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الذكاء الؾجداني وعالقتو ببعض الستغيرات لدى طمبة
كمية التربية – جامعة ذمار
أحسد عبدهللا عمي الدميشي ,فؤاد دمحم زايد
قدؼ العمؾم الشفدية والتربؾية  -كمية التربية-جامعة ذمار.

ممخص

هدفت الدراسة :إلى التعرف عمى مستؾى الذكاء الؾجداني لدى طمبة كمية التربيةة فةي جامعةة ذمةار كوةؾن مجتطة

الدراسة مؽ طمبة الطستؾى الراب الطسجميؽ في كمية التربية جامعة ذمار والبةال عةدمهؼ  )436طالبةا وطالبةة وقةد لمة
عدم أفرام العيظة  )416طالبا وطالبة مؽ التخصصات العمطية واإلنسانية اختيروا بالظريقة العشؾائية.

اسةةتخدم البا ةان مقيةةاس الةةذكاء الؾجةةداني مةةؽ إعةةدام البا ةةة كطةةت معالجةةة البيانةةات إ صةةائيا لؾاسةةظة لرنةةام

 )Spssكطةةا اسةةتخدم الؾسةةائة اإل صةةائية التاليةةة :معامةةة اركبةةا ليرسةةؾنخ ومعامةةة أل ةةا كرونبةةا خ اختبةةار

One

 )Sample T.Testلعيظةة وا ةدال تختبةار فرتةيات الد ارسةةخ اختبةار  )Independent Samples T.Testلدتلةة
ال ةةرول لعيظتةةيؽ مسةةتقمتيؽخ والطتؾسةةي الالسةةالي واتنالةراف الطعيةةارئ أع ةةرت الظتةةائ أن الظمبةةة تطتعةةؾن بطسةةتؾى مرك ة

مةةؽ الةةذكاء الؾجةةداني ليظطةةا ت كؾجةةد فةةرول معظؾيةةة وفقةةا لطت يةةر التخصةةص عمطةةي إنسةةاني ووجةةؾم فةةرول وفقةةا لطت يةةر
الظؾع) لصالح الذكؾر.
ل ةةؼ نال ةةؾ لف ةةال الطس ةةتقبة مة ة الطالافغ ةةة عم ةةى أ ةةالة

أوالً :مقدمة الدراسة:
ك يرت مالمح يةاال اإلنسةان فةي العقةؾم اةخيةرال

الطؾروأ.

سةةابقة مةةؽ كةةارير البش ةرية وسيشة د العةةالؼ فةةي السةةظؾات

ةز رئيسةةا باعتبةةار أهةةؼ العظا ةةر الط ة ترال فةةي
الطعمةةؼ مركة ا

القميمة القاممة ك يرات وكظؾرات أك ر دال سةيظت عظ ةا

فاعمية وجؾمال التعميؼ وكالقيةن أهةداف الظغةام التعميطةي

ير لؼ يعرف له م ية في أئ قبة
مؽ القرن العشريؽ ك ا

وت شةةػ ع ةةؾر العد ةةد مةةؽ القضةةايا والطشة الت العمطيةةة
والطعرفية واتجتطاعية واتقتصامية التي سةتؾاجه اةفةرام
والطجتطعةةات عمةةى ةةد سةؾاء .وفةةي عةةة هةةذ الطت ي ةرات
الطتال قة ةةة التة ةةي كسة ةةؼ عصة ةةر تة ةةؾرال الطعمؾمة ةةات وكقظية ةةة
اتكصةاتت كبةةرز أهطيةةة الط سسةات التربؾيةةة والتعميطيةةة
مةةؽ لةةيؽ كافةةة الط سسةةات الخدميةةة التةةيي كعظةةى بالتربيةةة

والتؾجيه واإلرشام.

وفي هةذ الطظغؾمةة التربؾيةة التعميطيةة تخةذ

وه ةةؾ بالتلكي ةةد ج ةةر الزاوي ةةة ف ةةي البظ ةةاء التعميط ةةي كم ةةه

كي ةةو ت وه ةةؾ العظص ةةر البش ةةرئ ال ةةذئ يق ةةو عظ ةةد خ ةةي
اإلنتاج اةول .عبد الجؾام ومتؾلي )1611 11
إن اآلمةةال معقةةؾمال فةةي الطجتط ة الطعا ةةر

عمة ةةى الطعمة ةةؼ الوة ةةوء القة ةةامر عمة ةةى أماء م ة ةةام الط ظة ةةة

والقيةةام لؾاجباك ةةا وأعبائ ةةا وفةةن معةةا ير اةماء الطظمؾبةةة.
وم ةةا م ةةؽ ش ةةػ ب ةةلن ذل ةةػ تظم ةةل أن ت ةةؾفر ف ةةي الطعم ةةؼ

إن عمة ة ةى ع ة ةةاكن الطظغؾم ة ةةة التربؾي ة ةةة والتعميطي ة ةةة

مجطؾعةةة مةةؽ السةةطات الشخصةةية والو ايةةات الط ظيةةة فةةي

اليةةؾم م طةةة لظةةاء مجتط ة قةةائؼ عمةةى الطعرفةةة والعطةةة

كافة ة ة ةةة الطجة ة ة ةةاتت الطعرفية ة ة ةةة والط ارية ة ة ةةة والشخصة ة ة ةةية

عمى كظشئة اةجيال بظريقةة عصةرية ومسةاعدك ؼ عمةى

واتجتطاعية واإلنتاجية.

مؾاكب ةةة اة ةةداأ والت ةةلقمؼ مة ة الطس ةةتجدات واتنظ ةةالل
www.baydaauniv.net/buj
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لقةةد ك يةةرت أموار وم ةةام الطعمةةؼ فةةي اآلونةةة

ن سه في

ؾر سمؾكية متعةدمال مظ ةا إمراك اتن عةاتت

اةخي ةةرال فم ةةؼ يع ةةد الطعم ةةؼ مج ةةرم ممق ةةؽ لمطع ةةارف وناق ةةة

الذاكية وإمارك ا وإمراك ان عاتت اآلخريؽ ن.

ةز لمتالميةةذ عمةى الت ويةةر الظاقةد واتلتوةةار .والط ظيةةة
ومال ا

التدريس تلّتر بطةدى كةؾافق ؼ وكجانسة ؼ مة ذواك ةؼ ومة

وميسر ومشجعا لمتعمؼ
ا
لمخبرات فقي لة أ بح مؾج ا

الالقة ةةة ت كتظمة ةةل مة ةةؽ الطعمة ةةؼ إكقة ةةان بعة ةةض الط ة ةةارات
ّ
الو يمة لتؾ ية الطعمؾمات لمظمبة فقي لة أن ا كتظمةل
القة ةةدرال عمة ةةى الطة ةةزج لة ةةيؽ الطعرفة ةةة وبة ةةيؽ الؾجة ةةدان فة ةةي

الطعمطة ة ةةيؽ فة ة ةةي م ظة ة ةةة
وت شة ة ةةػ أن نجة ة ةةا
ّ

الطعمطؾن فةي مةؾاق ؼ
اآلخريؽ واتن عاتت التي بد ا ّ
التدريسة ةةية قة ةةد ك ة ة ّ تر عمة ةةى قة ةةدرك ؼ الط ظية ةةة وك ة ةةاءك ؼ
اإلنتاجية.

التدريس ةجة كقديؼ رعاية متواممة ل ؼ.
إن م ظ ةةة التعم ةةيؼ م ظ ةةة إنس ةةانية اجتطاعي ةةة

ويتظمة ةةل الظجة ةةا الط ظة ةةي أن تالمة ةةى ال ة ةةرم
بطجطؾعة مؽ القدرات الؾجدانية كتجمى في قدركةه عمةى

وهةةي م ظةةة اكصةةال وك اعةةة لةةيؽ الطعمةةؼ والطةةتعمؼ كغ ةةر

وعيةةه بطشةةاعر وان عاتكةةه والةةتال ؼ فةةي نزواكةةه ونزعاكةةه

في ةةا ذاكي ةةة الطعم ةةؼ وشخص ةةيته بشة ة ة وات ةةح .فس ةةطات

أئ في قدركه عمى إمارال ياكه الؾجدانية لذكاء وقراءكه

الطعمةةؼ وم ازجةةه الشخصةةي وطريقةةة ك ويةةر كةةظع س وت

لطشةةاعر اآلخ ةريؽ والت اعةةة مع ةةا بطرونةةة فةةي عالقتةةه

ش ةةػ س ةةمبا أو إيجاب ةةا عم ةةى أماء الط ظ ةةي وعم ةةى ك اءك ةةه

مع ؼ جؾلطان .)14 1644
مظ ةةذ التع ةةرف عم ةةى معام ةةة ال ةةذكاء أتظ ةةاء الال ةةر

اإلنتاجية.
وم ةةؽ الط ك ةةد أن لمعاط ةةة واتن ع ةةاتت مور

م ؼ في كؾجيه ال ور والسمؾك اإلنسةاني وكالد ةد عالقةة

العالطيةةة اةولةةى والعمطةةاء يعدونةةه العامةةة اةول لمظجةةا

والت ةةؾل وأن اةش ةةخاص اةعم ةةى ف ةةي ال ةةذكاء يص ةةمؾن

ال ةةرم بعالط ةةه الخ ةةارجي .ويزخ ةةر التة ةراأ الظ س ةةي ق ةةديطا

ةعمةةى مسةةتؾيات الظجةةا فةةي التعمةةيؼ والعطةةة ومختمةةو

و ة ةةد ا بطؾتة ةةؾعات كشة ةةير إلة ةةى وجة ةةؾم عالقة ةةة ك اعة ةةة

مج ةةاتت الالي ةةاال .ليظط ةةا نج ةةد ف ةةي الؾاقة ة

ق ةةائن الالي ةةاال

متبةةامل لةةيؽ مشةةاعر ال ةةرم وك ويةةر ن فق ةةد أشةةار لةةؾزان

العطمية كدلظا عمةى ييةر ذلةػ ف ظةاك ك يةر مةؽ اةذكيةاء

 (Buzanإلة ة ةةى وجة ة ةةؾم عالقة ة ةةة لة ة ةةيؽ الجانة ة ةةل العقمة ة ةةي

والجانل اتن عالي.

تع ة ة ةةرون ويقض ة ة ةةؾن ي ة ة ةةاك ؼ فريس ة ة ةةة القم ة ة ةةن والت ة ة ةةؾكر

واتكتئ ةةا

ولخةةةرون أق ةةة ذكةةةاء تخ ةةذون مؾاقة ة م طةةةة

& (Wardeell

وناجال ةةة ول ةةيس ذل ةةػ إت لتط ةةظ ؼ م ةةؽ م ةةارات أخ ةةرى

) Royceمجطؾع ة ةةة مة ة ةؽ الد ارس ة ةةات الت ة ةةي ك ك ة ةةد ك ة ةةلتر

أك ة ةةر أهطية ةةة هة ةةي مة ةةا يظمة ةةن عمي ة ةةا بط ة ةةارات الة ةةذكاء

الشخص ة ةةية اإلنس ة ةةانية بط ة ةةدى التج ة ةةانس والت اع ة ةةة ل ة ةةيؽ

الؾجة ةةداني م ة ةةؽ كشة ةةجي لمة ةةذات وخ ة ةةض التة ةةؾكر وإمارال

.)461 1643

مش ةةاعر اآلخة ةريؽ وف ةةؼ اة اس ةةيس الذاكي ةةة والس ةةيظرال

وقةةدم وارم ةةة ورويةةس

الظغة ةةام الطعرفة ةةي والظغة ةةام اتن عة ةةالين عبة ةةد وع طة ةةان

ويشة ة ةةير جؾلطة ة ةةان  )91 :1644إلة ة ةةى نأهطية ة ةةة
كالمةةي الش ةةخص بالق ةةدرات والو ةةاءات الؾجداني ةةة لمظج ةةا

فةةي الاليةةاال وي كةةد عمةةى أن اةشةةخاص الةةذ ؽ يعرفةةؾن

مشة ةةاعرهؼ الخا ة ةةة جية ةةدا ويت ط ة ةةؾن ويت ة ةةاعمؾن مة ة ة

مشاعر اآلخريؽ بصؾرال جيةدال هةؼ أولئةػ الةذ ؽ تطيةزون
في كة مجاتت الالياال وخصؾ ا ياك ؼ الط ظيةن.
وأكةةد عب ةد وع طةةان  :)461 :1643ن إن عطميةةة

الت اعةةة لةةيؽ الجانةةل العقمةةي واتن عةةالي م ةةؽ أن كغ ةةر
وكتبمةةؾر مةةؽ خةةالل الةةذكاء اتن عةةالي والةةذئ يعبةةر عةةؽ
www.baydaauniv.net/buj

الطشاعر والتال ؼ في اتندفاعات والقدرال عمةى كقطةص
عمي ا جؾلطان ) 339:4222
والذئ أمى إلى ع ؾر م ؾم الذكاء الؾجداني ما

كؾ ةةة إليةةه لي ةزان ) )1112Buzanفةةي نطؾذجةةه الةةذئ
ؾتةح العالقةة لةيؽ الجانةل العقمةي والجانةل الؾجةداني
ي ةةة اكض ةةح أن عطمي ةةة الت اع ةةة ل ةةيؽ الجان ةةل العقم ةةي
والؾجةةداني يط ةةؽ أن كغ ةةر وكتبم ةةؾر مةةؽ خةةالل ال ةةذكاء
الؾجةةداني والةةذئ يعبةةر عةةؽ ن سةةه فةةي

ةةؾر سةةمؾكية

متعةدمال مظ ةا :إمراك اتن عةةاتت الذاكيةة وإمارك ةةا وإمراك
ان عاتت اآلخريؽ ع طان ورزل .)4 :1111

659

مجمة جامعة البيزاء– السجمد( – )3العدد( )2أغدظس 2222م (عدد خاص بأبحاث السؤتسر العمسي الثاني لجامعة البيزاء)

فال ةةذكاء بشة ة ة ع ةةام ه ةةؾ عب ةةارال ع ةةؽ جطم ةةة م ةةؽ

ل ةةدف مس ةةاعدكه عم ةةى اتنس ةةجام مة ة الطت ية ةرات الت ةةي

الؾعة ةةائو ال ورية ةةة الضة ةةرورية إلمراك الط ة ةةاهيؼ والقة ةةدرال

ك رتة ة ة ة ا ك ة ة ةةة مر م ة ة ةةة م ة ة ةةؽ م ار ة ة ةةة الظط ة ة ةةؾ وال ة ة ةةتعمؼ

والالدس الخضر )44 :4224

الجسدية والعقمية واتجتطاعية كظطةؾ وكتظةؾر مةؽ خةالل

عم ة ةةى التالمي ة ةةة وه ة ةةؾ ل ة ةةذلػ تطي ة ةةز ع ة ةةؽ .اإل س ة ةةاس
والؾجدان الةذئ يط ةة اتن عةال سةؾاء أكةان سةمبيا
أو إيجاليةا تةروريا لماليةاال اليؾميةة ف ةؾ يشةب

والشخصةةية مةةا هةةي إت كظغةةيؼ م ظةةامي ي لص ة ات ال ةةرم
التظشئة والالراك اتجتطاعي سعيدالخ .)1 :4213

