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من خ*ل الخبرة الشخصية لديك أذكر 
مفھوم النجاح 

مفاتيح النجاح كثيرة ولكن قليل من يعرفھا 



“الذكاء ا0جتماعي والوجداني“

يعرف بالذكاء ا�خ*قي 



سجل أھم ھدف تقدره وتثمنه في حياتك لھذه 
اللحظة ؟

...................................................

...................................................

...................................................



بداية 

يعتبر الذكاء العاطفي الوجداني مفھوما عصريا حديثا ، �
وله تأثير واضح ومھم في حياة ا;نسان من حيث طريقة 

.تفكيره وع*قاته وانفعا0ته .تفكيره وع*قاته وانفعا0ته 

فالتعاون القائم بين الشعور والفكر أو بين القلب والعقل �
اتخاذ ( يبلور لنا أھمية دور العاطفة في التفكير المؤثر 

..قرار ، التأمل ، التخطيط،

.مع العلم أن العاطفة جواد نمتطيه فنوجه وليس العكس�



العقل العاطفي منفصل عن مجا0ت الذكاء التي تخضع �
0ختبارات الذكاء المعروفة رغم سيطرته على ا0نفعا0ت 

.لدى الفرد 

ومن المھم م*حظة دور التعلم العاطفي وا0جتماعي فھو �
يعطينا معالم وإشارات تحدد سير القرارات لدى الفرد من 

خ*ل ابراز بعض الخيارات المتاحة 
وك*ھما ) عقلي ، عاطفي ( نحن نمتلك من الذكاء نوعان �

.  مساند لEخر في حياة الفرد



فكر وتأمل 

صلت العبد باF ھل ھي قائمة على قانون عقلي فقط أم يغلفھا �
والذين امنوا “ تأمل قول G تعالى . عاطفة المحبة F تعالي 

 F ١٦٥البقرة “ اشد حبا  .  F ١٦٥البقرة “ اشد حبا  .

ماذا تقول في ھذه العبارة؟؟ . الدين دنيا �

ھل ھذا صحيح ؟؟. ا;نسان كائن اجتماعي بطبعه �



الذكاء ما ھو ؟

ھو القدرة على ا0كتساب والتعلم وا0ستدعاء وتوظيف �
المعلومات لفھم المجرد والع*قات واستنباط ا�فكار 

.وا�حكام .وا�حكام 

.استخدام المعرفة بطريقة لھا معنى وھدف واضح �

القدرة على التحليل والتركيب والتميز وا0ختيار وعلى �
.التكيف في المواقف المختلفة 



العاطفة ما ھي ؟

ا0شفاق والميل والحنو: لغة �

ھي ا0ستعداد النفسي الذي ينزع بصاحبه إلى : اصط*حا �
.الشعور بانفعا0ت معينة تجاه شيء أو شخص أو فكرة .الشعور بانفعا0ت معينة تجاه شيء أو شخص أو فكرة 

تتابع استجابات تحفز الجسد والعقل للتصرف الم*ئم حين �
.تدرك حواسنا ان شيء مصيري بحياتنا قد يحدث 





