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 في الأقسام التالية:  Samيقدم هذا التقرير نتائج الذكاء العاطفي ل

 

 . دليل استخدام هذا التقرير 1

 المقدمة  ■

 الأبعاد  ■

 مقياس النتائج  ■

 شريحة القياس المستخدمة  ■

 أسلوب الاستجابة ■

 

 . ملخص الذكاء العاطفي 2

 الرسم البياني للمجال الشخصي ■

 الرسم البياني للمجال الاجتماعي ■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تعتبر نتائج هذا التقرير سرية، وهي للاستعمال فقط تحت إشراف اختصاصي متدرب. لذلك يمنع نسخ التقرير أو توزيعه أو كشف 

 محتوياته لغير المصرح لهم.  

 

اء هذا التقرير على نتائج استبيان سمات الشخصية الخمسة عشر+ ويجب أن ُتفسَّر نتائجه في ضوء أدلة أخرى مؤيّدة طبقاً  يعتمد بن

لاستجابة المرشح في سياق الدور المعني. كما يجب اعتبار بيانات أخرى مثل تقييم أداء المرشح وخبراته العملية ودوافعه واهتماماته  

وعلى هذا النحو فلا يتحمل ناشرو هذا الاستبيان وموزعوه أية مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة تجاه   وقيمه وقدراته ومهاراته. 

 القرارات المتخذة بناًءا على المعلومات الواردة في هذا التقرير أو ما ينتج عنها. 

 

 ـبـيــهتـن

 جدول المحتويات 
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 المقدمة 

التعامل مع الآخرين والقدرة على  أظهرت البحوث والدراسات أن الذكاء العاطفي يسهم في عدة عوامل تؤثر في فعالية 

القيادة. الموظفون الذين يظهرون مستويات عالية من الذكاء العاطفي لديهم قدرة أكبر على فهم أنفسهم والآخرين واتخاذ  

ة القرارات والتعبير عن آرائهم بثقة. تم التوصل إلى أنهم أيضاً قادرون على إدارة عواطفهم بفعالية وأن لديهم الدافع والنظر 

التفاؤلية لتحقيق النجاح. وعلاوة على ذلك، فهم أكثر قدرة على إدراك الحساسيات في الأشخاص والمجموعات وعلى التواصل  

 مع الآخرين بدبلوماسية ولباقة.
 

ذكاء من حيث إطار النظرية التي اقترحها دانيال جولمان وزملائه. يحدد هذا الإطار ال Samيصف هذا التقرير الذكاء العاطفي ل

 العاطفي كمجموعة من الكفاءات الشخصية والاجتماعية التي يمكن أن يتم تطويرها من خلال التوجيه والتدريب. 

 

، حيث ينبغي التعامل معها على أنها فرضيات من Samيوجز التقرير نقاط القوة وجوانب التطوير الشخصية الأكثر احتمالاً ل

بر تقييمات أخرى. يمكن )على سبيل المثال( تقييم مستوى الخبرة الوظيفية من خلال  اللازم استكشافها بمزيد من التفاصيل ع

مراجعة نقدية لتاريخ عمل الأفراد ومؤهلاتهم السابقة وكذلك عن طريق عمل مقابلات شخصية. كما يمكن تقييم المهارات عن 

 طريق اجراء مراكز تقييم أو ملاحظة سلوك الأفراد في العمل.

 

، حيث قد تستعمل كنقطة انطلاق لبدء  Samهذا التقرير للتقييم والاختيار أو كأداة لتوجيه التطوير الشخصي ليمكن استخدام 

 استكشاف احتياجات التطوير.

 

 الرجاء ملاحظة الآتي: 

ات التي لها  بما أن التقرير يتضمن معلومات تتعلق بعدد من الكفاءات المختلفة فمن المهم عند استخدامه التركيز على تلك الكفاء ■

 علاقة محددة بالدور الذي يجري النظر فيه. 

على استبيان سمات الشخصية الخمسة عشر +. ولذلك، إذا استخدم هذا التقرير لمقارنة   Samتحسب درجات الكفاءة من إجابات  ■

 ائح المقارنة. الكفاءات الفردية المختلفة، فمن الضروري أن يتم إنتاج جميع التقارير باستخدام نفس المعايير وشر 

يصف التقرير كفاءات الأفراد من حيث سلوكهم الطبيعي وينبغي ألا يؤخذ على أنه تقييم لحد الأداء الأقصى لهم. حيث أن الأداء   ■

 الفعلي يتأثر بعدد من العوامل بالإضافة إلى مستوى الذكاء العاطفي. وهذه تشمل: المهارات وأثر البيئة والدافع، إلخ. 

 ل استخدام هذا التقريردلي
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 الأبعاد

مع أبحاث دانيال جولمان يحدد هذا التقرير الذكاء العاطفي على أنها تتكون من الكفاءات الشخصية والاجتماعية  تمشياً 

 والمعرفة أدناه. 
 

 المجال الشخصي 

  الوعي الذاتي العاطفي والثقة بالنفس ودقة التقييم الذاتي. هذه الكفاءات ُتّمكن الأفراد مجموعة كفاءة الوعي الذاتي تشمل ما يلي: 

من  من فهم أنفسهم بدقة وعواطفهم ودوافعهم وأهدافهم، كما ُتّمكنهم من الوثوق في قراراتهم والتعبير عن آرائهم بكل ثقة وُتّمكنهم أيضاً 

 عمل تقييم واقعي لمهاراتهم وقدراتهم واستخدام النقد البناء من أجل تحسين أدائهم. 