اجتظةا

وكشة ة ة ة د ك ي ة ة ةةر م ة ة ةةؽ اة ة ة ةةداأ أن اةشة ة ة ةخاص

عظدما ي ةؾن مقتظعةا بع ةس مةا ي عمةه لةذلػ .فطةؽ الط ةؼ

الخا ةةة ويقؾم ةةؾن بامارك ةةا جي ةةدا ويت ط ةةؾن ويتع ةةاممؾن

جدا كؾفر الةذكاء الؾجةداني عظةد ال ةرم .وهةذا التظةؾع هةؾ

مة ة مش ةةاعر اآلخة ةريؽ بص ةةؾرال مطت ةةازالخ ه ةةؼ أن سة ة ؼ م ةةؽ

اليؾميةة ويقةؾم اإلنسةان ويةتال ؼ بق ار اركةه خصؾ ةا

الطتطيةزيؽ فةةي الةةذكاء الؾجةةداني يعرفةةؾن جيةةدا مشةةاعرهؼ

الةذئ ي سةر ك ةؾل ال ةرم فةي ك يةر مةؽ الظشةاطات إذ

نراهؼ متطيزيؽ في كةة مجةاتت الاليةاال العمطيةة والعطميةةخ

أ بح معدل الةذكاء الؾجةداني مظمؾبةا فةي العطةة كطةا

ولذلػ فان اةشخاص اةذكيةاء وجةدانيا هةؼ أك ةر شةعؾ ار

أن الةذكاء الؾجةداني يجعةة ال ةرم ركقةي نالةؾ اةفضةة
الخؾالدال ) 42 : 4226

كةذلػ اختمةو البةا ؾن فةي كسةطية الةذكاء

بالسعامال والظطلنيظة وكقد ر الذات أو أك ةر إم اركةا لماليةاال

ومعظاهةةةاخ وأك ة ةةر ق ةةدرال عمة ةةى اإلل ةةداع و ة ةةة الطش ة ة التخ
والتوي ة ةةو مة ة ة الطس ة ةةتجدات الت ة ةةي كظة ة ة أر عم ة ةةى ي ة ةةاك ؼخ

الؾجداني .فطظ ؼ مؽ رى كسطيته بالذكاء الؾجداني-كطا

تقبمةةؾن ذواك ةةؼ واآلخ ةريؽخ تؾا ةةمؾن بجديةةةخ تالطم ةةؾن

 ١٠٠٢والديي ر  ( ١٠٠٣وبعض الدراسات اك قت

لمطش ة ة ةةاعر الس ة ة ةةمبية أن كط ة ة ةةتمو ؼ مقارن ة ة ةةة باةش ة ة ةةخاص

عمةى كسةطيته بالةذكاء اتن عةالي لظةاء عمةى الترجطةة

مظخ ضي الذكاء الؾجداني ال ار والظؾاجالة.)42 :4214

الالرفية لالن عال  Emotionكطا لةدى بشةي 4226

ثانياً :مذكمة الدراسة:
الطعمة ة ةةؼ م انة ة ةةة رئيسة ة ةةة فة ة ةةي الظغة ة ةةام
ّتخة ة ةةذ ّ

في الدراسة الالالية ةن الؾجدان أشطة وأك ر عطقا مؽ

الطعمة ةةؼ الوة ةةوء هة ةةؾ
كالقية ةةن أهة ةةداف التربية ةةة والتعمة ةةيؼ و ّ
الطعمؼ الذئ أيعد إعةدام كربؾيةا وكخصصةيا جيةدا إتةافة
ّ

الظ سية الط طة التي يجل أن نؾلي ا مزيدا مؽ اتهتطام

التويةةو والتؾافةةن مة الطسةةتجدات التربؾيةةة وقدركةةه عمةةى

لدى )ألؾعالم  ١٠٠٢م والخضر  ١٠٠٢والسطاموني

م (.ويظمةن عميةه كةذلػ الةذكاء العةاط ي أو ذكةاء

الطشاعر  .ويتبظةى البا ةان مصةظمح الةذكاء الؾجةداني
اتن عال فالؾجدان يشطة اتن عال اإليجالي والسمبي.
ويعةد م ةؾم الةذكاء الؾجةداني أ ةد الط ةاهيؼ

والد ارسةة فبةالريؼ مةؽ أن م ةؾم الةذكاء الؾجةداني قةد

الطس ة ة ة وليةخ يطتموة ة ةةؾن مافعية ة ةةة ل نجة ة ةةازخ ت يسة ة ةةطالؾن

التعميطةةي لؾ ة ة ه ج ةةر اةس ةةاس والطسةةئؾل اةول ع ةةؽ

إلة ةةى كطتعة ةةه بطجطؾعة ةةة مة ةةؽ السة ةةطات التة ةةي كط ظة ةةه مة ةةؽ

كظطية ذاكه وكالد ة معمؾماكه باستطرار.

انظمةن ب عاليةة فةي مجةال عمةؼ الةظ س إت أن الد ارسةات

ويشةةير التة ةراأ الظ سةةي إل ةةى أن الةةذكاء مةةؽ

التي كظاولت هذا الط ؾم قميمة في البيئة العربية بصة ة

أهة ةةؼ الخصة ةةائص الطعرفية ةةة الط ة ة ترال فة ةةي نجة ةةا الطعمة ةةؼ

عامةة والبيئةة اليطظيةة بصة ة خا ةة .كطةا أن أيمةل

بالتدريس .ن فقد أشارت م ارسةات بةار وزمةالء وم ارسةات

الد ارسةات كظاولةت الةذكاء الؾجةداني وعالقتةه بعةدم مةؽ
الطت يةرات التةي كةدل عمةى التؾافةن م ةة :التويةو

مةؾرش وولةةدر إلةى أن ذكةةاء الطعمةةؼ ةركبي ب ةةاءال الطعمةةؼ

الط ظية اركباطا ليس له متلة إ صائية وعمى كة ال

اةكاميطي والرتا عؽ الالياال والت مل عمى الض ؾ

تر ومالةدما فةي نجةا التةدريس.
فالذكاء يعتبر عامال مة ا

واةعراض اتكتئالية والعصالية والرتا الزواجي.

وكعتبر شخصية الطتعمؼ مؽ أهؼ الطظظمقةات التةي

يعتطة ةةد عمي ة ةةا العة ةةاممؾن فة ةةي الطية ةةدان التربة ةةؾئ والظ سة ةةي
www.baydaauniv.net/buj

بطعظةةى أنةةه مةةؽ الضةةرورئ ك ةؾافر ةةد أمنةةى معةةيؽ ةةرج
و اسة ةةؼ مة ةةؽ الة ةةذكاء عتبة ةةة الة ةةذكاء) ليتالقة ةةن التة ةةدريس
ال عال .ألؾ ظل و امل )414 :1114
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كطةةا يعةةد الةةذكاء اتن عةةالي عةةامال مة ت ار فةةي
عالقات اإلنسان الطتظؾعة سؾاء كانت عالقتةه لظ سةه أو
ي ة ةةة نج ة ةةد الطجتطة ة ة

مة ة ة يي ة ةةر

ؾاج ة ةةه العد ة ةةد م ة ةةؽ

كؾافقةا وفاعميةة ظصةتؾن لتالميةذهؼ ويتقبمةؾن أفوةارهؼ
ويطتازون بالتعاطو والدفء والطؾمال واتكزان.

ولقةد زام الةؾعي بالةدور الةذئ يط مةه الةذكاء

الطشة ة ة الت الطتعمق ة ةةة بالطج ة ةةال السياس ة ةةي واتجتط ة ةةاعي

الؾجةداني لمطعمةؼ فةي مسةاعدكه عمةى كالطةة تة ؾ

وال ق ةةافي واتقتص ةةامئ ول ةةيس هظ ةةاك تط ةةة ش ةةػ ف ةةي أن

العطة وكالسيؽ أمائه التدريسي ل ذا فقةد هةدفت بعةض

الالمة ةةؾل لطعغة ةةؼ هة ةةذ الطش ة ة الت التة ةةي كسة ةةبل الضة ةةين

الدراسات م ة  Kaplan, 2002وألؾعالم  ١٠٠٢و

ال ورية ةةة الطظة ةةؾرال بظريقة ةةة جية ةةدال لة ةةة عمة ةةي ؼ أيضة ةةا أن

كظطيةة الةذكاء الؾجةداني لمطعمةؼ ونغةر بعضة ؼ أم ةال

يطتموة ة ة ةؾا م ة ة ةةارات اجتطاعي ة ة ةةة ووجداني ة ة ةةة كتوام ة ة ةةة مة ة ة ة

جؾلطةان إلةى الةذكاء الؾجةداني كطت يةر يط ظةه أن ي سةر

الط ةةارات ال وريةةة لالةةة هةةذ الطشة الت ف ةراج :4229

التبا ؽ في الظجا الط ظي لألفرام الذئ لؼ تط ؽ الذكاء

والقمةةن لمطجتط ة هةةؾ أن يطتمةةػ ال ةةرم لةةيس فقةةي لمقةةدرات

)4

السةطاموني  ) ١٠٠٢إلةى وتة لةرام ك ةدف إلةى

الطعرفي مؽ ك سير لؾتؾ

بشي . )116 :4226

وق ة ة ةةد أك ة ة ةةد جؾلط ة ة ةةان  )4222أن معام ة ة ةةة

وكب ةةرز أهطي ةةة م ةةارات ال ةةذكاء الؾج ةةداني بالظس ةةبة

ال ةةذكاء يسة ة ؼ لظس ةةة  )%42م ةةؽ العؾام ةةة الت ةةي كال ةةدم

لمطعمط ةةيؽ والطعمط ةةات ف ةةي م ار ةةة التعم ةةيؼ بصة ة ة عام ةةة

الظجا في الالياال كاركا  )%12لمعؾامة اةخةرى التةي

والطر مة ةةة ال انؾية ةةة بص ة ة ة خا ة ةةة نغ ة ة ار ةهطية ةةة هة ةةذ

يطتمو ةةا ال ةةرم فال البيةةة العغطةةى مةةؽ الالا ةةميؽ عمةةى

الطر مة فةي يةاال الظةال

يةة كط ةة مر مةة ال انؾيةة

يطتموؾنة ةةه مة ةةؽ معامة ةةة ذك ة ةةاء وإنطة ةةا رج ة ة تم ة ةةتالك ؼ

وهةةي مر مةةة اتعتطةةام عمةةى الطعمطةةيؽ والوتةةل الطقةةررال

م ارك ةةز متطي ةةزال ف ةةي الطجتطة ة ت رجة ة كطي ةةزهؼ إل ةةى م ةةا

ن اية السمؼ التعميطي اإلل ازمةي الرسةطي لطعغةؼ التالميةذ

م ةةارات ال ةةذكاء الؾجةةداني كقةةدرك ؼ عمةةى ةةة أن س ة ؼ

ية ةةة كتظمة ةةل معمطة ةةيؽ عمة ةةى قة ةةدر عة ةةال مة ةةؽ الو ة ةةاءال

عمةةى اتسةةتطرار فةةي مؾاج ةةة اإل باطةةات والةةتال ؼ فةةي

والطسة ة ة ولية والتؾاف ة ةةن وعم ة ةةى ق ة ةةدر ع ة ةةال أيض ة ةةا م ة ةةؽ

باةم ةةة والتع ةةاطو مة ة اآلخة ةريؽ عمة ةؾان والظؾاجال ةةة

وكظغيؼ اتن عةاتت و ةز الةذات والتعةاطو والط ةارات

)4 : 4213

اتجتطاعية ةةة واسة ةةتخدام م ة ةةارات اإلقظة ةةاع والت ة ةةاوض

الظةةزوات والقةةدرال عمةةى كظغةةيؼ ةةالت ؼ الظ سةةية الشةةعؾر

ويذكر جؾلطان أن لدى ال رم عقميؽ هطا:
العقة الؾجداني والعقة الطظظقةي وبيظ طةا كظسةين ارئة

ية ة ةةة أن الطشة ة ةةاعر واة اسة ة ةةيس تة ة ةةرورية لمت وية ة ةةر

م ةةارات الةةذكاء الؾجةةداني الطتط مةةة فةةي الةةؾعي بالةةذات

وبظ ةةاء ال ق ةةة وكو ةةؾيؽ ش ةةب ة عالق ةةات ناجال ةةة والعط ةةة
تطؽ فرين عطة وا د بصؾرال فاعمة .كطةا أن م ةارات

الذكاء الؾجداني كظطؾ م العطر والخبرال ية ك تر فيه

والت وي ة ةةر ت ة ةةرورئ لمطش ة ةةاعر واة اس ة ةةيس الط ة ةةازئ

الطت يةرات الديطؾجرافيةة م ةة الجةظس والعطةر فيةزمام

.)91 :4222

الةذكاء الؾجةداني كمطةا كَقةدم العطةر وقةد أشةار بعةض
البةا يؽ إلةى أن الةذكاء الؾجةداني تةلتر بةالطت يرات

وكش ة ت م ارس ةةة ج ةةارمنر  )Gardnerع ةةؽ

أن ال ةةذكاء الطعرف ةةي يسة ة ؼ ف ةةي التظبة ة بالظج ةةا الط ظ ةةي
لظسةةبة كت ةراو لةةيؽ  % 12و  % 42كاركةةا نسةةبة كتةراو

ماليؽ  % 12و  % 12يط ؽ ك سيرها لطت يرات أخةرى

الديطؾجرافيةة ويةركبي بةالعطر وأنةه ةزمام مةؽ الطراهقةة
الطتلخرال وبداية الرشد )(Mayer, etal.2000,267
ل ة ةةذلػ ف ة ةةان الةة ةةذكاء الؾج ة ةةداني أ ةة ةةد أه ة ةةؼ أنة ة ةؾاع

مظ ا الذكاء الؾجداني عبد وع طان .)499 :1643

الةةذكاءات التةةي غيةةت باهتطةةام الدارسةةيؽ والبةةا يؽ فةةي

ريةؼ أهطيةة الجؾانةل الطعرفيةة إت أن الطت يةرات

عمةةؼ الةةظ س وعمةةؾم التربيةةةخ وتسةةيطا فةةي اآلونةةة اةخي ةرال

الؾجدانية والشخصية أك ر أهطية في كالد د كبا ؽ كؾافن

ية يعد هةذا الةذكاء مةؽ الط ةاهيؼ الالد ةة نسةبياخ لةذلػ

يةة أن الطعمطةيؽ اةك ةر

كعة ة ة ة ةةدمت الترجطة ة ة ة ةةات العربية ة ة ة ةةة لمطصة ة ة ة ةةظمح اةجظبة ة ة ة ةةي

الطعمطيؽ وفعاليت ؼ الط ظيةة

www.baydaauniv.net/buj
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Intelligence

 )Emotionalفطة ةةظ ؼ مة ةةؽ يسة ةةطيه

ل ةةدى الدارس ةةيؽ بجامع ةةة الق ةةدس الط تؾ ةةة مظظق ةةة خ ةةان

ال ة ةةذكاء الؾج ة ةةدانيخ وم ة ةةظ ؼ يظم ة ةةن عمي ة ةةه اس ة ةةؼ الة ة ةةذكاء

ؾنس التعميطية.