أنواع الذكاء المتعدد

الشعراء �

الخطباء �

المذيعون �

:الذكاء اللغوي �

ھو القدرة على استعمال اللغة �
والحساسية للكلمات ومعانيھا 

المذيعون �

المعلمون �

المحامون�

ومعرفة قواعد النحو ، 
والقدرة على توظيف 

المحسنات البديعية ومھارة 
ا0لقاء ، ونقل المفاھيم 
.بطريقة صحيحة وجذابة 



أنواع الذكاء المتعدد

الباحثون �

المھندسون �

المبرمجون�

:الذكاء المنطقي �

ھي قدرة الفرد على التفكير �
المجرد وحل المشك*ت 

٧٢

المبرمجون�

الفيزيائيون�

علماء الرياضيات والعلوم�

المعلمون �

والربط المنطقي والحسابي 



أنواع الذكاء المتعدد

العلماء �

الحكماء�

المعلمون �

:الذكاء الشخصي الوجداني �

قدرة الفرد على تشكيل نموذج �
جوانب القوة (دقيق عن الذات 

المعلمون �

اصحاب ا0ھداف الواضحة �
.في الحياة 

الوعي بالحالة ) والضعف 
المزاجية وا0نفعالية ، 

السيطرة والتحكم في الذات ، 
.التحفيز الذاتي 



علماء الدين�

المعلمون �

الساسة �

: الذكاء ا�جتماعي�

ھو قوة الم*حظة ومعرفة �
الفرق بين الناس وخاصة 

الساسة �

قادة مجموعات العمل �

الممثلون�

طبائعھم وذكائھم وأمزجتھم ،

ومعرفة دوافع ورغبات �
ا0خرين ، وتحفيز الفرد 

والجماعة 



أنواع الذكاء المتعدد

القراء �

المنشدون�

المعلمون �

:الذكاء ا�يقاعي �

ھو القدرة على تمييز �
ا�صوات وا;يقاعات وإتقانھا 

المعلمون �

الملحنون والموسيقيون�

)  ٦-٤(ا0طفال في سن �
سنوات

وحسن إخراج نبرة الصوت �



أنواع الذكاء المتعدد

المھندسون �

الجغرافيون �

الجراحون �

:الذكاء التصويري المكاني �

ھو سعة إدراك العالم والقدرة �
على التصور ومعرفة 

١٠

الجراحون �

الرسامون�

الطيارون�

المعلمون�

ا0تجاھات وتقدير المسافات 
.  وا�حجام وا0تجاھات



أنواع الذكاء المتعدد

الممثلون �

السباحون �

الرياضيون �

:الذكاء الجسدي �

ھو قدرة الفرد على التحكم �
في حركات جسده 

الرياضيون �

المعلمون�



أنواع الذكاء المتعدد

المزارعون �

الصيادون �

الباحثون �

:الذكاء البيئي�

ھو القدرة على فھم الطبيعة �
وما فيھا من مخلوقات 

الباحثون �

الجولوجيون�

المعلمون�

وتصنيفھا وا0ستفادة منھا 
.حسب الحاجة والموقف 



من خ*ل ما تم عرضه يمكنك اTن أن تعدد 
أبرز قيمك في الحياة فھي محفزات نجاحك ؟

...................................................

...................................................

...................................................



تمثيل داخلي للمواقف 

مواقف
الحياة 

١
٩
١٠٠٠ 

التأثير
الفسيولوجي   

التأثير التأثير ١٠٠٠
النفسي

للحالة  
الشعورية 

منحى التصرف  السلوك الخارجي 
وجداني د –انفعالي خ  = الخبرة الذاتية 

 وا0جتماعية 



تعريف الذكاء العاطفي والوجداني 

على  التعرففي  القدرةھو 
 ومشاعرمشاعرنا الذاتية 

 تحكمااTخرين ، لنكون أكثر 
.  أنفسنا  وتحفيزفي انفعا0تنا 

من الذكاء  مزيجھو �
الشخصي وا0جتماعي 
.با;ضافة للسمو الروحي 

.  أنفسنا  وتحفيزفي انفعا0تنا 
أفضل مع  ع*قاتوإقامة 
.اTخرين 

!!!!!0حظ خصال ا�طفال �



عناصر الذكاء العاطفي 

الوعي بالذات

المھارات ا�جتماعية 

التعاطف  التحفيز الذاتي 

ضبط ا�نفعا�ت

عناصر 
الذكاء العاطفي والوجداني 



!  في عبارة بسيطة صف ذاتك ؟

من أنت ؟ من أنت ؟ 

اذكر أھم صفاتك ا0يجابية؟ 

...................................................

...................................................

...................................................



أھمية الذكاء الوجداني والعاطفي 

:له فوائد كثيرة منھا�

.ا0نسجام بين العواطف والمبادئ والقيم للفرد مما يشعره بالرضا وا0طمئنان١.

اتخاذ القرارات بطرق افضل ٢.

