائج في 
ممكف، مع القدرة عمى  ضوء معايير محّددة، واختيار الحؿ المناسب الذي يمّثؿ أفضؿ خيار

 .تقديـ المبررات
القرار يتضمف في جزء منو الذكاء الشخصي، وىذا ما أكدتو كذلؾ فإف عممية اتخاذ  

(، والتي توصمت إلي أمكانية التنبؤ بالذكاء الشخصي مف خبلؿ 8404نتائج دراسة جودة)
 .طبلب كمية التربية بجامعة بيشة تخاذ القرار، وذلؾ لدي

  ض البخح:وفس

عرضو مف إطار نظري ودراسات سابقة؛ فإنو يمكف صياغة فروض  في ضوء ماتـ 
 البحث كالتالي:

 يوجد تأثير مباشر لمذكاء االنفعالي في اتخاذ القرار لدى أفراد عينة البحث -
 يوجد تأثير مباشر لمذكاء االنفعالي في التحيز المعرفي لدى أفراد عينة البحث -
 تخاذ القرار لدى أفراد عينة البحثيوجد تأثير مباشر لمتحيز المعرفي في ا -
يوجد تأثير غير مباشر لمذكاء االنفعالي في اتخاذ القرار عبر التحيز المعرفي لدى أفراد  -

 عينة البحث
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 إجساءات البخح:

 ذلؾ لمناسبتو لطبيعة مشكمة البحث؛ و االرتباطي تـ استخداـ المنيج الوصفي :مهًج البخح
 الحالي.

( عينة حساب 822( عينة أساسية، و)054مف ) الحالي عينة البحثتكونت  :عيهة البخح
مف الفرقتيف الثانية والرابعة بكمية التربية جامعة  مف طبلب الجامعة خصائص سيكومترية،
( وانحراؼ معياري قدرة 84.00عمري ) ، بمتوسط8484-8402حمواف لمعاـ الدراسي 

 يمي تفصيؿ لمعينة: (، وفيما8.00)
 ( 1خذٔل)

 األعاعٍت ٔػٍُت حغاب انخصائص انغٍكٕيخشٌت انبحثػٍُت 
 ػٍُت انبحث

 األعاعٍت  انخمٍٍُ

 كهً انخخصص انفشلت كهً انخخصص انفشلت

 

 انثاٍَت

  30 ػهى َفظ

 انثاٍَت

 54 ػهى َفظ

 26 دساعاث 00 دساعاث

 46 كًٍٍاء 30 كًٍٍاء

 60 فٍضٌاء 25 فٍضٌاء

 256 كهً 165 كهً

 

 انشابؼت

  40 َفظػهى 

 انشابؼت

 44 ػهى َفظ

 60 ػشبً ػاو 43 ػشبً ػاو

 64 ػشبً أعاعً 40 ػشبً أعاعً

 201 كهً 123 كهً

 454 كهً أعاعً 200 كهً حمٍٍُ

  :أدوات البخح

 مقياض الركاء االنفعالي مو إعداد الباحح. 

 قاـ الباحث بإعداد المقياس وفؽ الخطوات التالية:
 خطوات إعداد املقياض:

 التراث السيكولوجي المتعمؽ بمفيـو الذكاء االنفعالي، ونظرياتو. عمىقاـ الباحث باالطبلع -
 عالي، ومنيا:مقاييس الذكاء االنفعديد مف  عمىاالطبلع -

  قائمة الذكاء الوجداني(Bar-on, 1990)  ترجمة وتقنيف عبد العاؿ
 .(8402عجوة)
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  ،في: نافز أحمد8444مقياس الذكاء الوجداني إعداد فيصؿ الربيع( ) 
 (.8400بقيعي،

  ،(8404مقياس الذكاء االنفعالي )إعداد رشا عبد الفتاح . 
 ( 8400مقياس الذكاء الوجداني إعداد صبلح الديف حمدي، و وليد شوقي شفيؽ.) 

 (50)صياغة المقياس في صورتو األولية، حيث تكوف المقياس في صورتو األولية مف -
( 0أبدًا) -(8نادرًا)-(2أحيانًا)-(0غالبًا)–( 5عبارة تقريرية تتراوح االستجابة عمييا دائمًا)

وتوزعت العبارات عمي خمسة أبعاد، ىي: الوعي بالذات، إدارة ( عبارات سمبية، 2منيـ )
وتـ عرضو عمي مجموعة مف  ،االنفعاالت، الدافعية الذاتية، التعاطؼ، الميارات االجتماعية

 (.04دة المحكميف، وقد بمغ عددىـ)السا
 .تعديؿ المفردات في ضوء مبلحظات السادة الٌمحكميف-
إعادة صياغة عبارات المقياس في ضوء مبلحظات السادة الٌمحكميف، وتطبيؽ المقياس -

 العينة االستطبلعية؛ بغرض حساب الخصائص السيكومترية. عمى
 :االنفعاليالذكاء إجراءات حساب الصدؽ والثبات لمقياس 

 الصدق العاملي:

(؛ وذلؾ بغرض إجراء التحميؿ 822قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمي عينة بمغت)     
العاممي لممقياس، ثـ قاـ الباحث بإجراء التحميؿ العاممي بطريقة المكونات األساسية، 

 عوامؿ لممقياس، وفيما يمي النتائج التي حصؿ عمييا الباحث: خمسةواستخمص الباحث 
  (1خذٔل) 

 األبؼاد انًغخخشخت يٍ انخحهٍم انؼايهً 

َغبت انخباٌٍ  َغبت انخباٌٍ انًفغشة اندزس انكايٍ انبؼذ

 انخشاكًٍت

 10.374 10.374 5.810 األٔل

 18.477 8.102 4.537 انثاًَ

 25.534 7.058 3.952 انثانث

 31.771 6.237 3.492 انشابغ

 36.870 5.099 2.856 انخايظ

       847.أٔنكٍٍ= -ياٌش-كاٌضساخخباس 

              01.دال ػُذ يغخٕي ثمت   5547.570   اخخباس باسحهٍج= 

(؛ وذلؾ نظرًا النخفاض معامؿ تشبعيا، وفيما 50-80-2وقد تـ حذؼ المفردات) 
 (.(Varimaxيمي األبعاد المستخرجة بعد التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس
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 ( 2خذٔل)

 (انذافؼٍت انزاحٍتيؼايالث حشبغ يفشداث انبؼذاألٔل)

 يؼايم انخشبغ سلى انًفشدة يؼايم انخشبغ سلى انًفشدة

6 .596 31 .414 

4 .500 32 .572 

21 .639 34 .374 

22 .607 45 .570 

23 .607 54 .443 

25 .608 55 .647 

وقد اشتركت معظـ  (،639.-374.تراوحت معامبلت التشبع عمي ىذا البعد مابيف) 
الجانب الدافعي المحرؾ لمسموؾ الخاص بالذكاء المفردات في نفس الخصائص، والتي تتعمؽ ب

 ولذا يمكف تسمية ىذا العامؿ بالدافعية الذاتية.االنفعالي؛ 
 (3خذٔل)

 (إداسة االَفؼاالثيؼايالث حشبغ يفشداث انبؼذ انثاًَ)

 انخشبغ يؼايم سلى انًفشدة يؼايم انخشبغ سلى انًفشدة

2 .392 42 .556 

33 .531 43 .358 

34 .595 44 .338 

35 .561 44 .593 

83 .674 83 .514 
83 .446 05 .392 
85 .385 08 .317 

(، وقد اشتركت معظـ 674.-317.تراوحت معامبلت التشبع عمي ىذا البعد مابيف) 
القدرة عمي التحكـ في االنفعاالت وتوظيفيا المفردات في نفس الخصائص، والتي تتعمؽ ب

 ولذا يمكف تسمية ىذا العامؿ بإدارة االنفعاالت.بشكؿ إيجابي؛ 
 (4خذٔل)

 (انخؼاطفيؼايالث حشبغ يفشداث انبؼذ انثانث) 