ذكاء الطشاعرخ وأيا كانت كسطية هذا الط ؾمخ فان الوة

والعمطاء بالذكاء الؾجداني في س ال ممح ير عقؾل ؼ

اتن عاليخ وبعض أخر يسةطيه الةذكاء العةاط يخ وييةرهؼ
ت ةةن عمةةى أنةةه عامةةة أساسةةي وم ةةؼ فةةي كالقيةةن الظجةةا
في الطجاتت العمطية والعطميةخ الشخصةية واتجتطاعيةةخ

ول ةةذا ي طة ةةؽ الة ةةداف اةساسة ةةي تهتطة ةةام البة ةةا يؽ

وه ةةؾ :مة ةةا الةةةذئ يجعة ةةة أن ةةاس تطتعة ةةؾن لةةةذكاء معرفة ةةي

مرك ة ة

تع ة ةةرون فة ةةي العطة ةةة ومجة ةةاتت الالية ةةاال ليظطة ةةا

وقةد نةت عةؽ اتهتطةام الطتظةةامي ل ةذا الط ةؾم كطةا كبية ار

لخة ةةرون مة ةةؽ ذوئ الة ةةذكاء الطعرفة ةةي الطتؾات ة ة يالققة ةةؾن

مؽ الدراسات والبالؾأ نجطة4216 :خ .)6

نجا ةةا كبية ة ار وقةةد كؾ ةةمؾا إل ةةى أن إجابةةة ه ةةذا السة ة ال

ولقد أشار بار-أون) و جؾلطان) إلى أن اةفرام

الة ة ةةذ ؽ ة ة ةةدركؾن مشة ة ةةاعرهؼ وع ة ة ةؾاط ؼ بصة ة ةةؾرال مقيقة ة ةةة
تع ةةاممؾن مة ة الطؾت ةةؾعات اتن عالي ةةة بص ةةؾرال أفض ةةة

وم ةةؽ تةةةؼ تطتع ةةؾن أك ةةةر بالي ةةاك ؼ قياس ةةا بلولئةةةػ ال ةةذ ؽ

كوطةةؽ فةةي الةةذكاء الؾجةةداني الةةذئ يقةةؾم عمةةى مجطؾعةةة
م ارات وك ةاءات ان عاليةة واجتطاعيةة كسةاهؼ فةي كالقيةن
ذلػ الظجا

نجطةخ .)13 :4216

مط ةةا س ةةبن كغ ةةر الالاج ةةة الطمال ةةة إل ةةى م ارس ةةة

ةةدركؾن مشةةاعرهؼ وع ةؾاط ؼ بصةةؾرال أقةةة مقةةة ولمةةذكاء

م ةةارات ال ةةذكاء الؾج ةةداني م ةةؽ ي ةةة أهطيت ةةا لططارس ةةة

الؾجة ةةداني كة ةةلتير عمة ةةى قة ةةدرال ال ة ةةرم عمة ةةى التوية ةةو م ة ة

اسة ةةتراكيجيات وأنشة ةةظة لتعرية ةةي الطعمة ةةؼ كي ية ةةة كؾعية ةةو

متظمب ةةات البيئ ةةة الطاليظ ةةة ب ةةه والتعام ةةة مة ة تة ة ؾط ا

العاط ة ةةة والؾجة ةةدان والطشة ةةاعر فة ةةي الطؾاقة ةةو الطختم ة ةةة

لظجا وسعامال الخضر وال ضميخ.)11 :4222

ومؽ ليؽ هةذ الد ارسةات التةي أجريةت ةؾل هةذا
الطؾتةةؾع م ارسةةة س ة ؾت

وكي يةةة كال طةةه وتةةبظه لالن عةةاتت فةةي مؾاقةةو الصةراع

والت ةؾكر وبش ة ة عةةام رفةة مسةةتؾى ذكائةةه الؾجةةداني

)Schutte, 2002التةةي

وكي يةةة اسةةت طار تن عاتكةةه وان عةةاتت اآلخ ةريؽ ومور

أجريت ؾل معرفة العالقة ليؽ الذكاء الؾجداني وكقد ر

اتن ع ةةاتت ف ةةي ةةة الطشة ة الت اليؾمي ةةة الطت از ةةدال ف ةةي

ة ةةؾل معرف ة ةةة ال ة ةةذكاء الؾج ة ةةداني ل ة ةةدى طمب ة ةةة الجامع ة ةةة

أعضاء الطجال التعميطي وخا ة أن يالبية ك ةاعالت

اةجان ة ةةل والطة ة ةؾاطظيؽ ف ة ةةي س ة ةةظ افؾرالخ وم ارس ة ةةة ه ة ةةاروم

ومطارسات الطعمؼ الط ظية مشالؾنة بالجانل الؾجداني.

الةةذاتخ و م ارسةةة فةةاتخ هةةاو )Fat& Howe,2003

الالقةةة التعميطةةي نتيجةةة الت اعةةة الطسةةتطر والطباشةةر لةةيؽ

وم ة ةةؽ ت ة ةةؼ يط ة ةةؽ

وس ة ير  )Harrod&Cheer,2005ةةؾل العالقةةة لةةيؽ

ة ةةياية مشة ة ة مة الد ارس ة ةةة ف ة ةةي

ال ة ة ةةذكاء الؾجة ة ة ةةداني وبع ة ة ةةض الطت ي ة ة ة ةرات الديطؾيرافية ة ة ةةة

التساؤتت التالية:

الؾج ة ةةداني وعالقت ة ةةه باتن ة ةةدماج الج ة ةةامعي ل ة ةةدى الظمب ة ةةة

الراب ب مية التربية جامعة ذمار

لمشخصة ة ةةيةخ وم ارسة ة ةةة القاتة ة ةةي  )4214ة ة ةةؾل الة ة ةةذكاء
الطسة ةةتجد ؽ فة ةةي كمية ةةة التربية ةةة بجامعة ةةة كعة ةةزخ وم ارسة ةةة
العمة ة ة ةؾان  )4212ة ة ةةؾل ال ة ة ةةذكاء اتن ع ة ة ةةالي وعالقت ة ة ةةه

بالط ة ةةارات اتجتطاعي ة ةةة وأنط ة ةةا التعم ة ةةن ل ة ةةدى ط ة ةةال

الجامعةةخ وم ارسةةة ألؾعطشةةه  )4213التةةي أج ارهةةا ةةؾل
الذكاء اتجتطاعي والذكاء الؾجداني وعالقت طا بالشةعؾر
بالسةعامال لةدى طمبةة الجامعةةة فةي مالافغةة يةزالخ وم ارسةةة
ال ة ة ارخ الظؾاجال ةةةخ  )4214والت ةةي أج اره ةةا ةةؾل الة ةةذكاء

الؾجةةداني وعالقتةةه بجةةؾمال الاليةةاالخ والتالصةةية اةكةةاميطي

مةةا مسةةتؾى الةةذكاء الؾجةةداني لةةدى طمبةةة الطسةةتؾى
هة كؾجد فرول ذات متلة إ صائية فةي مسةتؾى

ال ةةذكاء الؾجة ةةداني كعة ةةزى لطت ية ةةر التخصة ةةص إنسة ةةاني

عمطةةي) لةةدى طمبةةة مسةةتؾى ارب ة ب ميةةة التربيةةة جامعةةة

ذمار

هة كؾجد فرول ذات متلة إ صائية فةي مسةتؾى

الذكاء الؾجداني كعزى لطت ير الظؾع ذكؾر إنةاأ) لةدى

طمبة مستؾى راب ب مية التربية جامعة ذمار
ثالثا :أىسية الدراسة:

تكسؽ أىسية ىذه الدراسة مؽ خالل:
www.baydaauniv.net/buj
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 .1مؾاكبة ةةة اتكجة ةةا الجد ة ةةد لمد ارسة ةةات الالد ة ةةة الت ة ةةي

الخب ة ةرات والط ة ةةارات التة ةةي اكتس ة ةةبؾها خة ةةالل السة ةةظؾات

أ ة ةةبالت كركة ةةز عمة ةةى الجؾانة ةةل اإليجالية ةةة لمشخصة ةةية

الة الأ اةولةةى فةةي التظبيةةن العطمةةي والطيةةداني والتعبيةةر

اإليجالي.

الجامعة.

 .4كظ ة ة ة ةةاول م ة ة ة ةةؾم ة ة ة ةةد ة نس ة ة ة ةةبيا م ة ة ة ةةؽ الط ة ة ة ةةاهيؼ

 .1كضة ة الظري ةةن أم ةةام الب ةةا يؽ إلجة ةراء الطزي ةةد م ةةؽ

والطؾتة ةةؾعات التة ةةي كظتطة ةةي إلة ةةى مجة ةةال عمة ةةؼ الة ةةظ س

السةةي ؾلؾجية والةةذئ ع ةةر فةةي أواخةةر القةةرن العش ةريؽ

ل ةةدور ال ةةذكاء الؾج ةةداني بالظج ةةا ف ةةي مر م ةةة م ةةا بع ةةد

الدراسات الطستقبمية ؾل هةذا الطؾتةؾع مةؽ خةالل مةا

فقي وهؾ م ؾم الةذكاء الؾجةداني .وكؾجيةه الظغةر إلةى

كؾ مت إليه الدراسة مؽ نتائ ومقتر ات.

أهطيةةة هةةذا ال ةذكاء ومور فةةي كالقيةةن الظجةةا فةةي يةةاال

رابعاً :أىداف الدراسة:

والط ظية واةكاميطية.

 -1التعةةرف عمةةى مسةةتؾى الةةذكاء الؾجةةداني لةةدى طمبةةة

اةفة ة ةرام بطختم ة ةةو جؾانب ة ةةا :اتن عالي ة ةةة واتجتطاعي ة ةةة

كتط ة أهداف الدراسة الالالية في اآلكي:

 .3أهطيةةة مت يةةر الةةذكاء الؾجةةداني؛ يةةة يط ةةة إ ةةدى

كمية التربية في جامعة ذمار.

فة ةةي ية ةةاال اةف ة ةرام عامة ةةة وفة ةةي ية ةةاال الظالة ةةل الطعمة ةةؼ

وق ا لمطت يرات اآلكية:

الخصةةائص اتن عاليةةة ال امةةة التةةي كمعةةل مو ار أساسةةيا

خا ةةة مةةؽ يةة التعامةةة ب عاليةةة مة عةةروف الاليةةاال
ومؾاج ة ةةة ت ة ة ؾط ا إلة ةةى جة ةةا
الطجال العمطي والعطمي.

كالقية ةةن الت ة ةةؾل فة ةةي

 .6كؾجيةه اتهتطةام إلةةى جانةل مةؽ جؾانةةل عمةؼ الةةظ س
اتيجةةالي والطتط ةةة -فةةي م ارسةةة الةةذكاء الؾجةةداني يةةة

 -4الوشةةو عةةؽ ال ةةرول فةةي مسةةتؾى الةةذكاء الؾجةةداني

أ -الظؾع ذكؾر – إناأ).
 -التخصص عمطي – إنساني).

خامداً :حدود الدراسة:

كتالدم هذ الدراسة في اآلكي:

الالة ةد الطؾت ةةؾعي :ال ةةذكاء الؾج ةةداني وعالقت ةةا ل ةةبعض

يشير التراأ الظ سي بلنه يساهؼ فةي الظجةا فةي الاليةاال

الطت يرات لدى طمبة كمية التربية جامعة ذمار.

 .9كزوية ةةد الط تبة ةةة السة ةةي ؾلؾجية العربية ةةة بش ة ة ة عة ةةام

ذمار.

بش ة عام.

واليطظية بش ة خاص بل دأ مةا كؾ ةة إليةة العمةؼ فةي
مجةةال الةةذكاء الؾجةةداني فةةي البيئةةة العربيةةة مةةؽ ج ةةة

الالةةد البشةةرئ :طمبةةة مسةةتؾى ارب ة كميةةة التربيةةة بجامعةةة
الالةةد الط ةةاني :كميةةة التربيةةة جامعةةة ذمةةار الجط ؾريةةة
اليطظية.

والبيئة اةجظبية مؽ ج ة وذلػ عبر كرجطة العد د مؽ

الال ة ة ة ة ة ةةد الزم ة ة ة ة ة ةةاني :ال ص ة ة ة ة ة ةةة ال ة ة ة ة ة ةةاني م ة ة ة ة ة ةةؽ الع ة ة ة ة ة ةةام

ت ةةؾء التة ةراأ الس ةةي ؾلؾجي الطت ةةا مط ةةا يط ةةد ويسة ة ة

سابعا :مرظمحات الدراسة:

العربية.

ال ة ةةذكاء الؾج ة ةةداني ف ة ةةي الم ة ةةة :كط ة ةةا ورم ف ة ةةي الطعج ة ةةؼ

الد ارسةةات الالد ةةة والظغريةةات الطتعمقةةة بالطؾتةةؾع فةةي

الظرين إلجراء الطزيد مؽ البالؾأ والدراسات في البيئة
 .4ييةةا

الد ارس ةةات الطالمي ةةة س ةةل اط ةةالع البا ة ةان

التي كظاولت مت ير الذكاء الؾجةداني وعالقتةه بطت يةرات
الظ ةةؾع والتخصةةةص .مط ةةا يجع ةةة ه ةةذ الد ارس ةةة إتةةةافة
جد دال لط تبات الجامعات الطالمية والعربية.
 .2ك يةةد فةةي ل ةةت انتبةةا الطسةةئؾليؽ فةةي مجةةال اإلرشةةام
الظ سةةي واةكةةاميطي والصةةالة الظ سةةية إلةةى أهطيةةة وتة

الب ةرام اإلرشةةامية الجطاعيةةة فةةي كي يةةة اتسةةت امال مةةؽ
www.baydaauniv.net/buj

الدراسي .)4214-4219
الذكاء الؾجداني :

الةةؾجيزخ  )624 :1119هةةؾ مةةؽ الؾجةةدان) مشةةتقة مةةؽ

وجة ةةد فة ةةالن َيج ة ة يةد وجة ةةدا َ :ة ةةزنخ ووج ة ةةد عمية ةةه مؾج ة ةةدال:
يضةةلخ والؾجةةدان فةةي عمةةؼ الةةظ س :جطمةةة مةةؽ الغ ةؾاهر
اتن عاليةةة لةةدى اإلنسةةان كالالةةل والةةب ض والمةةذال واةلةةؼخ
ويقالةةة ال وةةر والظةةزوعخ وإلةةى هةةذ ال التةةة كرجة الغةؾاهر
الظ سية كم ا .كطا عرف الذكاء الؾجداني ا ظال ا:
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) Goleman,

وعرف ة ةةه كة ة ةةال اةعسةة ةةر وك ة ة ةةافيخ )92 :4222

عرف ةةه جؾلطة ةةان 2000:40

بلنة ةةه:ن مجطؾعة ةةة مة ةةؽ القة ةةدرات الطتظؾعة ةةة التة ةةي يطتمو ة ةةا

بلنه :نلظاء الخبرال الالية لدى الطتمقي التي ةظ طس في ةا

والتي يط ؽ كعمط ا وكالسيظ اخ وكشطة الطعرفة اتن عالية

خب اركةةه ورؤيتةةه كطةةا يعةةدل في ةةا ويتب ة فةةي ذلةةػ مظ جةةا

وإمارال اتن عة ة ةةاتت والالطة ة ةةاس والط ة ة ةةالرالخ و ة ة ةةز الة ة ةةظ س

واتالا ويظشل مؽ ذلػ ماهية الذكاء الؾجدانين.

اةفة ةرام والالزم ةةة لمظج ةةا ف ةةي جؾان ةةل الالي ةةاال الطختم ةةةخ

فيتخمم ة ةةا وكتخممة ةةه ليخة ةةرج مظ ة ةةا بخب ة ةرال جد ة ةةدال كعة ةةدل

وإمراك ان عةةاتت اآلخ ةريؽ وإمراك العالقةةات اتجتطاعيةةة

عرفة ة ةةه الزه ارنة ة ةةيخ  )249 :4216بلنة ة ةةهن إمراك

وعرفه بار– أون) (Bar On, 2005:41بلنةه:ن

ان عاتك ةةه ومش ةةاعر وت ةةبظ ا وال ةةتال ؼ في ةةا واس ةةتخدام

ن.

