
الذكاء العاطفً

ٌعد مفهوم الذكاء العاطفً من المفاهٌم الحدٌثة •

اول من اطلق هذا المصطلح هو سالوفً وماٌر •

إال أن الفضل فً انتشار هذا المفهوم هو لدانٌل 

جولمان بكتابة لماذا الذكاء العاطفً أفضل من 

الذكاء العقلً 



الذكاء العاطفً 

قدرة المرء على التعامل االٌجابً مع نفسه  
ومع االخرٌن بما ٌحقق أكبر قدر من السعادة له 

ولمن حوله 

:مكونات الذكاء العاطفً 

التعرؾ على االنفعاالت -1

توظٌؾ االنفعاالت-2

فهم االنفعاالت-3

ادارة االنفعاالت-4



مكونات الذكاء العاطفً 

:التعرؾ على االنفعاالت 

الوعً باألحاسٌس -لدٌه القدرة على التعرؾ على انفعاالت الذات •
.الداخلٌة 

لدٌه القدرة على التعبٌر عن مشاعره تجاه االخرٌن ٌعكس انفعاالته •
بشكل دقٌق وتبدو واضحة على مالمح وجهه وبدنه مثل انفعال 

(.أو ٌبدل انفعاالته –قد ٌظهر البعض انفعاالت محاٌدة )الؽضب 

.لدٌه القدرة على معرفة ما ٌشعر به االخرون•

أن عجز الوصالت العصبٌة التً تقع فً الجهة االمامٌة الٌمنى من •
الدماغ تجعل بعض االشخاص ؼٌر قادرٌن على فهم االنفعاالت 

. وكلمة شكرا باستٌاء–المصاحبه للكلمة مثل كلمة شكراً بود 



تابع مكونات الذكاء العاطفً 

لدٌه القدره على توظٌؾ االنفعاالت بطرٌقة تسهم : االنفعاالت توظٌؾ•
.فً زٌادة التركٌز فً الموقؾ المهم

استخدام انفعاالته •

.القدرة على فهم اسباب االنفعاالت وكٌفٌة تطورها: االنفعاالت فهم•

.القدرة على فهم االنفعاالت المستقبلٌة

هً القدرة على تصرٌؾ انفعاالتنا بطرٌقة بناءة : االنفعاالت ادارة•
(تدمٌر الممتلكات العامة. )بحٌث ال ٌؤدي الى اٌذاء الذات أو االخرٌن

.لدٌه القدرة على اظهار انفعاالت ال ٌشعر بها اصالً •

لدٌه القدرة على اخفاء انفعاالته عندما ٌكون اظهارها ال ٌناسب •
.الموقؾ

.لدٌه القدرة على استثارة انفعاالت االخرٌن•



لألهمٌة 

 .أن رؤٌة وجه مسرور ٌثٌر فٌنا السرور والسعادة •

.اننا نقلد حركات الشخص المقابل دون أن نشعر •

.أن االناث لدٌهم قدرة على التعاطؾ أكثر من الذكور •

أن التواصل البصري بٌن االشخاص اثناء الحدٌث ٌشٌر الى •
.تقبل كل منهم لألخر 

تأكدي فً حال الكذب ٌمٌل الشخص الى اظهار انفعال •
.واضح على صوته ووجهه



لألهمٌة

عند محاولة تنبٌه الطفل الى ما قام بفعله استخدمً عبارة     •

انظر كٌؾ جعلت هذا الطفل حزٌناً بدالً من قول لماذا ضربت ) 
(  الطفل 

أن مهارات الذكاء العاطفً تبدأ بالتشكل فً مرحلة الرضاعة •
.مثل رسائل االبتسام بٌن االم والرضٌع.