 يؼايم انخشبغ سلى انًفشدة يؼايم انخشبغ سلى انًفشدة

0 .366 16 .563 

10 .331 14 .696 

12 .408 10 .695 

13 .463 20 .439 

14 .617 20 .365 

15 .394 52 .416 
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(، وقد اشتركت معظـ 696.-331.تراوحت معامبلت التشبع عمي ىذا البعد مابيف) 
ولذا يمكف بسموكيات التضامف مع اآلخريف؛ المفردات في نفس الخصائص، والتي تتعمؽ 

 تسمية ىذا العامؿ بالتعاطؼ.
 ( 5خذٔل)

 (انًٓاساث االخخًاػٍتانشابغ) يؼايالث حشبغ يفشداث

 يؼايم انخشبغ سلى انًفشدة يؼايم انخشبغ سلى انًفشدة

1 .595 11 .657 

3 .595 41 .361 

4 .528 56 .465 

5 .671   

(، وقد اشتركت معظـ 671.-361.تراوحت معامبلت التشبع عمي ىذا البعد مابيف) 
ولذا يمكف بالتفاعؿ االجتماعي مع االخريف؛ المفردات في نفس الخصائص، والتي تتعمؽ 

 تسمية ىذا العامؿ بالميارات االجتماعية.
 (6خذٔل)

 (انٕػً بانزاث)خايظيؼايالث حشبغ يفشداث ان 

 يؼايم انخشبغ سلى انًفشدة يؼايم انخشبغ سلى انًفشدة

12 .473 30 .568 

24 .582 36 .452 

24 .400 46 .588 

22 .600 42 .529 

(، وقد اشتركت معظـ 600.-400.تراوحت معامبلت التشبع عمي ىذا البعد مابيف) 
معرفة قدرات الفرد واالىتمامات والقدرات الذاتية؛ المفردات في نفس الخصائص، والتي تتعمؽ ب
 ولذا يمكف تسمية ىذا العامؿ بالوعي بالذات.

 التجانص الداخلي:

لؾ مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط الخطي ؛ وذقاـ الباحث بحساب التجانس الداخمي     
البسيط لبيرسوف بيف درجات كؿ مفردة والبعد الذي تنتمي إليو وكذلؾ الدرجة الكمية، وفيما 

  يمي النتائج التي حصؿ عمييا الباحث:
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 (  4خذٔل)

 (انذافؼٍت انزاحٍتانخداَظ انذاخهً نهبؼذ األٔل)

يؼايم  سلى انًفشدة

االسحباط 

 بانذسخت انكهٍت

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

6 .617** .458** 31 .572** .496** 

4 .598** .547** 32 .663** .581** 

21 .685** .529** 34 .443** .361** 

22 .643** .518** 45 .607** .514** 

23 .638** .488** 54 .588** .543** 

25 .647** .545** 55 .695** .563** 

 05.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)*(     01.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)**(

 (  0خذٔل)

 (إداسة االَفؼاالثانخداَظ انذاخهً نهبؼذ انثاًَ)

سلى 

 انًفشدة

يؼايم 

االسحباط 

بانذسخت 

 انكهٍت نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

2 .393** .351** 42 .621** .500** 

33 .602** .479** 43 .576** .503** 

34 .667** .548** 44 .551** .557** 

35 .512** .359** 44 .613** .509** 

30 .616** .373** 40 .604** .473** 

32 .543** .483** 50 .451** .408** 

40 .521** .383** 53 .543** .514** 

 05.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)*(        01.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)**(

 ( 2خذٔل)

 (انخؼاطفنهبؼذ انثانث)انخداَظ انذاخهً 
سلى 

 انًفشدة
يؼايم االسحباط 
بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 
بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

سلى 
 انًفشدة

يؼايم االسحباط 
بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 
بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط
0 .498** .411** 16 .529** .316** 

10 .450** .371** 14 .637** .417** 
12 .521** .363** 10 .690** .532** 
13 .551** .455** 20 .425** .152** 
14 .581** .429** 20 .474** .390** 
15 .543** .210** 52 .421** .231** 

 05.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)*(     01.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)**(
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 ( 10خذٔل)

 (انًٓاساث االخخًاػٍتانخداَظ انذاخهً نهبؼذ انشابغ ) 

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

1 .690** .534** 11 .632** .417** 

3 .648** .375** 41 .564** .465** 

4 .603** .412** 56 .644** .561** 

5 .720** .445**    

 05.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)*(      01.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)**(

 ( 11خذٔل)

 (انٕػً بانزاثانخداَظ انذاخهً نهبؼذ انخايظ ) 

سلى 

 انًفشدة

االسحباط  يؼايم

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

12 .498** .276** 30 .608** .276** 

24 .585** .287** 36 .440** .294** 

24 .511** .291** 46 .582** .235** 

22 .594** .297** 42 .556** .251** 

 05.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)*(      01.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)**(

 :الركاء االنفعالي ثبات مقياض

قاـ الباحث بحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية، والتي تقـو عمي تجزئة       
زوجي( وحساب معامؿ االرتباط بينيما، وتطبيؽ معادلة تصحيح –المقياس إلي نصفيف)فردي 

 كرونباخ كما يمي:-براوف(، وكذلؾ التجزئة النصفية بمعادلة "جوتماف" وألفا-الطوؿ)سبيرماف
 (21جدول)

 الذكاء االنفعاليائج معامالت ثبات مقياس نت

-معامل ألفا معامل التجزئة"سبيرمان" عدد المفردات المتغير
 بعد التصحيح قبل التصحيح كرونباخ

 83. 958. 811. 08 الذكاء االنفعالي

( أف جميع معامبلت ثبات المقياس مرتفعة، وتشير تمؾ 08يتضح مف نتائج جدوؿ) 
 المقياس لبلستخداـ في البحث الحالي. النتائج إلي صبلحية
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 وصف املقياض يف صوزتٌ الهًائية:

 ( عبارات سمبية2منيـ ) ( عبارة تقريرية52يتكوف المقياس في صورتو النيائية مف )-     
( وتوزعت العبارات 0أبدًا) -(8نادرًا)-(2أحيانًا)-(0غالبًا)–( 5تتراوح االستجابة عمييا دائمًا)

عمي خمسة أبعاد، ىي: الوعي بالذات، إدارة االنفعاالت، الدافعية الذاتية، التعاطؼ، الميارات 
 (.805-52االجتماعية، وتراوحت الدرجة عمي المقياس مف)

 إعداد الباحث.مقياس التحيز المعرفي مف -
 قاـ الباحث بإعداد المقياس وفؽ الخطوات التالية:

 خطوات إعداد املقياض:

 التراث السيكولوجي المتعمؽ بمفيـو التحيز المعرفي، ونظرياتو. عمىقاـ الباحث باالطبلع -
 ، ومنيا:مقاييس التحيز المعرفي عمىطبلع اال-

 Davos Assessment of Cognitive Biases Scale (DACOBS)  
( 04صياغة المقياس في صورتو األولية، حيث تكوف المقياس في صورتو األولية مف )-

(، 5) موافؽ إلي حٍد ما(، 0) موافؽ(، 4)موافؽ بشدة عبارة تقريرية تتراوح االستجابة عمييا 
وتوزعت (، 0(، غير موافؽ بشدة )8، غير موافؽ )(2)غير موافؽ إلي حٍد ما (، 0) ال أعرؼ

تحيزات ، تحيزات في التفسير، تحيزات انتباىية، تحيزات الذاكرة، ىي: أبعاد أربعةالعبارات عمي 
 (.04وتـ عرضو عمي مجموعة مف السادة المحكميف، وقد بمغ عددىـ) ،في إصدار األحكاـ

 .في ضوء مبلحظات السادة الٌمحكميف تعديؿ المفردات-
إعادة صياغة عبارات المقياس في ضوء مبلحظات السادة الٌمحكميف، وتطبيؽ المقياس -

 عمي العينة االستطبلعية؛ بغرض حساب الخصائص السيكومترية.
 إجساءات حشاب الصدق والجبات ملقياض التخيز املعسيف:

 الصدؽ العاممي:
(؛ وذلؾ بغرض إجراء التحميؿ 822الباحث بتطبيؽ المقياس عمي عينة بمغت) قاـ     

العاممي لممقياس، ثـ قاـ الباحث بإجراء التحميؿ العاممي بطريقة المكونات األساسية، 
 واستخمص الباحث أربعة عوامؿ لممقياس، وفيما يمي النتائج التي حصؿ عمييا الباحث:
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 (13خذٔل)

 األبؼاد انًغخخشخت يٍ انخحهٍم انؼايهً

َغبت انخباٌٍ  َغبت انخباٌٍ انًفغشة اندزس انكايٍ انبؼذ

 انخشاكًٍت

 10.323 10.323 4.129 األٔل

 20.057 9.734 3.894 انثاًَ

 27.743 7.686 3.074 انثانث

 34.424 6.681 2.672 انشابغ

 788.أٔنكٍٍ= -ياٌش-اخخباس كاٌضس

 01.دال ػُذ يغخٕي ثمت   2925.343  = اخخباس باسحهٍج

(؛ وذلؾ نظرًا النخفاض معامؿ تشبعيا، وفيما يمي األبعاد 84)ةوقد تـ حذؼ المفرد 
 (.(Varimaxالمستخرجة بعد التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس

 ( 14خذٔل)

 (انزاكشةححٍضاث  يؼايالث حشبغ يفشداث انبؼذاألٔل)

سلى 

 انًفشدة

 يؼايم انخشبغ سلى انًفشدة يؼايم انخشبغ

1 .506 31 .596 

6 .393 34 .570 

0 .585 35 .531 

12 .330 36 .564 

15 .533 34 .537 

22 .549 32 .332 

30 .419   

(، وقد اشتركت معظـ 596.-330.تراوحت معامبلت التشبع عمي ىذا البعد مابيف) 
ولذا بتذكر أحداث وخبرات معينة دوف غيرىا؛  المفردات في نفس الخصائص، والتي تتعمؽ 

 حيزات الذاكرة.يمكف تسمية ىذا العامؿ بت
 (15خذٔل)

 (اَخباٍْت ححٍضاثيؼايالث حشبغ يفشداث انبؼذ انثاًَ) 

سلى 

 انًفشدة

 يؼايم انخشبغ سلى انًفشدة يؼايم انخشبغ

5 .343 21 .638 

10 .585 22 .331 

11 .519 23 .518 

13 .430 20 .566 

14 .306 32 .660 

10 .379 40 .351 
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(، وقد اشتركت معظـ 660.-306.تراوحت معامبلت التشبع عمي ىذا البعد مابيف) 
االنتباه إلي معمومات ومثيرات معينة دوف المفردات في نفس الخصائص، والتي تتعمؽ ب

 ولذا يمكف تسمية ىذا العامؿ بالتحيزات االنتباىية.غيرىا؛ 
 (16خذٔل)

 (األحكاوإصذاس ححٍضاث يؼايالث حشبغ يفشداث انبؼذ انثانث) 

سلى 

 انًفشدة

 يؼايم انخشبغ سلى انًفشدة يؼايم انخشبغ

4 .496 25 .312 

4 .384 24 .310 

12 .771 33 .626 

24 .735 30 .609 

ٔلذ اشخشكج يؼظى انًفشداث فً َفظ  (،771.-310.حشأحج يؼايالث انخشبغ ػهً ْزا انبؼذ يابٍٍ)

ٔنزا ًٌكٍ حغًٍت ْزا انؼايم بانخحٍض فً انحكى ػهً األيٕس ٔػهً اَخشٌٍ؛ انخصائص، ٔانخً حخؼهك 

 بخحٍضاث إصذاس األحكاو.

 ( 14خذٔل)

 (ححٍضاث انخفغٍشيؼايالث حشبغ يفشداث انشابغ)

سلى 

 انًفشدة

 يؼايم انخشبغ سلى انًفشدة يؼايم انخشبغ

2 .302 14 .429 

3 .512 16 .309 

2 .587 26 .447 

(، وقد اشتركت معظـ 587.-302.تراوحت معامبلت التشبع عمي ىذا البعد مابيف) 
ولذا يمكف تسمية ؛ داثبالتفسير المتحيز لؤلحالمفردات في نفس الخصائص، والتي تتعمؽ 

 ىذا العامؿ بتحيزات التفسير.
 التجانص الداخلي:

؛ وذلؾ مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط الخطي قاـ الباحث بحساب التجانس الداخمي     
البسيط لبيرسوف بيف درجات كؿ مفردة والبعد الذي تنتمي إليو وكذلؾ الدرجة الكمية، وفيما 

  يمي النتائج التي حصؿ عمييا الباحث:
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 (10خذٔل)

 (ححٍضاث انزاكشةانخداَظ انذاخهً نهبؼذ األٔل)  

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

سلى 

 انًفشدة

يؼايم 

االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

1 .520** .292** 31 .552** .324** 

6 .414** .163** 34 .580** .456** 

0 .523** .270** 35 .591** .393** 

12 .461** .318** 36 .642** .425** 

15 .538** .336** 34 .523** .268** 

22 .560** .364** 32 .411** .322** 

30 .523** .353**    

 05.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)*   (  01.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)**(

 ( 12خذٔل)

 (ححٍضاث اَخباٍْتانخداَظ انذاخهً نهبؼذ انثاًَ) 

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

5 .467** .411** 21 .589** .340** 

10 .639** .482** 22 .413** .340** 

11 .520** .426** 23 .541** .416** 

13 .558** .426** 20 .515** .437** 

14 .349** .406** 32 .579** .426** 

10 .520** .448** 40 .435** .254** 

 05.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)*(    01.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)**(

 ( 20خذٔل)

 (األحكاوإصذاس ححٍضاث انخداَظ انذاخهً نهبؼذ انثانث) 

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

4 .497** .261** 25 .509** .462** 

4 .453** .160** 24 .552** .534** 

12 .726** .404** 33 .593** .298** 

24 .720** .430** 30 .603** .317** 

 05.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)*(         01.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)** (
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 ( 21خذٔل)

 (ححٍضاث انخفغٍشانخداَظ انذاخهً نهبؼذ انشابغ ) 

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

سلى 

 انًفشدة

يؼايم 

االسحباط 

بانذسخت 

 انكهٍت نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

2 .605** .405** 14 .601** .456** 

3 .657** .387** 16 .486** .338** 

2 .503** .401** 26 .589** .415** 

 05.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)*(     01.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)**(

( أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيًا، ومف ثـ 80يتضح مف نتائج جدوؿ) 
 أبعاد المقياس.يشير ذلؾ إلي تجانس 
 الصدق املستبط باحملم: 

كذلؾ قاـ الباحث بحساب الصدؽ المرتبط بالمحؾ بطريقة)الصدؽ التبلزمي(، وذلؾ بتعريب     
وتطبيقو عمي نفس العينة االستطبلعية وحساب معامؿ االرتباط بيف درجات داكوبز  مقياس

 ( **572.أفراد العينة عمي المقياسيف، وقد بمغت قيمة معامؿ الصدؽ التبلزمي)
 :التخيز املعسيف ثبات مقياض

قاـ الباحث بحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية، والتي تقـو عمي تجزئة       
زوجي( وحساب معامؿ االرتباط بينيما، وتطبيؽ معادلة تصحيح –المقياس إلي نصفيف)فردي 

 كرونباخ كما يمي:-ألفاوكذلؾ بطريقة براوف(، -الطوؿ)سبيرماف
 ( 22خذٔل)

 يؼايالث ثباث يمٍاط انخحٍض انًؼشفً َخائح

-يؼايم أنفا يؼايم انخدضئت"عبٍشياٌ"  ػذد انًفشداث انًخغٍش

 بؼذ انخصحٍح لبم انخصحٍح كشَٔباخ

 825. 883. 791. 32 انخحٍض انًؼشفً

( أف جميع معامبلت ثبات المقياس مرتفعة، وتشير تمؾ 88يتضح مف نتائج جدوؿ) 
 المقياس لبلستخداـ في البحث الحالي.النتائج إلي صبلحية 

 وصف املقياض يف صوزتٌ الهًائية:

عبارة تقريرية تتراوح ( 22في صورتو النيائية مف) تحيز المعرفييتكوف مقياس ال     
(، غير 0) ال أعرؼ(، 5) موافؽ إلي حٍد ما(، 0) موافؽ(، 4االستجابة عمييا موافؽ بشدة )
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(، وتوزعت العبارات عمي 0(، غير موافؽ بشدة )8(، غير موافؽ )2موافؽ إلي حٍد ما )
أربعةأبعاد، ىي: التحيز االنتباىي، التحيز في الذاكرة، التحيز في التفسير، التحيز في إصدار 

 األحكاـ.
 مقياض اختاذ القساز مو إعداد الباحح. 