ال رم لطشاعر ووعيه ل ا وف طه ل ا وقدركه عمى كظغيؼ

مجطؾعةةة مظغطةةة مةةؽ الط ةةارات الو ايةةات ييةةر الطعرفيةةة

الطعرفةةة الؾجدانيةةة لزيةةامال الدافعيةةة ولتالسةةيؽ الط ةةارات

فةةي الجؾانةةل الشخصةةية واتن عاليةةة واتجتطاعيةةة والتةةي

وكظ ةةؾير السةةةمؾكيات اإليجالي ةةة والت اع ةةة اتجتطة ةةاعي

ك ة تر فةةي قةةدرال ال ةةرم عمةةى معالجةةة الطظالةةل والض ة ؾ

والتؾا ةةة مة ة اآلخة ةريؽ والتع ةةاطو مةة مش ةةاعرهؼن وق ةةد

البيئ ةةةخ وه ةةؾ عامة ةةة م ةةةؼ فة ةةي كالد ة ةةد قة ةةدرال ال ةةرم عمة ةةى

الظجا في الالياال ن.
وعرف ة ة ة ةةه س ة ة ة ةةالؾفي  )Saloveyبلن ة ة ة ةةه:ن وع ة ة ة ةةي

كبظى البا ة هذا التعريي.

وعرفه سةالؾفي  )Saloveyبلنةه نوعةي الشةخص

بطشةةاعر و سةةؽ إماراك ةةا باليةةة ي ةةؾن مصةةد ار لمدافعيةةة

الشخص بطشةاعر و سةؽ إمارك ةا باليةة ي ةؾن مصةد ار

ف ةةي ذاك ةةه ويطتم ةةػ الق ةةدرال عم ةةى التع ةةاطو و س ةةؽ إمارال

إمارال عالقاكه م اآلخريؽن .)Goleman,2000:43
في ةيؽ عرفةه مولةؾي س  )Dulewicsوهةي س

ويعررررف الباحرررا الرررذكاء الؾجرررداني ج ار يررراً بلنةةه
نالدرجة التي يالصة عمي ا الظالل عمى استبانة الةذكاء

 )Higgsبلنةةه:ن معرفةةة ال ةةرم مشةةاعر وكي يةةة كؾعي ةةا

الؾجةةداني ف ةي الد ارسةةة الالاليةةة التةةي كقةةيس إجالتةةه عمةةى

لمدافعية فةي ذاكةه ويطتمةػ القةدرال عمةى التعةاطو و سةؽ

م ةةؽ أج ةةة كالس ةةيؽ اةماء وكالقي ةةن اةه ةةداف التظغيطي ةةة

مصالؾبة بالتعاطو وال ؼ لطشاعر اآلخةريؽ مطةا ة مئ
إلى عالقة ناجالة مع ؼن الدرم رئخ .)41 :4226
وعرفه ما ر وسالؾفي بلنهن قةدرال ال ةرم عمةى ف ةؼ
ان عاتك ةةه وكظغيط ةةا وف ةةؼ ان ع ةةاتت اآلخة ةريؽ بالص ةةؾرال
التي كعةزز نطةؾ العقمةي والؾجةدانين ألؾعطشةهخ :4213

.)61

وعرفةةه عبةةد ال ةةامئ وفةةارولخ )424 :4224

بلنةةه:ن إمراك ال ةةرم لقدركةةه عم ةةى اتنتبةةا واإلمراك الجيةةد

لالن ع ة ةةاتت والطشة ة ةةاعر الذاكي ة ةةة وف ط ة ة ةةا و ة ة ةةيايت ا

عالقاكه م اآلخريؽن .)Goleman,1995: 43

أبعة ةةام الطقياس الطعرفة ةةة اتن عالية ةةةخ كظغة ةةيؼ اتن عة ةةاتتخ
التعاطوخ التؾا ة اتجتطاعي)ن.

ثامشاً :اإلطار الشغري لمدراسة:
 .1تسييد:

يعتبر الذكاء الؾجداني أ د أهةؼ مؾاتةي السةاعة

ي ة ةةة أه ة ةةتؼ العمط ة ةةاء والب ة ةةا ؾن لد ارس ة ةةتهخ فق ة ةةدمؾا ل ة ةةه

كعري ة ةةات وكؾتة ة ةةيالات ك ية ة ةةرالخ وهظة ة ةةاك عة ة ةةدال كرجطة ة ةةات
لطص ةةظمح ال ةةذكاء الؾج ةةداني مظ ةةا اتن ع ةةاليخ وال ع ةةالخ
الع ةةاط يخ والطش ةةاعر)خ وذك ةةر البا ةةان ب ةةا

ع ط ةةان

وعطةةر الخمي ةةة )4221خ أن طةةا اسةةتخدما كمطةةة وجةةدان

لؾتؾ وكظغيط ا وفقا لطراقبة وإمراك مقين تن عاتت

باعتبارهةةا أك ةةر شةةطؾت وفةةي اسةةتظالعاك طا اةوليةةة وجةةدا

ان عالي ةةة واجتطاعي ةةة إيجالي ةةة كس ةةاعد ال ةةرم عم ةةى الرق ةةي

الطشةةاعر الالطيطةةة الشخصةةية)خ ومصةةظمح ان عةةال يط ةةة

اآلخة ة ةريؽ ومشة ة ةةاعرهؼ وال ة ةةدخؾل مع ة ة ةةؼ ف ة ةةي عالقة ة ةةات
العقمةةي واتن عةةالي والط ظةةي وكعمةةؼ الطزيةةد مةةؽ الط ةةارات

اإليجالية لمالياالن.

أن مصظمح العاط ية يط ةة الطشةاعر اتيجاليةة الالةلخ

الطش ةةاعر السالبة ال ض ةةل) وم ةةؽ جان ةةل أخ ةةر اركبظ ةةت
كمطةةة وجةةدان لةةدى الةةبعض بالجؾانةةل الرو يةةة الصةةؾفية
لو رال استخدام مصظمح وجدان لمتراأ الصؾفيخ إلى أن

www.baydaauniv.net/buj
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كمطة ةةة وجة ةةدان هة ةةي اةك ة ةةر شة ةةطؾت ع طة ةةانخ والخمي ة ةةةخ

التص ة ةةرف ب ة ةةاءالخ والتعام ة ةةة بشة ة ة ة فع ة ةةال مة ة ة البيئ ة ةةة

.)44 :4221

الطاليظ ةةة ب ةةه وف ةةي ع ةةام  )1163افت ةةرض أن العؾام ةةة

إن فوةةرال ال ةةذكاء الؾا ةةد ق ةةد عم ةةت مس ةةيظرال عم ةةى

اةذهان ل تةرال طؾيمةة وذلةػ لشةدال سةيظرال نغريةة العامةة
العام ومصظمح نسبة الةذكاء عمةى م ارسةات عمةؼ الةظ س
إلى أن ع رت مؾجة جد دال نؾهت إلى أنؾاع جد ةدال مةؽ

الةةذكاء رافضةةة انالصةةار الةةذكاء فةةي قةةدرات عقميةةة فقةةي
نجطةخ .) 13 :4216

ييةةر العقميةةة أساسةةية وتةةرورية لمتظب ة لظجةةا ال ةةرم فةةي

الالياال السطامونيخ .)192 :4222
إن العق ةةة يشة ة ة باس ةةتطرار مال ةةؾ ار م ةةؽ الطال ةةاور
اةساسية في ال مس ة اةوربيةة الالد ةة لوةؽ عظةدما نشةل
عم ةةؼ الة ةةظ س الالة ةةد ة مة ةةال بعة ةةض عمطائ ةةه إلة ةةى م ارسة ةةة

العطميةات العقميةة مةؽ إمراك وكعمةؼ وكخيةة وكةؼ اكتشةةاف

ولق ة ة ةةد ذك ة ة ةةر الب ة ة ةةا يؽ والعمط ة ة ةةاء أن ة ة ةةه كع ة ة ةةدمت

الذكاء الطعرفي في فرنسا عام  )1129عمةى ةد أل ةرم

الترجطة ة ة ة ة ة ةةات لمطصة ة ة ة ة ة ةةظمح اإلنجمية ة ة ة ة ة ةةزئ Emotional

ليظةةي) وكؾا ةةمت الج ةةؾم فةةي هةةذا الطضةةطار عمةةى ةةد

 )Intelligenceكالةةت مسةةطى الةةذكاء الؾجةةداني وهظةةاك

عمط ةةاء لريظة ةةانييؽ وأمة ةري ييؽ وألطة ةةانييؽ الشة ةةارف

م ة ةةؽ يظمق ة ةةؾن عمي ة ةةه اس ة ةةؼ ال ة ةةذكاء اتن ع ة ةةالي أو ذك ة ةةاء

ت.)3 :

الطش ةةاعر وتزال م ةةؾم ال ةةذكاء الؾج ةةداني م ةةؽ الط ةةاهيؼ

ولق ةةد ارك ةةبي نش ةةؾء ال ةةذكاء الؾج ةةداني بطس ةةاهطات

الالد ة نسةبياخ وكوتظةو م ارسةته بعةض ال طةؾضخ ولةذلػ

)Bar

كتبةةا ؽ كعري اكةةه كبعةةا لتبةةا ؽ العمطةةاء واخةةتالف كؾج ةةاك ؼ

عة ةةدال عمطة ةةاء كلم ة ةةال بة ةةار أون on,1997

جؾلط ة ة ة ة ة ة ةةان  )Golman,1996وم ة ة ة ة ة ة ةةا ر وس ة ة ة ة ة ة ةةالؾفي

الظغريةةة الطتعةةدمالخ كطةةا أشةةار عجةةاجخ  )4224إلةةى أن

(Moyery& Salovey,1990خ ولوةةؽ عمطيةةا ظسةةل

وكقييط ةةا والتعبيةةر عظ ةةا والقةةدرال عمةةى الؾ ةةؾل بس ة ؾلة

م ة ة ةةا ر  )1990ال ة ة ةةذئ أج ة ة ةةرى العد ة ة ةةد م ة ة ةةؽ البال ة ة ةةؾأ

ال ةةذكاء الؾج ةةداني ظظ ةةؾئ عم ةةى إمراك اتن ع ةةاتت لدق ةةة

ع ةةؾر الط ةةؾم ومصةةظمح الةةذكاء الؾجةةداني لجةةؾن مئ

إلةةى الطشةةاعر وكؾليةةدهاخ والقةةدرال عمةةى أن كجعةةة الت ويةةر

والد ارسةةات فةةي مجةةال الشخصةةيةخ وفةةي الالالةةة الطزاجيةةةخ

عمةةى كظغةةيؼ اتن عةةاتت التةةي كسةةاعد عمةةى الظطةةؾ العقمةةي

مقة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاتت م ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا ر وس ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةالؾفي

والؾج ة ةةدانيخ وم ة ةةؽ ت ة ةةؼ كب ة ةةدو أهطي ة ةةة ال ة ةةذكاء الؾج ة ةةداني

)1112 (Moyery&Solovey1990خ كط ةةا ق ةةام ب ةةار

يس ةةي ار عم ةةى ف ةةؼ الؾج ةةدان والطعرف ةةة الؾجداني ةةةخ والق ةةدرال

خصؾ ةةا ونال ةةؽ ف ةةي لداي ةةة اةل ي ةةة ال ال ةةة ي ةةة نج ةةد
الطجتطة

وعالطي ةةا نش ةةر جؾلط ةةان )1114الط ةةؾمخ مس ةةت يدا م ةةؽ

أون ب ة ةةاركر  )Bar-on,parker,2002ل ة ةةدور فاع ة ةةة

ؾاجةةه العد ةد مةةؽ الطشة الت الطتعمقةةة بالطجةةال

فةةي إت ةراء الط ةةؾم ونطةةؾ وكظةةؾر لد ارسةةاكه الطب ةرال عةةؽ

هظ ةةاك تط ةةة ش ةةػ ف ةةي أن الال ةةة لطعغ ةةؼ ه ةةذ الطشة ة الت

الةةذكاء الؾجةةداني فةةي عةةدال م ار ةةة يط ةةؽ كمخيص ة ا فةةي

التةةي كسةةبل الضةةين والقمةةن لمطجتط ة ي طةةؽ فةةي إشةةباع

الط ار ة اآلكية :ع طان والخمي ةخ )141 :4221

ال ةةرم بالجؾانةةل الطعرفيةةة الؾجدانيةةة الشةةاممة ألؾعطشةةهخ

 : 1141 -1192وفي ة ة ةةا فصة ة ةةة كة ة ةةام لة ة ةةيؽ الت وية ة ةةر

 .2الشذأة والتظؾر التاريخي لمذكاء الؾجداني:

 : 1111-1122البال ةةة عة ةةؽ العالقة ةةة لة ةةيؽ العاط ة ةةة

السياس ة ةةي واتجتط ة ةةاعي وال ق ة ةةافي واتقتص ة ةةامئخ ول ة ةةيس

.)61 :4213

عظ ةةدما ل ةةدأ عمط ةةاء ال ةةظ س الوتاب ةةة والت وي ةةر ف ةةي

الذكاء ركزوا عمى الجؾانةل الطعرفيةة م ةة الةذاكرال

ةة

الطشة ة التخ وري ةةؼ ذل ةةػ فق ةةد أمرك بع ةةض الب ةةا يؽ ف ةةي
وقةةت مب ةةر أهطيةةة الجؾانةةل ال يةةر الطعرفيةةةخ فقةةد عةةرف
وكسمر  )Wechslerالذكاء بلنه قدرال ال رم العامة عمى
www.baydaauniv.net/buj

الة ةةذكاء الؾجة ةةداني اتجتطة ةةاعيخ وعطؾمة ةةا كظة ةةؾر م ة ةةؾم

والعاط ة.
والت وير.

 :1113 -1112ةول الطة ةرال البال ةةة ف ةةي الة ةربي ل ةةيؽ
العاط ة والت وير.

 :1112 -1116ع ة ة ة ةةؾر وانتشة ة ة ةةار م ة ة ة ةةؾم الة ة ة ةةذكاء

الؾجداني.
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 -1111إلى اآلن البالة في الط ؾم الالد ة.
وأشار ربظز وس ؾت  :)4222القرنيخ )12 :4216

إن م ةةؾم الةةذكاء الؾجةةداني قةةام عمةةى العد ةةد مةةؽ
اةسةةس ال مس ة ية والد ظيةةة ولقةةد اسةةتظدا البا ةةان

بةةا

فةةي ع ةةام  1132 -1142اعتبةةر ت ةةؾر ن ةةديػ أن

ع طة ة ة ةةان وعطة ة ة ةةر الخمي ة ة ة ةةة) لظطة ة ة ةةؾذج اإلمة ة ة ةةام ال ازلة ة ة ةةي

الذكاء اتجتطاعي أئ القدرال عمى ف ؼ اآلخريؽ والسمؾك

بطؾسةةؾعته العمطيةةة الطش ة ؾرال نإ يةةاء عمةةؾم الةةد ؽ ن فةةي

الال ة ةةيؼ فة ةةي العالقة ةةات اإلنسة ةةانية مغ ة ة ار مة ةةؽ مغة ةةاهر

كتا

شرائح عجائل القمةل :يةة يقةؾتن قمةل اإلنسةان

الةةذكاءخ وقةةد فسةةر بعةةض السةةي ؾلؾجييؽ فةةي ذلةةػ الؾقةةت

وعقمةةه هطةةا م ةةؾم متطاسةةػ متةرابيخ ويؾتةةح شةةار ا إن

لطا كريد .