الصحة الجسدية والنفسية  الصحة الجسدية والنفسية ٣.

.القدرة على تحديد اھدافك وتحفيز نفسك لتحقيقھا ٤.

الحصول على معاملة اكثر احتراما ٥.

ان تكون اكثر اقناعا وتأثيرا مع ا0خرين ٦.

النجاح الوظيفي ٧.

استمرار الع*قات و الصداقات والزيجات ٨.



!!!!!!0حظ 

ا0شخاص اصحاب الع*قات ا0جتماعية لديھم أجھزة �
.مناعية جيدة اكثر من غيرھم 

م اجريت على نسب جرائم القتل على ٢٠٠٧في دراسة � م اجريت على نسب جرائم القتل على ٢٠٠٧في دراسة �
مستوى العالم وجد ام جزر المالديف لم يحدث فيھا 

سنة  في حين ان نسب القتل في نفس  ٣٠جريمة قتل منذ 
.  حالة في مدينة واحدة ٩٧١العام في الدول العربية ترتفع 

لماذا؟؟؟



!!!!!0حظ 

ق (لماذا المغتربون في كثير من ب*د العالم منضبطون ؟؟؟ �
)السيفين والنخلة 

ھـ عن تزايد نسب الط*ق في المملكة   الرياض ١٤٢٦دراسة � ھـ عن تزايد نسب الط*ق في المملكة   الرياض ١٤٢٦دراسة �
، الباحة %١٦، مكة المكرمة والمدينة المنورة % ٣٠
.، وكذلك في الوطن العربي %٢٠، المنطقة الشرقية %١.٩

دراسة ميدانية تحت اشراف الجمعية العالمية للطب النفسي عن �
في كل الشعوب 0 يعالج منھا حسب % ٧-٥نسب ا0كتئاب 

والباقي أيسوون% ٣٠-٢٠تقرير ھيئة الصحة العالمية 



ا;نسان جبل من الجليد 
ما ھو ظاھر من مھارات 

ومعلومات 

١/١٠ 

يت5شى الجليد بالوعي بالذات 
والتدريب والممارسة 

ا�نسان 

نتاج مواقف  
حياته مع 
ا�خرين من 

حوله 

عمل ، اسرة ، 
صداقة ، تجارة 

الشخصية الغير ظاھرة  ٩/١٠

اھداف ، قيم ، مبادئ، النظرة 
الذاتية للقدرات الشخصية 

من  ١٠/١الذكاء العام متحكم في 
الشخصية الظاھرة 

كلما اتقنت ترجمت ما تشعر به 
ل@خرين كلما اكتسبت مظھر 
وشخصية اكبر لدى ا�خرين 

صداقة ، تجارة 
، مصالح ، 

مرض، كفاح ، 
تدين ، 
...تعاون،

قال رسول C صلى 
إذا “ C عليه وسلم 
........مات ابن ادم



تكلفة اEمية العاطفية 
.زيادة ا0مراض وا0ضطرابات النفسية ١.

انتشار الجريمة ٢.

انتشار الفحش والرزيلة ٣.
”ا0خفاق الوظيفي %  ٩٠دراسة مكتب ا0رشاد المھني بجامعة ھارفارد”ا0خفاق الوظيفي٤.

.موظف طردوا بسبب عدم تطويرھم �نفسھم مھنيا وذوقيا مع ا0خرين٤٠٠٠من

زيادة حا0ت الط*ق والفشل ا0سري  ٥.

ضعف التربية وغياب القيم المجتمعية ٦.

تدھور المستوى التعليمي ٧.

زيادة حا0ت ا0نتحار٨.



