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 انًستخهص

من  self-complexityتعقيد الذات و  Emotional Competenceنفعالية الالكفاءة ا ايعد مفيوم
جو انظار أصحاب نظريات ليو  مفيوم الكفاءة االنفعالية ظير وقدالحديثة نسبيًا في االدبيات النفسية،  اىيمالمف

ي النجاحات التي يحققيا الفرد عمى الصعيدين نفعالية فور الكبير الذي تؤدية الكفاءة األنفعالي لمدالذكاء األ
. ويعد عبير عنيا وضبطيا وتوجييياوالت ،نفعاالتوأدراك إ عمىم باعتماد قدرتو والتي تت ،الشخصي واالجتماعي

Goleman  اول من طرح ىذا المفيوم وميزه عن الذكاء االنفعالي، وعده قدرة الفرد عمى اظيار السموك الذكي
 انفعاليا.
ن الذات مجموعة من الجوانب أيستند باالساس الى المنظور الذي يرى  نوإف ،يوم تعقيد الذاتما مفأ 

وىي  اليو، تاول من اشار  Linville. وتعد ي تؤدييا الذات في سياقات مختمفةالت المتنوعةاالدوار و  ،متعددةال
الة لعدد من الجوانب التي يستعمميا ، وتعده دالذاتية لفرد مفاىيموتركز من خاللو عمى الكيفية التي ينظم فييا ا

 .الذات ىذه ودرجة الترابط بين جوانب المتعمقة بالذات عمى نحو معرفي  والمعمومات تنظيم المعرفة  في الفرد
لوجود بعض العوامل  فاءة االنفعالية وتعقيد الذات،دراسة العالقة بين الكل ىميةأحاجة و  يجدوالبحث الحالي 
عمى  الحالي البحث ق  ب  ط  ولتحقيق ذلك ، وتقوييا قة االرتباطية المحتممةالعال ىذهتعزز  المشتركة بينيما والتي

 -:محاوال تحقيق االىداف اآلتية، طمبة الجامعة المستنصريةعينات ممثمة من 
 نفعالية لدى عينة البحث الكمية.الاقياس الكفاءة  -1
يرات )الجنس، والتخصص، والمرحمة التعرف عمى داللة الفرق في الكفاءة االنفعالية عمى وفق متغ -2

 الدراسية(.
 قياس تعقيد الذات لدى عينة البحث الكمية. -3
 التعرف عمى داللة الفرق في تعقيد الذات عمى وفق متغيرات )الجنس، والتخصص، والمرحمة الدراسية(. -4
 بين الكفاءة االنفعالية وتعقيد الذات.واتجاىيا التعرف عمى طبيعة العالقة االرتباطية  -5
التعرف عمى طبيعة واتجاه العالقة االرتباطية بين الكفاءة االنفعالية وتعقيد الذات عمى وفق متغيرات  -6

 )الجنس، والتخصص، والمرحمة الدراسية(.
وتم  واالخر لقياس تعقيد الذات، ،مقياسين احدىما لقياس الكفاءة االنفعالية بناء ىداف البحث، تمأولتحقيق 

معة ومن ثم تطبيق ىذين المقياسين عمى عينة ممثمة من طمبة الجا يما،حساب مؤشرات صدقيما وثبات
وطالبة. تم اخيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية المنتظمة ذات التوزيع المتساوي  اً ( طالب323المستنصرية بمغت )

 والمرحمة الدراسية(.( كميات عمى وفق متغيرات )الجنس، والتخصص، 4من)
. المناسبة حصائيةإلالوسائل او  SPSSحقيبة االحصائية ال عمالستحصائيا باإلجتيا وبعد جمع البيانات ومعا

 -تية:آلتوصل البحث الى النتائج ا
 حصائيا من الكفاءة االنفعالية. إدال  عال بمستوى ةتتمتع عينة البحث الكمي -1
 حصائيا في الكفاءة االنفعالية عمى وفق متغير الجنس ولصالح الذكور.إوجد فرق دال ي -2
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)عممي / انساني( والمرحمة  حصائيا في الكفاءة االنفعالية عمى وفق متغيري التخصصإوجد فرق دال يال -3
 رابع(. الدراسية )اول /

 تتمتع عينة البحث الكمي بمستوى دال احصائيا من تعقيد الذات.   -4
عممي حصائيا في تعقيد الذات عمى وفق متغيري الجنس )ذكور/ اناث( والتخصص )إوجد فرق دال يال -5

 / انساني(.
المرحمة الدراسية )اول / رابع( ولصالح طمبة حصائيا في تعقيد الذات عمى وفق متغير إوجد فرق دال ي -6

 المرحمة الرابعة.
 يجابية طردية معتدلة بين الكفاءة االنفعالية وتعقيد الذات لدى عينة البحث الكمية.إوجود عالقة  -7
اءة االنفعالية وتعقيد الذات عمى وفق متغيرات )الجنس يجابية طردية معتدلة بين الكفإوجود عالقة  -8

 والتخصص والمرحمة الدراسية(.
 