الطخاطة ةةل و الطعاقة ةةل والطعاكة ةةل والطظالة ةةلخ واةسة ةةس

الةةذكاء بلنةةه القةةدرال عمةةى جعةةة اآلخ ةريؽ تص ةرفؾن كبعةةا
وفةةي عةةام :1142

ةةدر كتةةا

هةةام عةةؽ الةةذكاء

ومقا يسة ةةه ويصة ةةؾر م ة ةةؾم الة ةةذكاء اتجتطة ةةاعي بلنة ةةه ت
فائدال مظه.

القمة ةةل هة ةةؾ ع ة ةةالؼ اإلمراك والطعرف ة ةةة فة ةةي اإلنسة ةةان ه ة ةةؾ
السة ة ةةي ؾمترية لمة ة ةةذكاءاتخ كوشة ة ةةو عة ة ةةؽ أهطية ة ةةة نش ة ة ة

الظغريةةات التةةي جةةاءت بالةةذكاء الؾجةةداني كط ةةؾم عقمةةي
د ة ظتطي إلى مجال الذكاءخ وإن أ ةد أسةبا

اهتطةام

وف ةةي ع ةةام  :1119كظ ةةاول روب ةةرت س ةةترنبرج ف ةةي

البة ة ة ة ة ةةا يؽ بط ة ة ة ة ة ةةؾم الة ة ة ة ة ةةذكاء الؾجة ة ة ة ة ةةداني بة ة ة ة ة ةةار أون

كتابه ال ام ما بعد الذكاء الذكاء اتجتطاعي) فذكر أنه

وب ة ةةاكر )4222خ وجؾلطة ة ةةان  )1114شةة ةةمز و روبة ة ةةتسخ

مسة ةةتقة عة ةةؽ القة ةةدرات اةكاميطية ةةة وأنة ةةه م تة ةةا أساسة ةةي

) ) Schulze,Roberts,2005كية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةروش

لألماء الظاجح في الالياال.

)Cirrochi,el,2000خ هةةؾ مالدوميةةة مقةةا يس القةةدرات

وفي عام  :1119كد هاروم جارمنر في كتابةه

الذهظية في التظبة بشة ة كةاف لظجةا ال ةرم فةي مختمةو

ع ة ة ةةؽ ال ة ة ةةذكاءات الطتع ة ة ةةدمال أن ف ة ة ةةؼ اإلنس ة ة ةةان لظ س ة ة ةةه

مؾاقة ةةو الالية ةةاالخ وأهط ة ةةا الطجة ةةال اتجتطة ةةاعي والط ظة ةةيخ

ولآلخريؽ وقدركه عمى استخدام وكؾعيو هذا ال ةؼ يعةد

فيةةرون أن مةةا لةةيؽ  )% 42 -12فقةةي مةةؽ التبةةا ؽ فةةي

أ ة ةةد نط ة ةةاذج ال ة ةةذكاء ال ة ةةذكاء الشخص ة ةةي ال ة ةةذكاء ف ة ةةي

مقا يس الظجا الط ظي يط ؽ إيعاز لقدرات معرفيةةخ فةي

الالياال.

كالط ةارات اتجتطاعيةةخ وتةةبي اتن عةاتت وإمارال و ةةز

العالق ة ةةة ب ة ةةاآلخريؽ وكالهط ة ةةا م ة ةةارات ذات قيط ة ةةة ف ة ةةي
وفي عام  :1112قدم ليتر سةالؾفي وجةؾن مةا ر

نطؾذجا لمذكاء الؾجداني.

ةيؽ أن الظجةا الط ظةةي تظمةل قةدرات أوسة مةؽ ذلةةػخ

الذاتخ ومؽ الدراسات الطب رال شيمز و روبتس )4229
اكضة ة ةةح أن الطجطؾعة ة ةةات ذات الة ة ةةذكاء العقمة ة ةةي العة ة ةةالي

وفةةي عةةام  :1119أ ةةدر مانيةةال جؾلطةةان كتابةةه

إلفرامهة ة ةةا لة ة ةةؼ كوة ة ةةؽ أعالهة ة ةةا أماء ع طة ة ةةان و الخمي ة ة ةةةخ

وفةةي ع ةةام  :1119ق ةةام ج ةةاك لم ةةؾك م ةةؽ جامع ةةة

وعرض ألة ة ةةؾ ظة ة ةةلخ  )1114كصة ة ةةؾ ار لمة ة ةةذكاء

كالي ؾرنيةةا لد ارسةةة بعةةض مت ي ةرات الشخصةةية الطركبظةةة

كدتلة عمى نشا الشخصية فالطعرفة والؾجةدان طرفةان

بالذكاء مستقال عؽ الةذكاء الؾجةداني والةذكاء الؾجةداني

يقة ليظ طةا الةذكاء اتجتطةةاعيخ وقةدم ألةؾ ظةل م ؾمةةا

الؾجةةداني مسةةتقال عةةؽ الةةذكاء الؾجةةداني أك ةةر كطي ة از فةةي

هظ ة ةةاك تالت ة ةةة أنة ة ةؾاع لم ة ةةذكاء :ال ة ةةذكاء الطعرف ة ةةيخ ال ة ةةذكاء

الجؾانل العقمية وأقة كطية از فةي الجؾانةل الشخصةيةخ أمةا

اتجتط ة ة ةةاعيخ ال ة ة ةةذكاء الشخص ة ة ةةي الز يم ة ة ةةيخ :4211

الذكاء الؾجداني.

مسةةتقال عةةؽ الةةذكاءخ وكشةةير نتائجةةه إلةةى أن ذوئ الةةذكاء

الطتطية ةةزون فة ةةي الة ةةذكاء الؾجة ةةداني مسة ةةتقال عة ةةؽ الة ةةذكاء
فوة ةةانؾا أك ة ةةر كطي ة ة از ف ة ةةي الجؾانة ةةل اتجتطاعية ة ةة ول ة ةةد ؼ
اكجاهات إيجالية نالؾ أن س ؼ ونالؾ اآلخريؽ.

. )141 :4221

لم ةةذكاء اتن ع ةةالي ف ةةي كص ةةؾر لمق ةةدرال العقمي ةةةخ ف ةةذكر أن

.)434
وكظةةاول روبةةرت )Stenberg

أيض ةةا ه ةةاروم ج ةةارمنر Gardner

 )Robertوأكةةد

 )Howardف ةةي

كتاب ةةه ع ةةؽ ال ةةذكاءات الطتع ةةدمال أن ف ةةؼ اإلنس ةةان لظ س ةةه
www.baydaauniv.net/buj
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ولآلخ ةريؽخ وقدركةةه عم ةةى اسةةتخدام وكؾعي ةةه هةةذا ال ةةؼخ

بعدها ك از دت م ل اكه الطركبظة بالةذكاء الؾجداني نجطةةخ

يعةةد أ ةةد نطةةاذج الةةذكاء الشخصةةي والةةذكاء فةةي العالقةةة

.)42 :4216

ب ة ةةاآلخريؽخ وكالهطة ة ةةا م ة ة ةةارات ذات قيطة ة ةةة فة ة ةةي الالية ة ةةاال
.)Gardner, 1983:40

وقد ع رت اإلشارال إلى م ةؾم الةذكاء الؾجةداني

ف ةةي عم ةةؼ ال ةةظ س ةول مة ةرال ع ةةام 1111ف ةةي مق ةةال كتب ةةه

لقة ة ةةد كؾ ة ة ةةة جة ة ةةارمنر  )Gardnerمة ة ةةؽ خة ة ةةالل

فريظسبؽ بعظؾان الذكاء اتن عالي نشر فةي الجةزء التاسة

فيمةةد ولخةةرون بعظ ةؾان الةةتعمؼ والتربيةةة)خ مةةؽ

أبالاتة ةةه عة ةةام  )1113إلة ةةى وجة ةةؾم أن ة ةؾاع مختم ة ةةة مة ةةؽ

مةةؽ كتةةا

ؾجد سبعة أنطا مختم ة مؽ الذكاء هةي :ذكةاء ل غةي

مؾ دا لتعمؼ الذكاء الؾجداني وفقا لطا كذهل إليةه نغريةة

 -ل ة ةةؾئخ ذكة ةةاء مظظقة ةةي -رياتة ةةيخ خ ذكة ةةاء مؾسة ةةيقيخ

لياجية ةةه فة ةةي الظطة ةةؾ الطعرفة ةةيخ ونغرية ةةة التالمية ةةة الظ سة ةةي

القةةد ارت العقمي ةةة كشة ة ة أنة ةؾاع مختم ةةة م ةةؽ ال ةةذكاءخ وأن ةةه

ذكةةاء بصةةرئ – م ةةانيخ ذكةةاء جسةةطي – ركةةيخ ذكةةاء

طبيعةةيخ وذكةةاء شخصةةي )خ ويةةرى جةةارمنر )Gardner

أن ال ةةظطي اةخي ةةر لم ةةذكاء ال ةةذكاء الشخص ةةي) تض ةةطؽ

نةةؾعيؽ مةةؽ الةةذكاء هطةةا الةةذكاء لةةيؽ اةف ةرام ويعظةةي قةةدرال

مظغ ةةؾر التالمي ةةة الظ س ةةي وق ةةد ق ةةدم ف ةةي الطق ةةال نطؾذج ةةا

والتعمؼ اتن عالي ألؾعطشهخ .)61 :4213
ومط ةةا س ةةبن تض ةةح أن م ةةؾم ال ةةذكاء الؾج ةةداني

م ؾم جد ةد فةي التسةطيةخ لوظةه قةديؼ فةي الظشةلال إذ كعةؾم

جذور التاريخية ال عميةخ إلةى القةرن التاسة عشةرخ وذلةػ

ال ةةرم عم ةةى ف ةةؼ الطش ةةاعر وال ةةدواف الذاكي ةةةخ وم ةةؽ هظ ةةا

في إشارات ك يرال تطؽ كتابات العمطاء والبةا يؽخ وهةؾ

يعتبة ةةر جة ةةارمنر  )Gardnerنقظة ةةة اتنظالقة ةةة لمة ةةذكاء

كة ةةلئ عمة ةةؼ تظة ةةؾر شة ةةيئا فشة ةةيئاخ إلة ةةى أن أتة ةةالى فة ةةي

الط ةركبي بةةالخمن والؾجةةؾمخ والةةذكاء الط ةركبي بالبيئةةةخ وبةةدأ

وت زال متداوت في البالؾأ والدراساتخ إلى ؾمظا هذا.

اتهتطةةام فةةي الؾقةةت الطعا ةةر بالجؾانةةل ييةةر الطعرفيةةة

 .3أىسية الذكاء الؾجداني:

الةةدكتؾ ار بالؾتيةةات الطتالةةدال اةمري يةةة مصةةظمح نالةةذكاء

الؾجة ةةداني لؾ ة ة ه نتاجة ةةا لة ةةرو العصة ةةر الجد ة ةةد الة ةةذئ

الؾجة ةةدانيخ وقة ةةد أتة ةةاف نة ةةؾعيؽ لخ ة ةريؽ وهطة ةةا :الة ةةذكاء

لمةةذكاء فةةي عةةام  )1119يةةة كتةةل فةةي إ ةةدى رسةةائة
الؾجداني) )Emotional Intelligenceويبدو هذا أول

الظصو ال اني في القرن العشريؽ مؽ مؾتةؾع السةاعةخ

ك از ة ة ةةد اتهتط ة ة ةةام فة ة ةةي اآلون ة ة ةةة اةخي ة ة ةرال بال ة ة ةةذكاء

يعتظةةن وج ةةات نغةةر ييةةر كقميديةةة بشةةلن الةةذكاءخ ويط ةةة

استخدام أكاميطي ل ةذا الطصةظمحخ وبعةد ذلةػ بالةة كةال

م ةةؾم الةةذكاء الؾجةةداني مغمةةة ك ظةةي مجةةات واسةةعا مةةؽ

ال رول لةيؽ قةدرال اةفةرام عمةى كالد ةد ان عةاتك ؼ والةتال ؼ

التقميدية والتي كتضةطؽ بشة ة أساسةي الةؾعي بالطشةاعر

م ة ة ةةؽ م ة ة ةةا ر وس ة ة ةةالؾفي )1112 )Moyery&Solvay
في ا و ة الطشاكة اتن عاليةخ وطؾ ار اختباريؽ لقياس ما

الط ةةارات واتسةةتعدامات التةةي كقة ة خةةارج نظةةال ال ةةذكاء

وبتلتيره ةةا ف ةةي الجؾان ةةل الطعرفي ةةةخ كط ةةا يس ةةتخدم ال ةةذكاء

يسطى بالةذكاء الؾجةدانيخ وفةي عةام  )1116لةدأ العةالؼ
اةمري ةةي مانيةةال جؾلطةةان  )Daniel Golemanعةةؽ

الؾجداني لؾ و الخؾاص العاط ية التي كغ ر أهطيت ا

ف ةةي كالقي ةةن الظج ةةا وي ط ةةؽ ف ةةي ال ةةتقطص الع ةةاط يخ و

التعمةةيؼ الؾجةةداني  )Emotional literacyأو معرفةةة

ت ةةبي الظ ازع ةةات أو الطة ةزاجخ و كالقي ةةن مالب ةةة اآلخة ةريؽخ

القة ة ةراءال والوتاب ة ةةة الؾجداني ة ةةةخ وذل ة ةةػ بع ة ةةد م ة ةةا قة ة ة أر ع ة ةةؽ
اتن ع ةةاتت والطش ةةاعر بصة ة ة عام ةةةخ وزيا ارك ةةه الطتو ةةررال
لمطة ةةدارس ليتعة ةةرف مة ةةا يقة ةةدم مة ةةؽ ل ة ةرام ك ة ة مئ بص ة ة ة
خا ةخ تؼ يير عظةؾان كتابةه عةام  )1119ونشةر باسةؼ
ال ة ةةذكاء الؾج ة ةةداني)Intelligence

)Emotionalخ

وكتض ةةطؽ معمؾم ةةات ع ةةؽ العؾاط ةةوخ والطشة ةاعر والط ةةرخ

الط الرال أو اإل رارخ والتعاطو أو الش قةخ والتعبير عؽ
الطشةةاعر أو اة اسةةيس وف ط ةةاخ واتسةةتقاللية والقالمي ةةة

والتوية ةةوخ و ة ةةة الطش ة ة الت لة ةةيؽ اةشة ةةخاصخ والطة ةةؾمال
وات ترام عبد هللا والعقامخ

خ ت. )4 :

وي ةةرى الب ةةا ؾن أن ال ةةذكاء الؾجةةةداني قةةةد ي ةةةؾن

مظبئ ةةا لظت ةةائ م ط ةةةخ سة ةؾاء أك ةةان ذل ةةػ ف ةةي الطدرس ةةة أم
الطظةةزلخ أم م ةةان العطةةةخ إت أنةةه لةةيس ملةةيال عمةةى القةةدرال
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والطعرفة أو م ارات العطةخ وكشير الدراسات إلى اركبا