قصص نجاح 
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حين يصبح الحلم حقيقة 
 يجب أن يكون الھدف أوضح

حلم إنتاج أجھزة بديلة 
للمستورد تحمل اسم 

مدن رقمية في  ٨
كوريا الجنوبية 

مصنع وشركة   ٢٥

أول مصنع 

بائع سكر وأرز

للمستورد تحمل اسم 
كوريا الجنوبية

مصنع وشركة   ٢٥
على مستوى العالم 

مليار$ ٣٤٣ >=
 ٣٥ضمن أكبر 
اقتصاد عالميا

 ٢٠١٠أرباحھا
دخل  ٢٢٠ضعف=

قومي لدولة عربية 
كقطر



اين ا0نسان من العاطفة 
� G قول المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى

إنما العلم بالتعلم ، وإنما الحلم “ عليه وسلم 
”بالتحلم

ع*ج المصطفى صلوات G وس*مه عليه �
لقسوة القلب المسح على رأس اليتيم والمسكين 

توجيه رب العباد جل ج*له حق السائل 

التفكير 

توجيه رب العباد جل ج*له حق السائل �
والمحروم في المال 

لتداوي بالصدقة، وقراءة القران ، والرقية �
الشرعية ، 

لو استشعرھا ” الحزينة“ المواقف المؤثرة �
حسب “فرد فاستجابتھم ليست موحدة  ١٠٠

!!الخلفية العاطفية لديه ؟
لحظات العاطفة قصيرة جدا في حياة ا;نسان �
!!!  ماذا لو انعدمت العاطفة بين البشر ؟؟؟�

السلوكالمشاعر 



الوعي بالذات 

الوعي بالذات ھو ا0نتباه �
المستمر للفرد لحا0ته 

الوجدانية وا0نفعالية ، وتخيله 
لمستقبله الشخصي في ظل 

قول سيدنا عمر بن  “حديث النفس �
الخطاب رضي G عنه حاسبوا انفسكم قبل ان 

”  تحاسبوا

ھل ما اقوم به ھو ھدفي / س�
لمستقبله الشخصي في ظل الحقيقي ؟ أم انا منساق خلف 

.قدراته الحالية والممكنة 

الحقيقي ؟ أم انا منساق خلف 
اخرين ؟ ولماذا ؟ ما ھو 

ھدفي الحقيقي ؟ 

قول محمد صلى G عليه �
0 يكن احدكم امعة “ وسلم 
......”



قائمة ا0نفعا0ت 

السلبية= غير سارة�

احباط،عدوان،انزعاج=الغضب�

توتر، قلق=الخوف�

ايجابية = سارة �

=  السعادة�
.. فرح،ابتھاج،رضا،اطمئنان

توتر، قلق=الخوف�

الخجل،ا0نسحاب= ا;حراج �

مشتت،غير واثق=الحيرة�

ا0نكسار،الدونية،ا0كتئاب=الحزن�

التدني،عدم الوعي =ا0بتعاد �
بالذات، التألم

= مھتم�
..  متحفز،مغامر،شغوف،

...   عاشق،منجذب،= محب�



شروط الشخصية ا0يجابية 

عدد ا0ثار المترتبة : تدريب �
!!على نقص ا0نتباه للذات؟؟

�NLP: ترتيب ا0ولويات
حسب المواقف ،حسن التحكم 

شخص مناسب
ھدف وطريقة 
مناسبة

حسب المواقف ،حسن التحكم 
يزيد من =في ا0نفعا0ت

استثمار القدرات ويشيع 
السعادة، وا0نجاز للفرد 

.واTخرين

0 تكن مسرح ل*نفعا0ت �
.العاطفية 

قدرة مناسبة وقت مناسب



اصناف الناس 
الواعي بذاته

ھدف واضح•

رؤية ايجابية للحياة•

المنجرف محفز جيد لذاته•

من تحب ان تكون ؟ وكيف ؟

المنجرف محفز جيد لذاته•

خياليون 0 يحكمھم الواقع•

رؤية ايجابية زائفة للحياة•

0 يحبون الجھد ، والتعب•

0 يدركون العواقب •

الضحية 

مزاجھم سيء ويقبلونه•

0 يحاولون تغيير الواقع•

لديھم رؤية مشوشة وأھداف •
ھ*مية



ضبط ا0نفعا0ت 

=ضبط ا0نفعا0ت �

قراءتھا ومعرفة تأثيرھا على ١.
.أفكارك وأقوالك وتصرفاتك

:تحييد تأثيرھا السلبي من خ*ل٢.