 :قاـ الباحث بإعداد المقياس وفؽ الخطوات التالية
 خطوات إعداد املقياض:

 التراث السيكولوجي المتعمؽ بمفيـو اتخاذ القرار، ونظرياتو. عمىقاـ الباحث باالطبلع -
 ومنيا: القرار،مقاييس اتخاذ  عمىاالطبلع -

 (.8448ر إعداد سيؼ الديف عبدوف) مقياس اتخاذ القرا 
 (8405مقياس اتخاذ القرار إعداد محمد حسف صبح) 

( 88صورتو األولية، حيث تكوف المقياس في صورتو األولية مف ) صياغة المقياس في-
(، 0)تنطبؽ بدرجة متوسطة (، 5تنطبؽ بدرجة كبيرة) عبارة تقريرية تتراوح االستجابة عمييا

: أبعاد، ىي خمسةوتوزعت العبارات عمي  (،0)ال تنطبؽ تماماً (، 8)ال تنطبؽ(، 2)إلي حٍد ما
وتـ عرضو  القدرة عمي اتخاذ القرار ،تقييـ البدائؿ، المرونة تحديد المشكمة، جمع المعمومات،

 (.04عمي مجموعة مف السادة المحكميف، وقد بمغ عددىـ)
 ي ضوء مبلحظات السادة الٌمحكميف.تعديؿ المفردات ف-
إعادة صياغة عبارات المقياس في ضوء مبلحظات السادة الٌمحكميف، وتطبيؽ المقياس -

 بغرض حساب الخصائص السيكومترية. عمي العينة االستطبلعية؛
 :اتخاذ القرارإجراءات حساب الصدؽ والثبات لمقياس 

 الصدق العاملي:

(؛ وذلؾ بغرض إجراء التحميؿ 822قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمي عينة بمغت)     
العاممي لممقياس، ثـ قاـ الباحث بإجراء التحميؿ العاممي بطريقة المكونات األساسية، 
 واستخمص الباحث أربعة عوامؿ لممقياس، وفيما يمي النتائج التي حصؿ عمييا الباحث:
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 (23خذٔل)

 األبؼاد انًغخخشخت يٍ انخحهٍم انؼايهً 

َغبت انخباٌٍ  َغبت انخباٌٍ انًفغشة اندزس انكايٍ انبؼذ

 انخشاكًٍت

 12.101 12.101 2.662 األٔل

 22.587 10.486 2.307 انثاًَ

 31.905 9.319 2.050 انثانث

 40.407 8.502 1.870 انشابغ

 46.907 6.500 1.430 انخايظ

    730. أٔنكٍٍ=  -ياٌش-اخخباس كاٌضس

 01.دال ػُذ يغخٕي ثمت   1183.999 اخخباس باسحهٍج= 

(؛ وذلؾ نظرًا النخفاض معامؿ تشبعيا، وفيما يمي األبعاد 80)ةتـ حذؼ المفرد  
 (.(Varimaxالمستخرجة بعد التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس

 (24خذٔل)

 (خًغ انًؼهٕياثيؼايالث حشبغ يفشداث انبؼذاألٔل) 

سلى 

 انًفشدة

 يؼايم انخشبغ سلى انًفشدة يؼايم انخشبغ

6 .539 10 .738 

4 .606 15 .559 

2 .764   

(، وقد اشتركت معظـ 764.-539.تراوحت معامبلت التشبع عمي ىذا البعد مابيف) 
ولذا يمكف ؛ البحث عف المعمومات وتجميعياالمفردات في نفس الخصائص، والتي تتعمؽ ب

 تسمية ىذا العامؿ بجمع المعمومات.
 (25خذٔل)

 (ححذٌذ انًشكهتيؼايالث حشبغ يفشداث انبؼذ انثاًَ) 

 سلى

 انًفشدة

يؼايم  سلى انًفشدة يؼايم انخشبغ

 انخشبغ

3 .731 11 .620 

5 .712 12 .669 

(، وقد اشتركت معظـ 731.-620.تراوحت معامبلت التشبع عمي ىذا البعد مابيف) 
اإلدراؾ الصحيح والصياغة المحددة لممشكمة؛ المفردات في نفس الخصائص، والتي تتعمؽ ب

 بتحديد المشكمة. ولذا يمكف تسمية ىذا العامؿ
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 ( 26خذٔل)

 (احخار انمشاسيؼايالث حشبغ يفشداث انبؼذ انثانث)

سلى 

 انًفشدة

يؼايم  سلى انًفشدة يؼايم انخشبغ

 انخشبغ

2 .578 16 .574 

0 .613 20 .682 

(، وقد اشتركت معظـ 682. -574.تراوحت معامبلت التشبع عمي ىذا البعد مابيف) 
ولذا يمكف ات في نفس الخصائص، والتي تتعمؽ بالجانب اإلجرائي التنفيذي لمقرار؛ المفرد

 تسمية ىذا العامؿ باتخاذ القرار
 ( 24خذٔل)

 (حمٍٍى انبذائميؼايالث حشبغ يفشداث انشابغ)

سلى 

 انًفشدة

يؼايم  سلى انًفشدة يؼايم انخشبغ

 انخشبغ

14 .599 10  .730 

14 .442 12 .614 

(، وقد اشتركت معظـ 730.-442.تراوحت معامبلت التشبع عمي ىذا البعد مابيف)  
المقارنة بيف البدائؿ المتاحة وأختيار أفضميا؛ الخصائص، والتي تتعمؽ ب المفردات في نفس

 ولذا يمكف تسمية ىذا العامؿ بتقييـ البدائؿ.
 ( 20خذٔل)

 (انًشَٔتيؼايالث حشبغ يفشداث انخايظ)

سلى 

 انًفشدة

يؼايم  سلى انًفشدة يؼايم انخشبغ

 انخشبغ

1 .540 13 .332 

4 .630 22 .474 

(، وقد اشتركت معظـ 630.-332.تراوحت معامبلت التشبع عمي ىذا البعد مابيف) 
وضع خطة بديمة، واالختيار بيف أكثر مف بديؿ؛ المفردات في نفس الخصائص، والتي تتعمؽ ب

 بالمرونة.ولذا يمكف تسمية ىذا العامؿ 
  التجانص الداخلي:

؛ وذلؾ مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط الخطي قاـ الباحث بحساب التجانس الداخمي     
البسيط لبيرسوف بيف درجات كؿ مفردة والبعد الذي تنتمي إليو وكذلؾ الدرجة الكمية، وفيما 

  يمي النتائج التي حصؿ عمييا الباحث:
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 ( 22خذٔل)

 (خًغ انًؼهٕياثانخداَظ انذاخهً نهبؼذ األٔل) 

يؼايم االسحباط  انًفشدة

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

انًفشد

 ة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

6 .667** .361** 10 .713** .439** 

4 .672** .452** 15 .605** .342** 

2 .771** .480**    

 05.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)*    (  01.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)**(

 (30خذٔل)

 (ححذٌذ انًشكهتانخداَظ انذاخهً نهبؼذ انثاًَ)  