أم ةةا ال ةةذكاء الؾج ةةداني ف ةةي مج ةةال العط ةةة :مع ةةل

الذكاء الؾجداني بالعد د مؽ مجاتت الالياال وكظب أهطية

الةةذكاء الؾجةةداني مو ار هامةةا فةةي القيةةامال والتظةةؾر الط ظةةي

الؾجداني مو ار هاما لتؾافن ال رم م والديه وأقرانه وبيئته

م ةةان العطةةةخ إت أن الةةذكاء الؾجةةداني لةةيس لةةديال عمةةى

باليةةة ظطةةؾ سةةؾيا ومظسةةجطا م ة الاليةةاالخ كطةةا أنةةه ة مئ

القدرال والطعرفةةخ أو م ةارات العطةةخ إن الةذكاء الؾجةداني

إل ةةى كالس ةةيؽ ورف ة ة ك ةةاءال التالصة ةةية الد ارسةةةيخ الة ةةذكاء

م تةةا الظجةةا بالاليةةاال الط ظيةةةخ إذ أن الةةذكاء اةكةةاميطي

بش ة مباشر بالية أن اتن عاتت اإلنسانية كعد مرشةدا

اتن عاليةةة لم ةةرم مقارنةةة بال ةةذكاء الؾجةةداني السةةطامونيخ

ال ة ةةذكاء الؾج ة ةةداني م ة ةةؽ خ ة ةةالل اآلك ة ةةي  :مع ة ةةل ال ة ةةذكاء

الؾجداني والسمؾك :ركبي الذكاء الؾجةداني بسةمؾك ال ةرم

في الالياال العمطية ف ؾ أ د العظا ةر ال امةة لمتظبة فةي

ل ةةه نص ةةيل قمي ةةة م ةةؽ اإلسة ة ام ف ةةي التعام ةةة مة ة الالي ةةاال

لسةمؾكيات اإلنسةةانخ والجةةظس البشةةرئ ةةد ؽ فةةي اسةةتطرار

.)94 :4222

وكطاسة ه ووجةةؾم إلةةى إرشةةام اتن عةةاتت إلةةى ةةد كبيةةرخ

 .4خرا ص وسسات األذكياء وجدانيا:

ه ةةي إت أم م ةةة م ةةؽ إرش ةةام اتن ع ةةاتت لس ةةمؾك اإلنس ةةان

ونبةةؾي ؼ اةكةةاميطي تؾقةةو عمةةى عةةدال عؾامةةة ليؾلؾجيةةة

فالل ال ير والتضالية وس ر الؾالد ؽ ل ار ةة ألظةائ ؼخ مةا
وكلتيرها عمى ياال اإلنسان ألؾعطشهخ .)91 :4213

مط ة ةةا تشة ةةػ في ة ةةه أن ل ارع ة ةةة الطتعمطة ةةيؽ وكطي ة ةةزهؼ

وتقافية ةةة واجتطاعية ةةة ون سة ةةيةخ إت أن اتن عة ةةاتت كعتبة ةةر

الة ةةذكاء الؾجة ةةداني والتالصة ةةية اةكة ةةاميطي :ة ةةرى

عةامال أساسةياخ ويعظةي جؾلطةةان مجطؾعةة مةؽ الط ةةارات

سةةالؾفي أن إم انيةةة كالسةةؽ التالصةةية اةكةةاميطي لمظمبةةة

اتن عالية ة ةةة واتجتطاعية ة ةةة التة ة ةةي كطية ة ةةز مرك عة ة ةةي الة ة ةةذكاء

تؾقة ةةو عمة ةةى كظطية ةةة الط ة ةةارات اتن عالية ةةة واتجتطاعية ةةة

لةةد ؼخ ويةةتؼ ذلةةػ مةةؽ خةةالل رفة مسةةتؾى الةةؾعي بالةةذات

الؾج ة ة ةةدانيخ وكشة ة ة ةةطة :الة ة ة ةةؾعي بالة ة ة ةةذات والة ة ة ةةتال ؼ فة ة ة ةةي
اتنة ة ة ةةدفاعاتخ الط ة ة ة ةةالرال والالطة ة ة ةةاسخ الدافعية ة ة ةةة الذاكية ة ة ةةةخ

ل ةةد ؼخ وال ةةت ؼ و ةةة الطشة ة الت وإمارال اتن ع ةةاتت ف ةةي

الةةتقطص العةةاط ي خ المياقةةة اتجتطاعيةةةخ ويشةةير إلةةى أن

ماليي ليئة التعمؼخ وتلد مؽ اتهتطام ب ؼ طبيعة الةذكاء

انخ ةةاض كمةةػ الط ةةارات ال قافيةةة واتجتطاعيةةة لةةيس فةةي

الؾجة ةةداني وأهطيت ة ةةه فة ةةي إمارك الظج ة ةةا خ وكة ةةلتير عم ة ةةى

ةةالح ك وي ةةر ال ةةرم أو نجا ةةه ف ةةي ك اعالك ةةه الط ظي ةةةخ

ومةةد ريؽ يسة ؼ الةةذكاء الؾجةةداني فةةي رفة مسةةتؾى اةماء

ةةر اء ومر ةةؾنخ

الع ة ةةامميؽ فة ة ةةي البيئ ة ةةة الجامعية ة ةةة م ة ةةؽ طمبة ة ةةة ومعمطة ة ةةيؽ

باإلتةةافة إلةةى ذلةةػ تسةةؼ الةةذكؾر ذوى الةةذكاء الؾجةةداني
الطرك ة بةةلن ؼ  :متؾازنةةؾن اجتطاعيةةاخ

اةك ةةاميطيخ ي ةةة تض ةةح أن هظ ةةاك عالق ةةة وتيق ةةة ل ةةيؽ

ت يطيم ةةؾن إل ةةى اتس ةةت رال ق ةةي القم ةةنخ تطتع ةةؾن أيضةةةا

ال ةةذكاء اتن ع ةةالي واةماء اةك ةةاميطي يع ةةد بط اب ةةة مغم ةةة

بقة ة ةةدرال ممالؾعة ة ةةة عمة ة ةةى اتلت ة ة ةزام بالقضة ة ةةايا وبعالقة ة ةةاك ؼ

عمةةى الط ةةارات اتن عاليةةة واتجتطاعيةةة التةةي كس ة ؼ فةةي

اتن عاليةةة بةةال راء ف ةةي يةةاال مظاسةةبةخ ف ةةؼ ارتةةؾن في ةةا

كالط ةةي وك ةةؾفر الطظ ةةا الطظاس ةةل لتظب ةةن لة ةرام الت ةةدريل

ب ةةاآلخريؽ وكالط ةةة الطسة ة وليةخ أخالقي ةةؾن كتس ةةؼ يةةةاك ؼ

رف مستؾى العامميؽ ويمعل الةذكاء الؾجةداني مو ار كبية ار

عؽ أن س ؼ وعؽ اآلخةريؽ وعةؽ الطجتطة الةذئ يعيشةؾن

فةةي كعمةةيؼ الظمبةةة وفةةي كؾعيةةو قةةدراك ؼ ومشةةاعرهؼ فةةي

تصة ؽ

فيةهخ أمةا اإلنةةاأ ذوات الةذكاء الؾجةةداني الطرك ة

خدمة الطدرسة والطجتط خ كطا كتط ة الط ارات اتن عالية

 :بالالسة ةةؼ والتعبية ةةر عة ةةؽ مشة ةةاعرهؽ بصة ةةؾرال مباشة ةةرال خ

العطميةة بعةد التخةرجخ ليظطةا أشةار سةيجالخ  )1112إلةةى

اجتطاعي ة ةةات يي ة ةةر متال غ ة ةةاتخ يس ة ةةتظعؽ التوي ة ةةو مة ة ة

اتجتطاعي ةةة ت ةةرورال كب ةةرى لمظج ةةا الظمب ةةة ف ةةي الالي ةةاال

أن ارك ةةاع مس ةةتؾى ال ةةرم ف ةةي ال ةةذكاء الؾج ةةداني يس ةةاعد
ال ةةرم عمةةى إمراك مشةةاعر ووقةةت ةةدوت اخ ويسةةتظي أن
ةةتال ؼ فةةي ان عاتكةةه ويتؾا ةةة م ة اآلخ ةريؽ ويتعةةاطو

وية ة ة قؽ ف ة ةةي مش ة ةةاعرهؽ ولمالي ة ةةاال بالظس ة ةةبة ل ة ةةؽ معظ ة ةةىخ
الضة ة ة ؾ الظ س ة ةةيةخ م ة ةةؽ السة ة ة ة كة ة ةؾازن ؽ اتجتط ة ةةاعي

وكوؾيؽ عالقات جد دال جؾلطانخ .)21 :4222

مع ؼ نجطةخ .)66 :4216
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وذك ةةر عب ةةد الظب ةةيخ  ):4221أن س ةةيد خي ةةر هللا

بالية ت دف اآلخريؽ تطؽ الته الطزاجيةخ وهذا اةمر

ق ةةدم قائط ةةة كؾت ةةح الخص ةةائص الت ةةي تس ةةؼ ل ةةا اةفة ةرام

يجة ةةل أن ت ة ةؾافر فة ةةي اةشة ةةخاص الة ةةذ ؽ ل ة ةةؼ عالقة ةةات

الط ة ةةالرالخ ع ة ةةدم التخم ة ةةي ع ة ةةؽ الة ة ةرأئ بسة ة ة ؾلةخ البال ة ةةة

الطؾع يؽ الذ ؽ تعاممؾن م الجط ؾر.

ال ة ةةائقيؽ وكتضة ةةطؽ  :ال قة ةةة بة ةةالظ سخ كالطة ةةة ال طة ةةؾضخ

مباشة ةرال مة ة ع ةةدم كبي ةةر م ةةؽ الظ ةةاسخ م ةةة الطعمط ةةيؽخ أو

والتالقينخ اتن تا عمةى الخبةرات الجد ةدالخ اتنضةباطيةخ
اتلت ة ةزام بالعطة ةةةخ الدافعية ةةة الداخمية ةةةخ التركية ةةزخ مقاومة ةةة
القي ةةؾمخ التظغ ةةيؼ ال ةةذاكيخ الت ةةلتير عم ةةى الطاليظ ةةيؽخ كظ ةةؾع

اتهتطامة ة ة ةةاتخ اةمانة ة ة ةةةخ الشة ة ة ةةجاعةخ الالساسة ة ة ةةية نالة ة ة ةةؾ

تحقيررم محبررة انخررريؽ :يقصةةد ل ةةا كسةةل ةةل

اآلخ ةريؽ ومالبةةت ؼ مةةؽ خةةالل م ةةارات معيظةةة يجةةل أن
كتؾافر لدى ال رم.
التعرررررراطل أو الذررررررفقة :يج ة ةةل عم ة ةةى ال ة ةةرم أن

مشة ة الت اآلخة ةريؽ والتع ةةاطو مع ةةؼ ال ة ةراخ الظؾاجال ةةةخ
.)42 :4214

تع ةةاطو مة ة اآلخة ةريؽ وبق ةةدر ع ةةروف ؼخ ويؾاس ةةي ؼ ف ةةي
أ ة ة ةزان ؼ واآلم ة ةةؼخ ويشة ة ة ن عم ة ةةى الطة ة ةريض والطالت ة ةةاجخ

الررتقسص العرراطفي :ويقصةةد بةةه كمةةؾيؽ الطشةةاعرخ

وهظ ةةا تظم ةةل م ةةؽ ال ةةرم أن ةةتقطص مش ةةاعر اآلخة ةريؽ

وي رون عؽ الس ال عظ ؼ.

التعبيررر عررؽ السذرراعر أو األحاسرريس وفيسيررا :يقصةةد

بش ة م قت سل الطؾاقو أو الالاجةخ وت تعةدى هةذا

ل ةةذ الط ةةاراتخ ق ةةدرال ال ةةرم عمةةى التعبي ةةر عةةؽ مش ةةاعر

كطشة ة ةةاعر اآلخ ة ة ةريؽخ وية ة ةةت ؼ إ ساسة ة ةةاك ؼ واآلم ة ة ةةؼ أو

هةةذ الطشةةاعر ل ةةؼخ كطةةا يجةةل أن ي ةةؾن قةةام ار عمةةى ف ةةؼ

الة ة ةةتقطص الطؾقة ة ةةو ويسة ة ةةتظي ال ة ة ةةرم كوة ة ةةؾيؽ مشة ة ةةاعر

أف ار ؼ ويشارك ؼ هذ الطشاعر.

وأ اسيسه كجا اآلخريؽخ وأن ي ؾن إيجاليةا فةي كؾ ةية
مش ةةاعرهؼ وك س ةةيرهاخ ويط ظظ ةةا كقس ةةيؼ اةفة ةرام إل ةةى تالت ةةة

ضرررربم السررررزاج :ويقصة ةةد بة ةةهخ قة ةةدرال ال ة ةةرم عمة ةةى

السة ةةيظرال عمة ةةى التة ةةه الطزاجية ةةة والة ةةتال ؼ فة ةةي مشة ةةاعر خ

أنؾاع مؾتالة في الجدول .نجطةخ .)31 :4216

جدول ()1

أنؾاع األشخاص في التعبير عؽ السذاعر
الشؾع األول

الشؾع الثاني

الذررررررخص اإلفجررررررابي فرررررري تؾ رررررري

الذرررررررخص الدرررررررمبي فررررررري تؾ ررررررري

السذاعر.

الشؾع الثالا

السذاعر.

-ىررررؾ شررررخص قررررادر عمرررر السبررررادرة -ىررؾ شررخص سررمبي يتمقر السذرراعر

واإلفراح عؽ مذاعره لمغير.
-ىؾ مرس جيد لمسذاعر.

مؽ انخريؽ.

فجيب عمييا بسث ما استمسيا.-ىؾ مدتقب جيد لمسذاعر.

الذررخص الفاقررد لمقرردرة عم ر اإلرسررال

واالستقبال لمسذاعر.

-ىرررررررؾ ال ففرررررررر عرررررررؽ مذررررررراعره

لآلخريؽ.

-ىررؾ ال يرررد عم ر مبررادرتيؼ لررو بررأي

شيء.

القابمية لمتكيل :وهذ الخا ية كعظي قةدرال ال ةرم

االستقاللية :والطقصؾم ل ا اتسةتقاللية العاط يةة

ة ؾف

وك ضيال كه الشخصية مون أن يالاكي مشاعر اآلخريؽ

عمةةى التويةةو م ة الطؾاقةةو اتجتطاعيةةة الجد ةةدال والتةةلقمؼ

مع ةةا بش ة ة س ةري ونةةاجح م ةةة اتنتقةةال مةةؽ

الدارسة ةةة إلة ةةى العطة ةةة ومة ةةؽ العزوبية ةةة إلة ةةى الة ةةزواج مون

مشاكة كذكر أتظاء هذا اتنتقال.

www.baydaauniv.net/buj

عةةؽ اآلخة ةريؽ بالي ةةة أن كوةةؾن لم ةةرم مشةةاعر الخا ةةة

ويقمدهؼ في ك ضيال ك ةؼخ ويسةتقة عاط يةا عةؽ الؾالةد ؽخ
فمة ة ةةيس بالضة ة ةةرورئ أن يالة ة ةةل مة ة ةةا يالبة ة ةةؾنخ وي ة ة ةةر مة ة ةةا

ي رهؾن.
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السررؾدة والررؾد :وهةةذا يعظةةي الس ة ال عةةؽ اآلخ ةريؽ

لت يية ةةر خ ولخة ةةرون لة ةةريؼ وتة ةةؾ رؤية ةةت ؼ عة ةةؽ ة ةةالت ؼ

الظ ةةاس ف ةةي ه ةةذ اآلون ةةة السة ة ال ع ةةؽ اآلخة ةريؽ ب ةةرض

تقبمؾنهخ وت يقؾمةؾن بةلئ شةيء لت ييةر لةريؼ انزعةاج ؼخ

وومهةةؼ مون كالقيةةن مصةةمالة خا ةةةخ يةةة يم ةل عمةةى
كالقيةةن مصةةالح معيظةةة أو مظةةاف شخصةةية مةةؽ وراء هةةذا
الس ال.