العاطفي والتفاؤل والتوجه لتحقيق النتائج والتخطيط المستقبلي والمواظبة  ضبط النفس مجموعة كفاءة إدارة الذات تشمل ما يلي: 

الأعمال  والتكيف والمصداقية. هذه الكفاءات ُتّمكن الأفراد من إدارة عواطفهم بفعالية وأن يكون لديهم الدافع والتفاؤل لتحقيق النجاح وإنتاج 

ن يكونوا متقبلين للتكيف ومنفتحين على التغيير مع الحفاظ على النزاهة  ذات مستوى عال والتخطيط للمستقبل والاهتمام بالتفاصيل وأ

 الشخصية. 

 

 المجال الاجتماعي 

التعاطف والانفتاح الشخصي والوعي المؤسسي والتوجه الخاص بخدمة الآخرين.  مجموعة كفاءة الوعي الاجتماعي تشمل ما يلي: 

وسلوك الآخرين وأن يكونوا منفتحين لوجهات نظر الآخرين وأن يكونوا مدركين  هذه الكفاءات ُتّمكن الأفراد من فهم دوافع وعواطف 

 لحساسيات الأفراد والمجموعات في المنظمات. 

الإقناع والتعامل مع النزاع والقيادة الملهمة وتشجيع التغيير والعمل ضمن فريق مجموعة كفاءة إدارة العلاقات تشمل ما يلي: 

ات ُتّمكن الأفراد من التواصل مع الآخرين بفعالية ودبلوماسية وُتّمكنهم أيضاً من الاستفادة من علاقاتهم  والتواصل المفتوح. هذه الكفاء

وجيه  ومعارفهم للتعاون مع الآخرين والتفاوض بنجاح وتحقيق الأهداف المشتركة وتحفيز الآخرين وتطوير إمكانات الزملاء من خلال التدريب والت 

 والتعليم.

 

 مقياس النتائج

وتحديد السلوكيات الفّعالة في أماكن العمل بالمقارنة مع الآخرين. يتم عرض النتائج   Samُتستخدم شريحة قياس لتقييم نتائج 

 . 10إلى  1على شكل درجات قياسية عشرية والتي تستخدم مقياس من 
 

ة ميلاً أكبراً إلى التصرف بطريقة معينة  يمثل الرسم البياني التالي توزيع الأفراد على نطاق معين، حيث تمثل الدرجات العالي

والدرجات المنخفضة تمثل انخفاض احتمال التصرف بطريقة معينة. يوفر التقرير المستويات العامة للأداء والتي تتراوح بين  

 "منخفض" إلى "عالي" للمساعدة في تسليط الضوء على مجالات الاهتمام. 

 

 

 (10 - 9الدرجات من ) (8 - 7الدرجات من ) (6 - 5الدرجات من ) (4 - 3الدرجات من ) (2 - 1الدرجات من )

 منخفض 

(--) 

 منخفض -متوسط

(-) 

 متوسط 

)○( 

 عالي -متوسط

 )+( 

 عالي 

 )++( 
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 شريحة القياس المستخدمة 

 تم استخدام شريحة القياس التالية لإعداد هذا التقرير: 

 حجم الشريحة  شريحة القياس  الاختبار

 GCC & Expats 870 لخمسة عشر +استبيان سمات الشخصية ا 

 

 

 أسلوب الاستجابة 

يتضمن استبيان سمات الشخصية الخمسة عشر + عدداً من التدابير التي تنظر في الطريقة التي يتناول بها المرشح أسئلة  

وإلى أي مدى  للاستبيان وتكمن فائدته في تحديد مصداقية نتائج التقييم  Samالاستبيان. يصف هذا القسم أسلوب استجابة 

أو تصور   Samيمكن الاعتماد عليها. وصف أساليب الاستجابة لا يبين تحديداً ما إذا كان التظاهر نتيجة تحريف متعمد من قبل 

غير واقعي لنفسه أو تصور إيجابي أصيل، وعلى الجهة المستخدمة للنتائج أن تتحقق في ما إذا كان أسلوب استجابته صادق  

 ية أو من خلال مصادر أخرى ذات صلة. من خلال مقابلة شخص
 

إلى أنه كان مهتماً بتقديم نفسه بطريقة مقبولة اجتماعياً وكموظف مثالي. حيث أنه قد اختار الإجابات التي   Samتشير نتائج 

التقييم. هذه  تعطي صورة إيجابية عن نفسه )سواء كان ذلك عن عمد أو غير عمد( والتي يعتبر أنها قد تؤثر إيجابياً على عملية 

 المؤشرات قد تحدث لأحد سببين: قد تكون نتيجة لاستراتيجية متعمدة من طرفه لتشويه النتائج أو انعكاس حقيقي لشخصيته. 
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يتم حساب درجات الكفاءات عن طريق مجموعة من الأبعاد السلوكية التي تسهم في كل من مجال من مجالات الذكاء  

فقط على نمط ذلك الشخص من نقاط القوة والضعف في جميع الأبعاد السلوكية، ولكن العاطفي بحيث لا تعتمد النتيجة 

 أيضاً على أهمية كل بعد سلوكي في المساهمة في كفاءة معينة. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المستوى الخام  المجال 

 درجة المجال الاجتماعي 

 

6 ○ 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المستوى الخام  البعد السلوكي 

 الوعي الاجتماعي 

 

4 - 

 إدارة العلاقات 

 

8 + 

 الرسم البياني للمجال الاجتماعي

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المستوى الخام  المجال 

 ي المجال الشخص درجة 

 

7 + 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المستوى الخام  البعد السلوكي 

 الوعي الذاتي 

 

4 - 

 إدارة الذات 

 

10  ++ 

 الرسم البياني للمجال الشخصي

 ملخص الذكاء العاطفي

 