يؼايم االسحباط  انًفشدة

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

انكهٍت بانذسخت 

 نهًمٍاط

انًفشد

 ة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

3 .710** .347** 11 .749** .519** 

5 .765** .448** 12 .732** .407** 

 05.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)*(  01.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)**(

 ( 31خذٔل)                           

 (احخار انمشاسانخداَظ انذاخهً نهبؼذ انثانث) 

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

2 .649** .266** 16 .637** .324** 

0 .608** .371** 20 .715** .339** 

 05.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)*(       01.يؼايم االسحباط دال ػُذ يغخٕي دالنت)**(

 ( 32خذٔل)

 (حمٍٍى انبذائمانخداَظ انذاخهً نهبؼذ انشابغ ) 

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

سلى 

 انًفشدة

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

14 .685** .323** 10 .740** .456** 

14 .647** .353** 12 .573** .334** 
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 ( 33خذٔل) 

 (انًشَٔتانخداَظ انذاخهً نهبؼذ انخايظ ) 

يؼايم االسحباط  انًفشدة

بانذسخت انكهٍت 

 نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

يؼايم  انًفشدة

االسحباط 

بانذسخت 

 انكهٍت نهبؼذ

يؼايم االسحباط 

بانذسخت انكهٍت 

 نهًمٍاط

1 .610** .367** 13 .605** .331** 

4 
.594** .470** 

22 
.453** .190** 

ومف ثـ ( أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيًا، 22يتضح مف نتائج جدوؿ) 
 يشير ذلؾ إلي تجانس كافة أبعاد المقياس.

 ثباث يمٍاط احخار انمشاس:

 (34خذٔل)

 َخائح يؼايالث ثباث يمٍاط احخار انمشاس

-يؼايم أنفا يؼايم انخدضئت"عبٍشياٌ" ػذد انًفشداث انًخغٍش

 بؼذ انخصحٍح لبم انخصحٍح كشَٔباخ

 776. 774. 608. 22 احخار انمشاس

( أف جميع معامبلت ثبات المقياس مرتفعة، وتشير تمؾ 20يتضح مف نتائج جدوؿ) 
 النتائج إلي صبلحية المقياس لبلستخداـ في البحث الحالي.

 وصف املقياض يف صوزتٌ الهًائية:

 االستجابة عمييا( عبارة تقريرية تتراوح 80يتكوف المقياس في صورتو النيائية مف )-     
ال تنطبؽ (، 8)ال تنطبؽ(، 2)إلي حٍد ما(، 0)تنطبؽ بدرجة متوسطة (، 5تنطبؽ بدرجة كبيرة)

(، وتوزعت العبارات عمي خمسة أبعاد، ىي: تحديد المشكمة، جمع المعمومات،  تقييـ 0)تماماً 
 مرونة، القدرة عمي اتخاذ القرار.البدائؿ، ال

 ض:واختباز صخة الفس

بيف   Path analysisبإجراء تحميؿ مسارلمتحقؽ مف صحة الفروض قاـ الباحث       
وذلؾ باستخداـ اتخاذ القرار(، -التحيز المعرفي-المتغيرات موضع الدراسة)الذكاء االنفعالي

حيث أخضعت معامبلت االرتباط بيف المتغيرات لتحميؿ المسار الختبار Amos 23 برنامج 
 (.25جدوؿ)بالعبلقات السببية الموضحة 
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 ( 35خذٔل)

 (454يؤششاث يالئًت انًُٕرج نبٍاَاث ػٍُت انبحث)ٌ=

انمًٍت انًحغٕبت  انًؤشش            

 نهًؤشش

انمًٍت  انًذي انًثانً

انخً حشٍش 

إنى أفضم 

 يطابمت

  X2 4.154 2لًٍت كا 

 أٌ حكٌٕ غٍش دانت           
 Df 3 دسخاث انحشٌت

 sig .245 يغخٕي انذالنت

إنً  2انُغبت بٍٍ كا

 دسخاث انحشٌت

DF / X2 1.385 1-صفش (5-)صفش 

 1 (1-)صفش GFI .997 يؤشش حغٍ انًطابمت

يؤشش حغٍ انًطابمت 

 انًصحح بذسخاث انحشٌت

AGFI .979 1 (1-0)صفش 

يؤشش انًطابمت 

 انًؼٍاسي

NFI .999 (0-1) 1 

اندزس انخشبٍؼً انُغبً 

 نخطأ االلخشاب

RMSEA .029 صفش (1,-)صفش 

  CFI  (0-1) يؤشش انًطابمت انًماسٌ

 IFI 1 (0-1) 1 يؤشش انًطابمت انخضاٌذي

 TLI .999 (0-1) 1 يؤشش حٕكش ٔنٌٕظ

انصذق 

انضائف 

 انًخٕلغ

 

انًُٕرج 

 انحانً

ECVI .088  

ألم يٍ  ECVIأٌ حكٌٕ لًٍت 

 ECVI أٔ حغأي لًٍت

 نهًُٕرج انًشبغ
انًُٕرج 

 انًشبغ

ECVI .092 

 1 (1-)صفش RFI .995 انًطابمت انُغبً يؤشش

 
( أف جميع مؤشرات حسف المطابقة لمنموذج تقع في المدي 25يتضح مف نتائج جدوؿ)

 ( 0ج المفترض، والموضح بالشكؿ ) المثالي؛ ومف ثـ يشير ذلؾ إلي قبوؿ النموذ
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 مف قبؿ الباحث ( معامبلت المسار غير المعيارية لمنموذج المقترح0شكؿ)
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 ( 36خذٔل)

 يهخص َخائح ححهٍم انًغاس

يغخٕي  لًٍت   ث خ انخأثٍش انًخغٍش

 انذالنت
 حابغ يغخمم

 *** 6.719 033. 221. احخار انمشاس ككم انزكاء االَفؼانً

 *** 5.882- 018. 103.- ححٍضاث انزاكشة انزكاء االَفؼانً

 682. 410.- 003. 001.- ححٍضاث االَخباِ انزكاء االَفؼانً

 *** 5.666- 002. 009.- ححٍضاث إصذاس األحكاو انزكاء االَفؼانً

 001. 3.281- 017. 055.- ححٍضاث انخفغٍش انزكاء االَفؼانً

 495. 683.- 678. 463.- احخار انمشاس ككم ححٍضاث االَخباِ

 890. 139. 681. 094. احخار انمشاس ككم ححٍضاث إصذاس األحكاو

 *** 3.521- 091. 319.- احخار انمشاس ككم ححٍضاث انخفغٍش

 *** 119.832 008. 996. ححٍضاث االَخباِ ححٍضاث انزاكشة

 *** 22.923 022. 510. ححٍضاث إصذاس األحكاو ححٍضاث االَخباِ

 *** 9.473 042. 398. ححٍضاث انخفغٍش ححٍضاث إصذاس األحكاو

 *** 22.021 023. 496. ححٍضاث إصذاس األحكاو ححٍضاث انزاكشة

يوجد تأثير مباشر لمذكاء االنفعالي في  ، والذي ينص عمي أنو"األوؿ اختبار صحة الفرض
( نجد أف ىناؾ تأثير مباشر 20اتخاذ القرار لدى أفراد عينة البحث، وبالرجوع إلي جدوؿ)

وىي قيمة دالة  (،221.لمذكاء االنفعالي في اتخاذ القرار؛ حيث بمغت قيمة الوزف االنحداري)
إحصائيًا، وتشير إلي أنو عندما يتغير الذكاء االنفعالي بمقدار درجة واحدة يتغير معو اتخاذ 

 (، ومف ثـ يشير ذلؾ إلي تحقؽ الفرض البحثي.221.القرار بمقدار)
يوجد تأثير مباشر لمذكاء االنفعالي في  ، والذي ينص عمي أنو"الثاني اختبار صحة الفرض

مباشر  ( نجد أف ىناؾ تأثير20ي لدى أفراد عينة البحث. وبالرجوع إلي جدوؿ)التحيز المعرف
(، وىي قيمة 103.-لمذكاء االنفعالي في تحيزات الذاكرة؛ حيث بمغت قيمة الوزف االنحداري)