االحترررررام :يج ةةل التعام ةةة مة ة اآلخة ةريؽ بة ةةا ترام

خا ة م اةكبر سةظا أو اةرفة مقامةاخ والالةد ة مع ةؼ
بش ة م ذ خ وعدم رف الصؾت بالضؾرهؼ.

حررر السذررركالت :يص ةةامف اإلنس ةةان الو ي ةةر م ةةؽ

الطش ة الت أتظةةاء ك اعمةةه م ة البيئةةةخ وهةةؾ إذا لةةؼ يسةةتظ

الت م ةةل عم ةةى م ةةا يعتة ةةرض طريق ةةه م ةةؽ مشة ة الت فانة ةةه
يشعر باإل با الذئ مئ إلى الصراع الظ سي.
وقة ةةد وجة ةةد مة ةةا ر أن الظة ةةاس كتة ةةؾزع إلة ةةى نطة ةةاذج

متظؾعة فيطا يختص باتنتبا لطشةاعرهؼ والتعامةة مع ةا:
اةعسر و كقافيخ .)66 :4222

الةةؾعي بالةةذات  :)Self-awareوكعظةةي الةةؾعي
بالةةاتك ؼ الطزاجيةةة كطةةا كالةةدأ وه ة تء لةةد ؼ ت ةراء فيطةةا
يخ ة ةةتص بالي ة ةةاك ؼ الؾجداني ة ةةةخ ووت ة ةةؾ رؤي ة ةةة بالظس ة ةةبة

تن عةةاتك ؼ يط ةةؽ أن ي ةةؾن اةسةةاس لسةةطات شخصةةية
أخرىخ وهؼ عمى يقيؽ بالدومهؼ ويتطتعؾن بصالة ن سية

جيدال ولد ؼ رؤية إيجالية لمالياالخ و ةيؽ يصةالؾن بالالةة

مرت ةةية س ةةمبية ف ةةان ؼ ت تؾق ةةؾن عظ ةةدهاخ ل ةةة ي ؾن ةةؾن
قةامريؽ عمةى الخةةروج مظ ةا بسةرعةخ فةةان كقةد رهؼ لألمةةؾر
يساعدهؼ عمى معالجة مشاعرهؼ ووجدانياك ؼ.
الطظجة ةةرف  :)Engulfedه ة ة تء كظ ة ةةى عمة ةةي ؼ
عؾاط ؼ وان عاتك ؼ وكبتمع ؼ وهؼ عاجزيؽ عؽ ك ام ةاخ

وكطة ة ة ةةتمو ؼ ة ة ة ةةاتك ؼ الطزاجية ة ة ةةةخ ولة ة ة ةةيس لة ة ة ةةد ؼ وعة ة ة ةةي

بطشةةاعرهؼخ ف ةةؼ مسةةت رقؾن فةةي مشةةاعرهؼ أك ةةر مةةؽ أن

ي ؾنؾا مةدركيؽ ل ةا وهةؼ ت بةذلؾن أئ ج ةد لمخةروج مةؽ
الطة ةزاج الس ةةير ويش ةةعرون ب ةةلن ؼ ل ةةيس ل ةةد ؼ كال ةةؼ ف ةةي
ياك ؼ الؾجدانية.

الطتقب ةةة  )Acceptingه ةةذ ال ئ ةةة لة ةةد ؼ رؤي ةةة

واتةةالة عةةؽ مشةةاعرهؼخ وأف ةرام هةةذ ال ئةةة متقبمةةؾن ل ةةذ

الطشةةاعر ولةةذلػ ت يالةةاولؾن ك ييرهةةا ويظقسةةؼ الطتقبمةةؾن

الطزاجي ة ةةة إت أن ة ةةؼ معرت ة ةةؾن لمطة ة ةزاج الس ة ةةير ولو ة ةةظ ؼ
وهذا هؾ الظطؾذج الشائ لدى اتكتئاليؽ.

ويةةرى البا ةةة أن أهةةؼ مةةا يطيةةز اةفةرام اةذكيةةاء

وج ةةدانيا ه ةةؾ ق ةةدرك ؼ عم ةةى ت ةةبي الطة ةزاج وال ةةتال ؼ ف ةةي

ان ع ةةاتك ؼخ التع ةةاطو مة ة اآلخة ةريؽ واإل س ةةاس لظ ةةبض
الجطاعةةةخ لظةةاء عالقةةات اجتطاعيةةة ناجالةةة مم هةةا الالةةل

وات ت ة ة ارم الطتبة ةةاملخ الطرونة ةةة والتوية ةةو م ة ة الطش ة ة الت
العارتة والؾ ؾل إلى مؾل مجديه ل ا.
 .5أبعاد ومكؾنات الذكاء الؾجداني:

تش ة ة الةةذكاء الؾجةةداني مةةؽ مجطؾعةةة قةةدرات أو

ك ايةةات أو م ةةارات ان عاليةةة اجتطاعيةةةخ وفةةن استقصةةاء

قدم ة ةةه الب ة ةةا ؾن ف ة ةةي ه ة ةةذا الص ة ةةدمخ ي ة ةةة كسة ة ة ؼ كم ة ةةػ

الط ةارات فةةي نجةا اةفةرام فةي الاليةةاالخ وفيطةا مةةي أبعةةام
الذكاء الؾجداني سل مختمو البا يؽ.
يصة ة ة ةةظو سة ة ة ةةالؾفي ) )Saloveyأن ة ة ة ةؾاع الة ة ة ةةذكاء

الشخصي التي قدم ا ) )Gardnerجارمنر فةي كالد ةد

اةساس ةةي لم ةةذكاء الؾج ةةداني ال ةةذئ اكسة ة ليش ةةطة خطس ةةة
مجاتت أساسية هي.)Goleman,1995:43 :
 الة ةةؾعي الة ةةذاكي :الة ةةذئ تط ة ةةة ف ة ةةي التعة ةةرف عمة ةةى
اتن ع ة ةةاتت الذاكي ة ةةةخ و س ة ةةؽ كؾج ة ةةا لالغة ةةة لمالغة ةةةخ

والتعةةرف عمةةى الطشةةاعر والطيةةؾل فةةي القضةةايا الالياكيةةة

الوبرى م ة :التعمؼخ الزواجخ العطة.

 إمارال الالية ة ة ةةاال اتن عالية ة ة ةةة :فة ة ة ةةي ة ة ة ةةاتت الشة ة ة ةةدائد
والض ة ؾ والقمةةن وكخ يةةو وطةةلال ال شةةة واإل بةةا عةةؽ
الذات .

 كظشة ةةيي الدافعية ةةة الذاكية ةةة :التة ةةي كتط ة ةةة فة ةةي م ة ةةارال
كؾجيةةه اتن عةةاتت نالةةؾ أهةةداف ذات أهطيةةة لمطةةرءخ م ة
ت ةةبي الق ةةدرال عم ةةى الض ةةبي ال ةةذاكي لالن ع ةةاتتخ ب ي ةةة
الؾ ة ة ةةؾل إلة ة ةةى مرجة ة ةةة عالية ة ةةة مة ة ةةؽ اإلنتاجية ة ةةة واةماء

اتلتو ةةارئخ عب ةةر التال ي ةةز ال ةةذاكي ورفة ة مس ةةتؾى اةم ةةة
لدى اةفرام .

إلى فريقيؽ ذوى الطزاج الطعتدل وبالتالي ليس لديه ماف
www.baydaauniv.net/buj
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 التعة ةةرف عمة ةةى ان عة ةةاتت اآلخ ة ةريؽ :التة ةةي كتضة ةةطؽ
الق ةةدرال عم ةةى التع ةةاطو والت ةةاهؼ والالساس ةةية لط شة ةرات

مشاعر اآلخريؽ وان عاتك ؼ .

 فاعمي ةةة كؾجي ةةه العالق ةةات مة ة اآلخة ةريؽ :م ةةؽ م ةةة
اتت القيامال والعشرال والتعامة البظاء مؽ خةالل كط يةة
الط ارات اتجتطاعية اةساسية
 .6العؾام التي تؤثر في الذكاء الؾجداني :

تة ة ةةلتر الة ة ةةذكاء الؾجة ة ةةداني كطة ة ةةا ة ة ةةرى مؾسة ة ةةىخ

 )4214ب ة مؽ الؾراتة البيئة .

فال ةةذكاء الؾج ةةداني ي ةةؾن ف ةةي الط ةةر م ةةة ال ةةذكاء

دراسرة سرؾت )(Schutte, 2002

أمريكرا:

هدفت الدراسة إلةى معرفةة العالقةة لةيؽ الةذكاء الؾجةداني
وكقد ر الذات.وكوؾنت عيظة الدراسة مؽ  )92فرما مؽ
الططرتة ة ةةيؽ وطة ة ةةال

الجامعة ة ةةة فة ة ةةي الشة ة ةةطال ال ربة ة ةةي

لمؾتيةةات الطتالةةدال اةمري يةةة وأع ةةرت الظتةةائ أنةةه وجةةؾم
عالقةة اركبةةا مؾجبةةة مالةةة لةيؽ الةةذكاء الؾجةةداني وكقةةد ر

الذات عدم وجؾم فرول ليؽ الجظسيؽ في مت ير الذكاء
الؾجداني.
دراسرررة :فرررات ,ىررراو()Fat& Howe,2003

سررشغافؾرة :هةةدفت الد ارسةةة إلةةى معرفةةة الةةذكاء الؾجةةداني

العقم ةةيخ ف ةةؾ وعي ةةة م ةةؽ وع ةةائو الط ةةرخ فاتس ةةتجابات

لةةدى طمبةةة الجامعةةة اةجانةةل والطةؾاطظيؽ فةةي سةةظ افؾرال

وم تسةةل ومةةتعمؼخ ويةةتؼ كخزيظةةه فةةي الطةةرخ وأمةةا الظريقةةة

كخصص ةةات مختم ةةة ف ةةي س ةةظ افؾرال م ةةظ ؼ  )41طال ةةل

لطةةاذا يعطةةة فةةرم بش ة ة شةةال واآلخةةر

اةجانةةةل تطتع ةةؾن بطسةةةتؾى ذكة ةةاء

اتن عالية م ة :كيو نشعر ونقيؼ اةشياء كمي طةا فظةرئ
الت ةةي نال ةةؽ ل ةةا لط ةةاذا ي ةةؾن أ ةةد اةش ةةخاص كؾكي ةةدئ
واآلخةةر خات ة

وكوؾنت العيظة مؽ  )122طالةل جةامعي درسةؾن فةي

س ة ةةظ افؾرئ الجظس ة ةةيةخ و  )31طالب ة ةةا أجظبي ة ةةا وأع ة ةةرت
الظت ةةائ أن الظ ةةال

كس ةةؾل لط ةةاذا يص ةةبح ف ةةرم وموم واآلخة ةر ع ةةدواني ه ةةذا

وجةةداني أعمةةى مقارنةةة بةةالظال

والبيئةةة والت ي ةرات الويطيائيةةة وال يزيائيةةة فةةي الجسةةؼخ وقةةد

لطت ير الظؾع وال رول كانت لصالح الذكؾر.

اتخ ةةتالف يغ ةةر مةةةؽ خ ةةالل ك اع ةةة ك ةةال م ةةؽ الؾ ارت ةةة

وتةةح مةةا ر و سةةالؾفي  )1114أن الطعرفةةة اتن عاليةةة
كبدأ مؽ الظ ؾلةة وكظطةؾ وكتظةؾر عبةر م ار ةة الاليةاال مة
ف ةةؼ مت از ةةد لتمةةػ الطعةةاني اتن عاليةةةخ يةةة يعمةةؼ اآلبةةاء

الط ةؾاطظيؽ كطةةا أس ة رت

الظت ةةائ ع ةةؽ وج ةةؾم ف ةةرول ف ةةي ال ةةذكاء الؾج ةةداني كع ةةزى
دراسررررة :ىررررارود وسرررركير(

&

Harrod

 )Cheer,2005امريكررا :هةةدفت الد ارسةةة إلةةى التعةةرف

عمةةى العالقةةة لةةيؽ ال ةةذكاء الؾجةةداني وبعةةض الطت يةةرات

اةلظ ةةاء الت وي ةةر اتن ع ةةالي ع ةةؽ طري ةةن رب ةةي اتن ع ةةاتت

الديطؾيرافيةةة لمشخصةةية و كوؾنةةت الد ارسةةة مةةؽ )422

وال ضل ألؾعطشهخ .)42 :4213

الظتة ةةائ ع ة ةةؽ وجة ةةؾم عالق ة ةةة مؾجب ة ةةة مال ة ةةة لة ةةيؽ ال ة ةةذكاء

بة ةةالطؾاقو م ة ةةة ال ة ةربي لة ةةيؽ الالة ةةزن والضة ةةياع والضة ةةين

شةةا

تاسعاً :الدراسات الدابقة:

الؾجداني ومستؾى كعميؼ الؾالد ؽ وعدم وجؾم عالقة ليؽ

دراسررة :ليشرردلي ( )Lindley 2001امريكررا:

هةةدفت الد ارسةةة إلةةى التعةةرف عمةةى العالقةةة لةةيؽ ال ةةذكاء
الؾج ةةداني وبع ةةض مت ية ةرات الشخص ةةية وكوؾن ةةت عيظ ةةة
الد ارسةةة مةةؽ  )314طالبةةا وطالبةةة مةةظ ؼ  )129طالةةل
و  )411طالبة مؽ طال

مةةؽ شةةبا

الؾتيةةات الطتالةةدال اةمري يةةة أع ةةرت

الةةذكاء الؾجةةداني والعطةةر كطةةا أع ةةرت عةةؽ وجةةؾم فةةرول

في الةذكاء الؾجةداني كعةزى لطت يةر الظةؾع وال ةرول كانةت
لصالح اإلناأ.
دراسة نجسة( ,)2212الج از ر :ىدفت الدراسة

الجامعة اسةتخدمت البا ةة

لر معرفررة العالقةةة لةيؽ الةةذكاء الؾجةةداني وال قةةة بةةالظ س

وجة ةةؾم عالق ة ةةة مؾجبة ةةة ل ة ةةيؽ الة ةةذكاء الؾج ة ةةداني وبع ة ةةض

فةةرول لةةيؽ أف ةرام العيظةةة فةةي الطت ي ةريؽ الةةذكاء الؾجةةداني

ال ة ةةذاتخ الت ة ةةاؤلخ وج ة ةةة الض ة ةةبي الداخمي ة ةةةخ التوي ة ةةو).