أن االوقات التً ٌقضٌها الرضٌع فً حضن االم هً التً ٌنمو •
.فٌها دماؼه وتتطور حواسه

أن اإلشارات االنفعالٌة ؼٌر السارة كالخوؾ والؽضب أقوى لدى •
االنسان من االشارات االٌجابٌة كالفرح والسرور لحماٌته فً 

. المواقؾ المختلفة 



الجهاز اللمبً



الجهاز اللمبً



 



كٌؾ نفسر مٌلنا تجاه اشخاص معٌنٌن بٌنما ننفر 

من البعض االخر ؟

وجد فً الدماغ منطقة اسمها الجهاز اللمبً وهً تخزن االحداث •

والمشاعر التً نمر بها ، وعندما نلتقً بأشخاص ننسجم معهم 

وتمتلئ نفوسنا بمشاعر اٌجابٌة اثناء التعامل معهم ٌخزن الجهاز 

اللمبً حركات هؤالء االشخاص وتعابٌر وجوههم وطرٌقتهم فً 

.الكالم وتخزن معها مشاعرنا بالسرور واالرتٌاح

وحٌنما نقابل شخص ألول مرة تشبه حركاته وتعابٌره االشخاص •

الذٌن نرتاح لهم تذهب الصورة مباشرة الى الجهاز اللمبً حٌث 

تجرى عملٌة مقارنة بٌن الصورتٌن فٌتولد هذا الشعور والعكس 

.صحٌح



لمحاولة تنمٌة الذكاء العاطفً لدى االطفال 

تفاعل مع طفلك والعبه بشكل حقٌقً أفضل من اقتناء -1

.االلعاب

.ال تنعت طفلك بصفة سلبٌة -2

.تعاطؾ مع طفلك وعلمه التعاطؾ-3

.أ ثن علٌه عندما ٌقوم بعمل جٌد-4

.  أسأل طفلك عن رأٌه وعلمه ٌقول ال بأدب -5

. علم طفلك التفاؤل -6



االزواج االذكٌاء عاطفٌاً 

:خمس نصائح تساعد االزواج على حل مشاكلهم 

.اشتك وال تلم •

(.انت)ولٌس (أنا ) ابدا عباراتك بـ •

. قدر مشاعر الطرؾ االخر وكن لطٌفاً •

.كن مباشراً ومحدداً •

.ال تراكم المشاعر السلبٌة •



التواصل مع االخرٌن 



لؽة الجسد

لؽة الجسد هً احدى الطرق المهمة والفعالة فً التواصل 

فخالل المواقؾ المختلفة ٌتخذ الجسد شكالً معٌناً 

عصبٌة–ارتباك  -ضجر -

–من الصعب التحكم فً لؽة الجسد مثل احمرار الوجه 
الحركات الالإرادٌة 

-هناك حركات ٌمكن التحكم فٌها مثل النظر الى الساعة 

العبث بالقلم أو بالمالبس  



صؾ مشاعرك 



االصؽاء 

ٌعد االصؽاء سلوك نشط ؼٌر سلبً وهو عبارة عن االستماع والفهم والتذكر وهو •
.جزء مهم فً عملٌة التواصل مع االخرٌن 

ٌعتقد البعض أن االصؽاء هو السمع ولكن المعنى اللؽوي لهذه الكلمة ٌشٌر الى •
.  محاولة بذل الجهد واالنتباه أثناء االستماع 

:من صفات المصؽً الجٌد 

ٌحافظ على التواصل البصري بٌنه وبٌن المتكلم ولكن ال ٌركز بشكل مبالػ فٌه •
حتى الٌتضاٌق الشخص الذي امامه

ٌنتبه الى المحادثة ٌسأل اسئلة متعلقة بالموضوع بمعنى وجود حوار متبادل بٌنهم •
(ماذا تعنً بذلك –ما الذي تتوقع حدوثه )مثل 

.ال ٌقاطع الشخص المتحدث•

.   ٌوفر التشجٌع والدعم للمتحدث مثل ابتسم أومئ برأسك •



التواصل عن طرٌق الحواس

ٌطل الطفل على العالم من خالل حواسه وٌختلؾ االطفال فٌما بٌنهم •
:فً درجة اعتمادهم على حاسة معٌنة فمثالً 

ٌفضلون )هناك اطفال ٌعتمدون على حاسة اللمس فً التواصل •
(.تحرٌك الٌدٌن والرجلٌن –المداعبة –االلتصاق 

وهناك اطفال آخرٌن ٌعتمدون على حاسة السمع فً التواصل مع •
.االخرٌن 

البد من اكتشاؾ النمط الحسً للطفل حتى نسهل التواصل بٌن الطفل •
.والعالم الخارجً

ومن ثم تدرٌب الطفل على االنماط االخرى فً التواصل •