معو  تنقصدالة إحصائيًا، وتشير إلي أنو عندما يتغير الذكاء االنفعالي بمقدار درجة واحدة 
 ( 103.-بمقدار) تحيزات الذاكرة 

كما يوجد تأثير مباشر داؿ إحصائيًا لمذكاء االنفعالي في تحيزات إصدار األحكاـ؛ حيث بمغت 
(، وىي قيمة دالة إحصائيًا، وتشير إلي أنو عندما يتغير 009.-قيمة الوزف االنحداري)

(، 009.-الذكاء االنفعالي بمقدار درجة واحدة تنقص معو تحيزات إصدار األحكاـ  بمقدار)
كما يوجد تأثير أيضًا داؿ إحصائيًا  لمذكاء االنفعالي في تحيزات التفسير؛ حيث بمغت قيمة 

(، وىي قيمة دالة إحصائيًا، وتشير إلي أنو عندما يتغير الذكاء 055.-الوزف االنحداري)
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(، األمر الذي 055.-االنفعالي بمقدار درجة واحدة تنقص معو تحيزات التفسير  بمقدار)
 لي تحقؽ الفرض.يشير إ

يوجد تأثير مباشر لمتحيز المعرفي في  ، والذي ينص عمي أنو"الثالث اختبار صحة الفرض
 ( نجد أف ىناؾ تأثير مباشر20وبالرجوع إلي جدوؿ) اتخاذ القرار لدى أفراد عينة البحث.

وىي قيمة  (،319.-لتحيزات التفسير في اتخاذ القرار؛ حيث بمغت قيمة الوزف االنحداري)
دالة إحصائيًا، وتشير إلي أنو عندما تتغير تحيزات التفسير بمقدار درجة واحدة تنقص معو 

(، األمر الذي يوضح التأثير البالغ لتحيزات التفسير 319.-القدرة عمي اتخاذ القرار  بمقدار)
 ، ويشير كذلؾ إلي قبوؿ الفرض بشكؿ جزئي.في القدرة عمي اتخاذ القرار

يوجد تأثير غير مباشر لمذكاء االنفعالي  ، والذي ينص عمي أنو"الرابع الفرضاختبار صحة 
وبالرجوع إلي نتائج تحميؿ ، في اتخاذ القرار عبر التحيز المعرفي لدى أفراد عينة البحث

نجد أف التأثير غير المباشر لمذكاء االنفعالي في اتخاذ القرار  (20جدوؿ) المسار
وىي تأتي مف التأثير المباشر لمذكاء االنفعالي (، وىي قيمة دالة إحصائيًا أيضًا، 069.بمغت)

تحيزات -( 009.تحيزات إصدار األحكاـ)-(001.في أبعاد التحيز المعرفي تحيزات االنتباه)
األمر الذي يشير إلي أنو عندما (، والتي تؤثر بشكؿ مباشر في اتخاذ القرار، 055.التفسير)

أي عبر التحيز -نفعالي فإنو يؤثر في اتخاذ القرار بشكؿ غير مباشراال يتغير الذكاء 
لمذكاء االنفعالي في اتخاذ (، ىذا باإلضافة إلي التأثير المباشر 069.بمقدار )-المعرفي

  التأثير الكمي لمذكاء االنفعالي في اتخاذ القرارفإف (، ومف ثـ 221.القرار، والذي بمغ )
 يحسب كالتالي:

 29.(=069.(+التأثير غير المباشر)221.ير المباشر)أث=التالقرار اتخاذ
( الذكاء االنفعالي ( 29.اتخاذ القرار= ومف ثـ يمكف استنتاج معادلة تحميؿ المسار كالتالي:

 ككؿ
-التحيز المعرفي-وتتفؽ تمؾ النتيجة مع اإلطار العاـ لممفاىيـ الثبلثة)الذكاء االنفعالي     

اتخاذ القرار(؛ فالمعروؼ أف عممية اتخاذ القرار عممية معقدة تتأثر بعديد مف العوامؿ، منيا 
ماىو شخصي، ومنيا ماىو عقمي ومنيا ماىو انفعالي، وبالتالي فإف ىذه النتيجة تظير 

ر اإليجابي الذي يمكف لمذكاء االنفعالي أف يقوـ بو في الحد مف اآلثار السمبية لمتحيز، الدو 
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حيث أف وجود الذكاء االنفعالي يعمؿ عمي التقميؿ أو التثبيط مف التحيز المعرفي، ويظير ذلؾ 
 جميًا في العبلقة بيف المتغيرات الثبلثة.

رات فرعية تتمثؿ في جمع المعمومات، ميا وبالتدقيؽ في اتخاذ القرار نجد أنو مكوف     
االختيار بيف البدائؿ، وتقييـ البدائؿ، وغيرىا مف الميارات التي تصطدـ بالتحيز المعرفي، ال 

فالخبرات التي يمر بيا الفرد قد تؤثر  والخبرات السابقة؛ الذاكرةالجانب المتعمؽ بسيما في 
تقييـ البدائؿ المتاحة بشكؿ  بشكؿ سمبي في عممية جمع المعمومات حوؿ موضوع ما أو
دقة وموضوعية المعمومات التي موضوعي؛ حيث يتدخؿ التحيز المعرفي ويؤثر بالسمب في ال

يجمعيا الفرد، ومف ثـ يؤثر ذلؾ بالسمب في القدرة عمي اتخاذ القرار، ومف ىنا تأتي أىمية 
يمثمو مف ميارات فرعية تتمثؿ الذكاء االنفعالي باعتباره متغيرًا وسيطًا يمعب دورًا إيجابيًا بما 

في الوعي بالذات، إدارة الذات، وغيرىا مف الميارات الفرعية، التي تساعد في تكويف صورة 
واعية لمفرد عف ذاتو، وأف يكوف عمي وعي بالميددات، والخبرات، ولديو القدرة عمي تفسيرىا 

األمر الذي يسيـ في التعامؿ  والتعامؿ معيا بشكؿ موضوعي بعيد عف المبالغة والتيويؿ،
  الفعاؿ مع الذات ومع المحيطيف، ومف ثـ القدرة عمي اتخاذ القرار بشكؿ جيد.

وىذا يعني أف ارتفاع التحيز المعرفي يؤدي إلي خفض القدرة عمي اتخاذ القرار، وتتفؽ      
لتحيز المعرفي تمؾ النتيجة مع طبيعة التحيز المعرفي والقدرة عمي اتخاذ القرار، حيث يمثؿ ا

حيث يعد التحيز المعرفي أحد المحددات الميمة في ؛ عائقًا أماـ قدرة الفرد عمي اتخاذ القرار
تشويو عممية صنع القرار، مما يؤدي إلى الوقوع في أخطاء في الحكـ وصنع القرار والسموؾ، 

المنحاز في  ومما يؤدي أيضًا إلى حوادث أو تصادمات أو كوارث إذا كاف ىناؾ التزاـ بالحكـ
 .(882، 8440عممية صنع القرار والسموؾ)الزيات، 

والتي توصمت إلي وجود  Fetterman (2015)دراسة وتتفؽ تمؾ النتيجة أيضًا مع     
التي تؤثر عمى و ثقافية ، فالقرار يتأثر بعدة عوامؿ التحيز المعرفي واتخاذ القرار عبلقة بيف

والعادات والتقاليد والقواعد األخبلقية السائدة التي تحكـ أفكار عممية اتخاذ القرار تتضمف القيـ 
 األفراد والمجتمع ككؿ، وبذلؾ فإف متخذ القرار يتأثر بيذه العوامؿ في وصولو لمقرار أو وسموؾ

 تشكيؿ التحيز المعرفي لمفرد.والتي تدخؿ أيضًا في (. 2010البديؿ األفضؿ )موسى، 
رفية إلي اتخاذ القرارت بشكؿ سريع دوف إخضاع المحتوي حيث تؤدي االنحيازات المع      

لممعالجة المتأنية، األمر الذي يؤدي إلي اتخاذ قرارات سيئة، ويمكف القوؿ بأف ىذه التحيزات 
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تنشأ مف وجود تمثيبلت مشوىو في الذاكرة وكذلؾ في طريقة تخزيف المعمومات، والتي تؤدي 
السابقة، ومف ثـ يؤدي ذلؾ بدوره إلي التفكير  إلي التحيز في تذكر المعمومات واألحداث
 (Marewski, Pohl., & Vitouch, 2010المتحيز وبناء قرارت مبنية عمي ىذا التحيز

.ومف ثـ يأتي دور الذكاء االنفعالي في الخفض مف تأثير ىذه التحيزات والحد منيا، ومف ثـ (
 زيادة القدرة عمي عممية اتخاذ القرار لدي الفرد.