0 تكن اسير المنطقة الرمادية �
عبر دائما عن انفعا0تك بأي شكل �

. ايجابي

:تحييد تأثيرھا السلبي من خ*ل٢.تذكر ان وظيفة العاطفة حماية �

غير نظرتك للموضوع تتغير �
.انفعا0تك

. اتخذ الخطوة ا0يجابية ولو ابعد�

تذكر ان وظيفة العاطفة حماية �
ا0نسان من الخطر والحفاظ على 

.حياته

.اجعلھا بشكل وشدة وفترة مناسبة�

0 تفكر في الحالة العاطفية لك بل �
فكر بما يمكنك فعله لكبحھا او 

.استثمارھا

كن سيد نفسك�



استراتيجية اشارة المرور
أھدأ وفكر قبل ان تبادر بأي تصرف �

ما ھي مكاسبي عندما اضبط انفعا0تي السلبية ؟ /س:فكر من خ*ل �

ماذا سأخسر إذا لم اكبح جماح ا0نفعا0ت السلبية؟/ س

استعد لمواجھة قناعاتك وصححھا ، استخدم الرسائل ا0يجابية ، استعد لمواجھة قناعاتك وصححھا ، استخدم الرسائل ا0يجابية ،�

استعد لوضع ھدف ايجابي ، وبدائل وفكر في نتائج كل بديل

انطلق 0ختيار انسب وأفضل الحلول لمعالجة ثورة ا0نفعال �

غير اسلوب حياتك لتجنب اثر ا0نفعا0ت السلبية  



؟OUTLIERSمن ھم المميزون 

لماذا ينجح البعض ويفشل اTخرون ؟�

المتميزون ھم من يستثمرون قدراتھم ويسخرون امكانياتھم �
.ويتطلعون لمستقبل مشرق ويؤمنون بأح*مھم ويسعون لتحقيقھا 

استثمار لمحيط بيئي وقدرات فردية =اوبينھم والقنبلة الذرية �
.وثقافة محيطة وأسرة داعمة 

الذكاء مھم ولكنه ليس كل شيء�

وانتھى لمزارع في ميسوري  IQ195قصة كريستوفر0نغن �
.ا0مريكية 

والنظرية النسبية وتحو0ت علوم الفيزياء  IQ150انشتين�
والفضاء 



كيف نشجع ا0ختراع ؟؟؟؟
٢٠١٠نقاش مجلة ا;يكونوميست البريطانية

الثاني معارض لم يكن النجاح حليف �
علماء العلوم والرياضيات من دون 
دعم القيادات وا;داريين فعملية 

ا0ختراع 0 تجزء فھي محددة واحدة 
تقوم على تعاون فريق متكامل 

الع*قة بين التعليم وثقافة ا0ختراع �
تقوم على تعزيز العلوم والرياضيات �

!للنھوض با0ختراع وا0بتكار؟؟
تقوم على تعاون فريق متكامل  رأيانتعاكس �

ومفاد القول أن من المھم دعم �
ا�بحاث العلمية وا0بتكارات ف* 
تنمية حقيقية من دون أساس علمي 
و0 اختراعات ترى النور من دون 

دعم القطاعين العام والخاص 
السياسة العليا ھي التي تمھد لمي*د �

ا0بتكار وا;بداع 
قصة مھاتير محمد وماليزيا الشابة �

 رأيانتعاكس �
ا�ول مؤيد ومؤداه أن القدرة على �

حل المسائل الحسابية وربط الواقع 
بالنظريات العلمية يساھم في ا0بتكار 

Google  1=150قصة  �
فضيحة ا0قتصاد البريطاني �

مليار إسترليني 2.4وخسارة
$مليارات4=



نشكر لكم حضوركم 

ونتمنى للجميع حياة طيبة بإذن G تعالى

 

٠٥٥٩٥٠١٨٢٩للتواصل جوال 

http://kenanaonline.com/Alhyat-Aml