  :الذكاء االنفعالي نجد أنو مكوف مف ميارات فرعية تتمثؿ في ةوبالتأمؿ في طبيع    
تعني التعبير عف العواطؼ اإليجابية لمفرد، ومراقبة العواطؼ والتي تعني إدارة االنفعاالت: 

، 8440السمبية، وكيفية التحكـ بيا، وقدرة الفرد عمى تحويميا إلى عواطؼ إيجابية )حسيف، 
دارة إنفعاالتيا متعددة قد 80، 8448لخضر )(، ويشير ا00 ( إلى أف أشكاؿ تنظيـ الذات وا 

يكوف بعضيا ىروبًيا كتعاطي المخدرات وتحريؼ المعمومات، وتشتيت االنتباه، وتقميؿ 
األىمية، وبعضيا اآلخر أكثر إيجابية كممارسة الرياضة وطمب الدعـ اإلجتماعي والتفريغ 

دارة اإلنفعاالت كبت الوجداني مف خبلؿ ممارسة النشا طات العبادية، وال يعني تنظيـ الذات، وا 
ىذه االنفعاالت، ولكف ترشيدىا بصورة تساعد الفرد عمى التوافؽ السميـ مع المواقؼ، لذا قد 
يشمؿ اإلفصاح عف االنفعاؿ الذي يشعر بو الفرد لآلخريف سواء مف أجؿ طمب الدعـ 

( أنو 000، 8444ذات: ويرى روبنز وسكوت )الوعي بال، و االجتماعي أو محاولة التنفيس
االنتباه المستمر لمفرد لحاالتو الوجدانية، وفي ىذا الوعي التأممي يبلحظ العقؿ ويتفحص 
الخبرة ذاتيا بما في ذلؾ العاطفة، حيث يتطمب الوعي بالذات أف تكوف القشرة المخية في 

واطؼ واالنفعاالت المستثارة، نشاط وخاصة في مناطؽ المغة بحيث تستطيع تحديد وتسمية الع
والوعي بالذات ليس انتباىا تأثر باالنفعاالت أو يستجيب لما يبلحظ ولكنو حالة محايدة تحفظ 

أنيا ب( 00، 8440حسيف ) ويعرفياالتواصؿ مع اآلخريف: ، و لمفرد قدرتو عمى التأمؿ الذاتي
ومشاركة اآلخريف مشكبلتيـ تعني القدرة عمى المبادرة في إقامة عبلقات متبادلة مع اآلخريف 

ومساندتيـ والتفاعؿ معيـ بطريقة تتسـ باالنسجاـ بيف كؿ مف اإلشارات المفظية وغير 
بأنو اإلحساس بعواطؼ اآلخريف، والتفاعؿ أيضًا  والذي يعرفو التعاطؼ الوجدانيو المفظية، 

ديـ يد العوف ، وتقمعيـ بطريقة تسيـ بالتناغـ والتحكـ في الصراع، وتقدير عواطؼ اآلخريف
( بأنيا توجيو 022 -082، 8444يعرفيا جولماف )والتي دافعية الذات ، و والمساعدة ليـ
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العواطؼ في خدمة ىدؼ ما، وتعني كذلؾ تأجيؿ اإلشباع ووقؼ تأجيؿ الدوافع التي ال يمكف 
 .إشباعيا في الوقت الحالي لتحقيؽ ىدؼ ما وىي أساس اإلنجاز

بشكؿ متفاعؿ كوسيط بيف التحيزات المعرفية لمفرد وتعمؿ ىذه الميارات الفرعية  
وجود عبلقة بيف  والتي أكدت( 8400دراسة زمزمي) ويؤكد ذلؾ نتيجة واتخاذ القرار لديو،

( مف طالبات كمية 084الذكاء الوجداني والقدرة عمي حؿ المشكبلت، وذلؾ عمي عينة بمغت)
كذلؾ تؤثر ، بالمممكة العربية السعوديةالفنوف واالقتصاد المنزلي مف كميات المعمميف ببيشة 

أساليب التفكير التي يتبعيا الفرد في قدرتو عمي اتخاذ القرار، وىذا ما أكدتو دراسة 
، وىو مايبرز دور الذكاء (848(، وذلؾ عمي عينة مف المعمميف بمغت)8405صبح)

عمي حؿ عممية التفكير وتحسيف القدرة االنفعالي في تعديؿ بعض األمور السمبية في 
 المشكبلت؛ وذلؾ باتخاذ القرارات المناسبة.

وفي الخبلصة يمكف القوؿ بأف الذكاء االنفعالي يتوسط العبلقة بيف التحيز المعرفي       
واتخاذ القرار؛ وىذا يعني أف وجود الذكاء االنفعالي يعمؿ عمي الحد مف التأثير السمبي لمتحيز 

دي الفرد، وبالتالي يزيد مف قدرة الفرد عمي اتخاذ القرار المعرفي في القدرة عمي اتخاذ القرار ل
أف توافر القدرات الشخصية لمتخذ القرار تؤثر بشكؿ كبير الصحيح، األمر الذي ُيعزز فكرة  

عمى قراراتو حيث تعد القدرات التي يتحمى بيا الفرد مف مقومات اتخاذ القرار الصائب، ومف 
 التفكير وما تحممو ىاتاف القدرتاف مف تخيؿ لبلحتماالتالقدرات الذكاء، وأسموب  أىـ ىذه

المتوقعة، وتذكر الخبرات السابقة، والقدرة عمى تحميؿ المشكمة، ورؤيتيا مف كافة 
 (.8444، جوانبيا)كامؿ
 التوصيات:

 في ضوء نتائج البحث الحالي يوص الباحث بالتالي: 
ضبط السوؾ الفردي، ومساعدة  عمىاالىتماـ بالذكاء االنفعالي باعتباره متغيرًا ميمًا يعمؿ -

 الفرد عمي التكيؼ مع الظروؼ المحيطة بو.
خفض التحيز المعرفي؛ وذلؾ باالىتماـ بتنمية بعض الذكاءات التي يتمتع بيا  عمىالعمؿ -

 والتي تسيـ في خفض سموؾ التحيز. ،مثؿ الذكاء الشخصي، الذكاء االجتماعي الفرد
سواء في المنزؿ أو المدرسة  توفير بيئة نفسية صحية تتسـ بالخبرات اإليجابية عمىالعمؿ  -

 ؛ حيث تمعب الخبرات دورًا ىامًا في تشكيؿ التحيز المعرفي لمفرد.أو الجامعة
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 مستقبمية: البحوث-00    
 ، كاالبتكارأخرى معرفية المعرفية بمتغيرات التحيزات عبلقةتتناوؿ  الدراسات مف مزيد إجراء-

 ، أو أساليب مواجية الضغوط.أو أساليب التفكير
تستند في فمسفتيا  ي الجامعاتتصميـ برامج تدريبية لخفض التحيز المعرفي لدي الطبلب ف-

 الذكاءات المتعددة لدى الفرد. إلى
 ثقافية تقارف التحيز المعرفي في ثقافات مختمفة. إجراء دراسات عبر-
 دراسة العبلقة بيف اتخاذ القرار والكفاءة الذاتية المدركة وأساليب التفكير.-
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 املساجع

 أواُل: املساجع العسبية: 

 . الفكر دار: عمان. تنميتو –تطبيقاتو –الوجداني أسسو الذكاء(.  7007. )السمادوني إبراىيم السيد
 طالبات من عينة لدي القرار واتخاذ الدراسي التوافق من الشخصي بالذكاء التنبؤ(. 7000) .جودة السيد
-757 ،(7)70 ،(رانم)المصرية النفسيين االخصائيين رابطة السعودية، العربية بالمممكة التربية كمية

796. 
 االحتراق عالقة في دراسة العمل في النفسي االحتراق سيكولوجية(. 7008. )األقرع مصطفي السيد

 عين جامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة الوجداني، والذكاء المعرفية والتشوىات العمل بضغوط النفسي
 .شمس
 الشخصي االستراتيجي بالتخطيط وعالقتيا المدركة الذاتية الكفاءة(. 7005. )درويش أحمد إبراىيم
 ،(77) المنصورة، جامعة-النوعية التربية بحوث مجمة الجامعة، طالبات لدي القرار اتخاذ عمى والقدرة

69-000. 
 األعسر صفاء: ترجمة. الوجداني الذكاء -السيكولوجية التربية في(. 7000. )سكوت وجان بام روبنز،

 .والنشر لمطباعة قباء دار: القاىرة كفافي، الدين وعالء
 .العربي الفكر دار: القاىرة. وتعميق تنمية والفيم المتعددة الذكاءات(. 7007. )جابر الحميد عبد جابر
 الضغوط مواجية واستراتيجيات الذاتية بالكفاءة وعالقتو الوجداني الذكاء(. 7006. )عبداهلل محمد جابر
 .640-577،(7)5 المصرية، النفسيين االخصائيين رابطة. االبتدائية المرحمة معممي لدي

 مكتبة: القاىرة ،(وتوطين تأصيل) العربية البيئة عمى حديثة تربوية متغيرات(. 7008. )الفيل حممي
 .المصرية االنجمو

 رابطة ،(أبعاده وتمايز قياسو)األطفال لدي الوجداني الذكاء(. 7007. )النجار الرازق عبد خالد
 .479-477 ،(7)07 المصرية، النفسيين االخصائيين

 ،(98) المعرفة، عالم مجمة: الكويت الجبالي، ليمى: ترجمة. العاطفي الذكاء (.7000. )جولمان دانيال
 .الوطن مطابع

 .الشروق دار: عمان. المعرفي النفس معم (.7007) الزغول الرحيم عبد وعماد ،الزغول النصير رافع
 بالذكاء وعالقتو القرار اتخاذ (.7004. )سيد سعيدة أماني اليماني، السيد فاطمة عالم، أبو محمود رجاء

 جامعة التربوية، العموم مجمة. الديموجرافية المتغيرات بعض ضوء في التربوية القيادات لدي الوجداني
 .566-577 ،(7)77 القاىرة،

   : مكتبة األنجمو المصرية.القاىرة، الوجدانيتعميمات مقياس الذكاء  ة(. كراس7007)رشا عبد الفتاح. 
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 خطاب، محمد نشوان، حسين يعقوب ترجمة ،7. طالتفكير أبعاد(. 7004) مارزانو دافردن روبرت
 .الفرقان عمان: دار

 األنجمو مكتبة: القاىرة. الوجداني الذكاء معرفة وراء ما(. 7009. )الفيل وحممي األنصاري، سامية
 .المصرية

 .الحديث الكتاب دار: القاىرة. الوجداني الذكاء مقياس(.  7000. )خميل سامية
 كراسة التعميمات، القاىرة: دار الفكر العربي.-(. مقياس اتخاذ القرار7007) سيف الدين عبدون.

 .الصفاء عمان: دار. القرار اتخاذ عمى القدرة(. 7000. )موسى محمد شيرزاد
العالقات السببية بين الذكاء الوجداني  (. نمذجة7004صالح الدين حمدي، و وليد شوقي شفيق. )

، 47رسالة التربية وعمم النفس، والسعادة والتحصيل الدراسي لدى طمبة الصف الثاني الثانوي العام. 
089-706. 
 .والنشر لمطباعة الوفاء دار: األسكندرية. الذات توكيد ميارات(. 7006. )حسين طو
 .المريخ دار: الرياض. البشرية الموارد إدارة أسس(.  7006. )القصبي السالم عبد

أو لمذكاء الوجداني، كراسة األسئمة والتعميمات، -را(. قائمة ب7007عبد العال حامد عجوة. )
 األسكندرية: المكتبة المصرية.

 .الشروق دارعمان:  .المعرفي النفس عمم(. 7007. )كامل اهلل عبد
 المرحمة طالب لدي االجتماعي بالرىاب وعالقتو الوجداني الذكاء(. 7009. )محمد عبدالرحمن
 .57-0 ،(7)75 أسيوط، جامعة التربية كمية مجمة. المتوسطة

 نفسية، دراسات مجمة. جديد؟ مفيوم ىو ىل الوجداني الذكاء(. 7007. )الخضر حمودة عثمان
07(0)، 5-47. 
 لدى لممعمومات المعرفي التمثيل كفاءة وفق عمى القرار اتخاذ عمى (. القدرة7009. )جابر صكر عمى
 .708-790 ،(5)07 اإلنسانية، لمعموم القادسية مجمة الجامعة، طمبة
 مجمة الجامعة، طمبة لدى المعرفي االنحياز(. 7008. )األمير عبد خالد وعذراء جابر، صكر عمى

 .004- 65 ،(0)08 التربوية، والعموم اآلداب في القادسية
 .والتوزيع لمنشر المسيرة دار: عمان ،اإلدارة عمم أساسيات(. 7004. )عباس عمي

 لدي االجتماعية المشكالت حل عمى بالقدرة وعالقتو الوجداني الذكاء(. 7000. )زمزمي أحمد عواطف
 .066-87 ،(00)الفيوم،  جامعة التربية كمية مجمة. المكرمة بمكة الجامعية المرحمة طالبات

 والتحصيل بالجنس وعالقتيا اليرموك جامعة طمبة لدى المعرفية (. التحيزات7007. )الحموري فراس
 .04-0 ،(0)07 التربوية، العموم في األردنية المجمة األكاديمي،

 .األنجموالمصرية مكتبة: القاىرة ،(5ط. )العقمية القدرات(. 0986. )أبوحطب المطيف عبد فؤاد
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 .المراىقين لدى النفسية المتغيراب ببعض وعالقتو الوجداني الذكاء(. 7007. )العمي مصطفى ماجد
 .66-40(، 0)40مجمة العموم االجتماعية، 

: الذاتية الكفاءة وتوقع الذات وتقدير االجتماعية والميارات الوجداني الذكاء(. 7000. )غنيم أحمد محمد
 .77-44 ،(47)07 بنيا، جامعة التربية كمية مجمة عاممية، دراسة
 المرحمة معممي لدي القرار اتخاذ عمى بالقدرة وعالقتيا التفكير أساليب(. 7005. )صبح حسن محمد

 .870-844 ،(08)بورسعيد،  جامعة التربية كمية مجمة منشور، بحث االبتدائية،
 العربية اإلمارات. تدريبية مشاغل -العاطفي الذكاء تنمية(.  7006. )حسين اليادي عبد محمد

 . العين الكتاب دار: المتحده
 الثانوية المرحمة طالب لدي القرار واتخاذ الوجداني الذكاء بين العالقة(. 7009. )العتيبي عبيداهلل محمد
 .57-0 ،(7)75 أسيوط، جامعة التربية كمية مجمة. المكرمة بمكة
 وسمات االجتماعية والميارات العام بالذكاء وعالقتو الوجداني الذكاء(. 7007. )ناشي أبو سعيد مني

 .088-045 ،(75)07 النفسية، لمدراسات المصرية الجمعية عاممية، دراسة: الشخصية
 معممي لدي النفسي واالحتراق الشخصية بأنماط وعالقتو االنفعالي الذكاء(. 7000. )بقيعي نافز أحمد
 80-50 ،(0)75 اإلنسانية، لمعموم النجاح جامعة مجمة. األولي الثالثة الصفوف
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