أن ى) أو إلى نةؾع التخصةص عمطةيخ إنسةاني) شةطمت

مقية ةةاس جؾلطة ةةان لمو ة ةةاءال الؾجدانية ةةة وأع ة ةةرت الظتة ةةائ

مت يةةرات الشخصةةية اتنبسةةاطيةخ ك ةةاءال ال ةةذاتخ كق ةةد ر
ووجؾم فرول في الذكاء الؾجداني كبعا لطت ير الجظس.
www.baydaauniv.net/buj

لةةدى الظمبةةة الجةةامعييؽ .وكةةذلػ معرفةةة إن كانةةت هظةةاك

وال قةةة بةةالظ سخ والتةةي يط ةةؽ أن كعةةزى إلةةى نةةؾع ذكةةرخ
عيظةةة الد ارسةةة عم ةةى  )692طالب ةةا وطالبةةة مةةؽ ط ةةال
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القظل الجامعيخ كامدال  )449ذكةؾر و  ) 449إنةاأ
اسةةتخدمت البا ةةة مقيةةاس الةةذكاء الؾجةةداني :مةةؽ إعةةدام

دراسررررة أبؾعسذررررو ( )2212فمدررررظيؽ :هة ةةدفت

الدراسة إلى مراسة الةذكاء اتجتطةاعي والةذكاء الؾجةداني

البا ةةة ا ط ةةد العمة ةؾانخ ومقيةةةاس الة ةةذكاء بة ةةالظ س :مة ةةؽ

وعالقت طةا بالشةةعؾر بالسةةعامال لةةذلػ يسةةعي الةةدارس إلةةى

الطتؾس ةةظات الالس ةةالية واتنال ارف ةةات الطعياري ةةةخ ومعام ةةة

والذكاء الؾجداني ليؽ أفةرام العيظةة التةي كتط ةة فةي طمبةة

إع ة ةةدام س ة ةةيدني ش ة ةةروجر Sidney

)Shrauger

كالقين ما مي :التعرف عمى مستؾى الةذكاء اتجتطةاعي

اركبةةا ليرسةةؾن اختبةةار ت)  )T-testالظسةةل الطئؾيةةةخ

الجامعة في مالافغة يزالخ والتعرف عمى طبيعة العالقة

مالةةة

ل ةةيؽ ال ةةذكاء اتجتط ةةاعي وال ةةذكاء الؾج ةةداني و بالش ةةعؾر

إ صائيا ليؽ الذكاء الؾجداني وال قة بالظ س لدى الظمبة

بالسةةعامال لةةدى طمبةةة الجامعةةة فةةي مالافغةةة يةةزال .معرفةةة

واإلناأ في مت ير الةذكاء الؾجةداني لصةالح اإلنةاأ وت

الؾج ةةداني كع ةةزى إل ةةى الطت ية ةرات الج ةةظسخ التخص ةةصخ

والتوة اررات وأعيرررت الشتررا

كؾجةةد عالقةةة اركبةةا

الج ةةامعييؽ وكؾج ةةد ف ةةرول مال ةةة إ ص ةةائيا ل ةةيؽ ال ةةذكؾر
كؾجةةد فةةرول مالةةة إ صةةائيا لةةيؽ الظمبةةة ذوئ التخصةةص

إذا م ةةا كان ةةت ال ةةرول ف ةةي ال ةةذكاء اتجتط ةةاعي وال ةةذكاء

الجامعةةة)خ ومعرفةةة إلةةى أئ مةةدى يط ةةؽ التظب ة بالشةةعؾر

العمط ةةي والظمب ةةة ذوئ التخص ةةص اإلنس ةةاني ف ةةي مت ي ةةر

بالس ة ة ةةعامال م ة ة ةةؽ خةة ة ةةالل الة ة ة ةذكاء اتجتط ة ة ةةاعي وال ة ة ةةذكاء

الذكاء الؾجداني.

الؾجة ةةداني لم ة ة عة ةةدم أف ة ةرام العيظة ةةة  )423مة ةةؽ طمبة ةةة

دراسة العمؾان ( )2212الج از ر :هدفت الدراسة

عم ةةى معرف ةةة العالق ةةة ل ةةيؽ ال ةةذكاء اتن ع ةةالي والط ةةارات

اتجتطاعية وأنطا التعمن لدى طال

الجامعةة كوؾنةت

عيظة ة ةة الد ارس ة ةةة م ة ةةؽ  )629طالب ة ةةا وطالب ة ةةة وأعيرررررررت
وج ةةؾم فةةرول ذات متل ةةة إ صةةائية ف ةةي ال ةةذكاء

الشترررا

الجامعة ةةات فة ةةي مالافغة ةةة ي ة ةزالخ جامعة ةةة اةزهة ةةر )412

طالبة ة ةةا وطالبة ة ةةةخ والجامع ة ة ةة اإلس ة ة ةةالمية  )313طالب ة ة ةةا
وطالب ةةة اس ةةتخدم البا ةةة مقي ةةاس ال ةةذكاء اتجتط ةةاعي:
إعدام البا ةخ مقيةاس الةذكاء الؾجةداني :إعةدام البا ةةخ

ومقي ةةاس أكسة ة ؾرم لمس ةةعامال :كعري ةةل ا ط ةةد عب ةةدا لخ ةةالن

اتن ع ةةالي لةةيؽ ال ةةذكؾر واإلنةةاأ لص ةةالح اإلنةةاأ وج ةةؾم

 )4221الطتؾسة ة ةةي الالسة ة ةةالي واتنالةة ة ةراف الطعية ة ةةارئ

طمبةةة التخصةةص العمطةةي والتخصةةص اإلنسةةاني لصةةالح

)T-testخ ومعامة ة ة ة ةةة اتنالة ة ة ة ةةدار الخظة ة ة ة ةةي الطتعة ة ة ة ةةدم

فةةرول ذات متل ةةة إ ص ةةائية فةةي ال ةةذكاء اتن ع ةةالي ل ةةيؽ
الظمب ة ة ةةة ذوئ التخص ة ة ةةص اإلنس ة ة ةةاني .العمؾانخ :4212
.)149

دراسرة القاضرري( )2211الرريسؽ :هةدفت الد ارسةةة

إلى معرفة الذكاء الؾجداني وعالقته باتندماج الجةامعي
لةةدى الظمبةةة الطسةةتجد ؽ فةي كميةةة التربيةةة بجامعةةة كعةةز

شةةطمت العيظةةة  )362طالبةةا وطالبةةة مةةؽ التخصصةةات
العمطيةةة واإلنسةةانية معامةةة اركبةةا ليرسةةؾن اختبةةار ت)
 )T-testأعيرت الشتا

وجؾم عالقةة اركبةا مؾجبةة

لةةيؽ الةةذكاء الؾجةةداني واتنةةدماج الجةةامعي لةةدى الظمبةةة

الطسة ةةتجد ؽ وجة ةةؾم فة ةةرول فة ةةي الة ةةذكاء الؾجة ةةداني لة ةةيؽ
الةةذكؾر واإلنةةاأ لصةةالح اإلنةةاأ عةةدم وجةةؾم فةةرول فةةي

الة ة ةةذكاء الؾجة ة ةةداني وفقة ة ةةا لطت ية ة ةةر التخصة ة ةةص عمطة ة ةةي
وأنساني).
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وال ةةؾزن الظس ةةبي ومعامةةةة اركب ةةا ليرس ةةؾن واختبةةةار ت)
وأع ة ةةرت الظت ة ةةائ

إل ة ةةى إن مس ة ةةتؾى ك ة ةةة م ة ةةؽ ال ة ةةذكاء

اتجتطاعي والذكاء الؾجداني و بالشعؾر بالسةعامالخ لةدى
أف ةرام عيظةةة الد ارسةةة مةةؽ طمبةةة الجامعةةات بطالافغةةة ي ةزال

عم ة ة ة ة ةةى الت ة ة ة ة ة ةؾالي 1خ)%24خ 1خ)%23خ 1خ)%41

وجةةؾم عالقةةة مؾجبةةة مالةةة إ صةةائيا عظةةد مسةةتؾى متلةةة

21خ)2خ ل ة ةةيؽ ال ة ةةذكاء اتجتط ة ةةاعي وال ة ةةذكاء الؾج ة ةةداني

بلبعةةام ومرجتةةه الوميةةة والدرجةةة الوميةةة لمشةةعؾر بالسةةعامال
لة ةةدى أف ة ةرام العيظ ة ةةة ت كؾجة ةةد فة ةةرول الة ةةذكاء الؾجة ةةداني

والش ةةعؾر بالس ةةعامال كع ةةزى أفة ةرام العيظ ةةة كب ةةيؽ أن ك ةةلتير
الدرجة الومية لمذكاء الؾجداني جةاءت فةي أعمةى مسةتؾى

لظسةةبة 1خ )%32فيطةةا جةةاء كةةلتير الدرجةةة الوميةةة لمةةذكاء
اتجتطاعي في مستؾى أمنى مؽ كةلتير الةذكاء الؾجةداني

لظسبة 1خ.)%16
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دراسررررة الفررررران الشؾاجحررررة (2212م) فمدررررظيؽ

هةدفت إلةى التعةرف عمةى العالقةة لةيؽ الةذكاء الؾجةةدانيخ
وج ة ةةؾمال الالي ة ةةاالخ والتالص ة ةةية اةك ة ةةاميطي م ؾن ة ةةة م ة ةةؽ
 )322مارس مؽ جامعة القدس الط تؾ ةخ مظظقة خان

ة ةةؾنس التعميطية ةةة اسة ةةتخدم البا ة ةةان مقياسة ةةي الة ةةذكاء

اسةةتخدم البا ةةان مقيةةاس م ةةارات اتكصةةال مةةؽ إعةةدام:
مالسؽ )1113خ ومقيةاس الةذكاء الؾجةداني مةؽ إعةدام:

عبةةد هللا و العقةةام  )4221الظسةةل الطئؾيةةةخ والتو ة ارراتخ

ومعام ة ة ة ةةة اركب ة ة ة ةةا ليرس ة ة ة ةةؾن اختب ة ة ة ةةار ت) )T-testخ
ومعام ة ة ةةة أل ة ة ةةا كرونب ة ة ةةا وكالمي ة ة ةةة التب ة ة ةةا ؽ اة ة ة ةةامئ

الؾج ةةداني وج ةةؾمال الالي ةةاالخ م ةةؽ إع ةةدام البا ةةان معام ةةة

وأع ةةرت الظتةةائ أنةةه كؾجةةد عالقةةة ذات متلةةة إ صةةائية

وج ة ةةؾم عالقة ة ةة ل ة ةةيؽ ال ة ةةذكاء الؾج ة ةةداني وج ة ةةؾمال الالي ة ةةاال

لدى الطرشد ؽ الظاللييؽ جاء مستؾى الذكاء الؾجةداني

اركبا ليرسؾن اختبار ت)  )T-testوأع رت الظتائ

والتالصية اةكاميطي وجؾم فرول ذات متلة إ صائية

ل ةةيؽ جطية ة أبع ةةام ال ةةذكاء الؾج ةةداني وم ةةارات اتكص ةةال
لةةدى الطرشةةد ؽ الظالليةةيؽ مرك ة

ت كؾجةةد فةةرول مالةةة

ل ةةيؽ متؾس ةةظات مرج ةةات مرك ع ةةي التالص ةةية اةك ةةاميطي

إ ص ةةائيا ل ةةيؽ الطرش ةةد ؽ الظاللي ةةيؽ ف ةةي وج ةةة نغ ةةرهؼ

الطرك ة ة ة خ ومتؾسة ة ةةظات مرجة ة ةةات التالصة ة ةةية اةكة ة ةةاميطي

كجةةا مقيةةاس الةةذكاء الؾجةةداني وفقةةا لطت يةةر التخصةةص

الطةةظخ ضخ فةةي الةةذكاء الؾجةةدانيخ وجةةؾمال الاليةةاال لصةةالح

ذوئ التالصية اةكاميطي الطرك .

دراسرررة الزىرانررري (2214م) الدرررعؾدفةن ه ةةدفت

الدراسة الى التعةرف عمةى العالقةة لةيؽ الةذكاء الؾجةداني

والض ة ة ؾ الالياكية ةةةخ وال ة ةةرول فة ةةي الة ةةذكاء الؾجة ةةداني خ
والض ة ؾ الالياكيةةة والتةةي كعةةزى إلةةى كةةة مةةؽ الجةةظسخ

ماعدا بعد الؾعي بالذات لصالح يير الطتخصصيؽ.

عاش اًر :جراءات الدراسة:
مشي الدراسة:

اعتط ةةد البا ة ةان عم ةةى الط ةةظ

الؾ ة ة ي

باعتبةةار اةك ةةر اسةةتخداما فةةي العمةةؾم الظ سةةية والتربؾيةةة
ولوؾنه اةنسل ل ذ الدراسة.

العطرخ الطعةدل التراكطةيخ نةؾع التخصةص عمطيخ أملةي)

مجتسررررد الدراسررررة :كوة ةةؾن مجتط ة ة الد ارسة ةةة مة ةةؽ

طالبة ةةا وطالبة ةةه بجامعة ةةة الطمة ةةػ سة ةةعؾم مقية ةةاس الة ةةذكاء

بجامع ة ة ةةة ذم ة ة ةةار لمع ة ة ةةام الج ة ة ةةامعي )4214 - 4219

ل ةةدى طمبة ةةة جامعة ةةة الطمة ةةػ سة ةةعؾم كوؾنة ةةت مة ةةؽ )644

الؾج ةةدانيخ ومقي ةةاس الضة ة ؾ الالياكي ةةة إع ةةدام البا ةةة

جطية طمبةةة الطسةةتؾى ال اربة الطسةةجميؽ فةةي كميةةة التربيةةة
والبال عدمهؼ  )436طالل وطالبه.

الطتؾس ةةظات الالس ةةالية واتنال ارف ةةات الطعياري ةةةخ ومعام ةةة

عيشة الدراسة :قسؼ البا ان العيظة إلى قسطيؽ هطا :

وجةةؾم اركبةةا ذئ متلةةة إ صةةائية لةةيؽ الةةذكاء الؾجةةداني

كعةد العيظةة اتسةتظالعية مةؽ الظا يةة

بجامعة الطمةػ سةعؾم وجةؾم فةرول لةيؽ الةذكؾر واإلنةاأ

ية كعتبةر هةذ الطر مةة

اركبا ليرسؾن اختبار ت)  )T-testوأع رت الظتائ
والضة ة ؾ الالياكي ةةة الت ةةي ؾاج ةةا الظة ةال

والظالب ةةات

ف ةةي ال ةةذكاء الؾجة ةداني لص ةةالح اإلن ةةاأ ت كؾج ةةد ف ةةرول
كرج إلى كة مؽ الظؾع والتخصص.

العيشة االستظالعية:

الطظ جيةة مر مةة كط يديةة قبةة التظةرل لمعيظةة الطيدانيةة
اةساسية ةئ مراسة عمطية

مر مةة كجريبيةة بقصةد اختبةار مةدى سةالمة اةموات
الطسةتخدمة فةي الد ارسةة ومةدى

وتةعت لقياسةه مة التالقةن مةؽ
دراسررررة القرنرررري ( ) 2214الدررررعؾدفة :هة ةةدفت

الدراسة إلى التعةرف عمةى العالقةة لةيؽ الةذكاء الؾجةداني
وم ة ةةارات اتكص ة ةةال ل ة ةةدى الطرشة ةةد ؽ الظاللي ة ةةيؽ بط ة ةةة
الط رم ة ة ةةة كوؾن ة ة ةةت العيظ ة ة ةةة م ة ة ةةؽ  )112مرش ة ة ةةدا م ة ة ةةؽ

ةال يت ا لقيةاس مةا

ةدق ا وتباك ةا قبةة

كظبيق ةا عمةى عيظةة الد ارسةة .طبةن البا ةة عمةى عيظةة
اسةةتظالعية عش ةؾائية م ؾنةةة مةةؽ  ) 92طالبةةا وطالبةةة
مةةؽ مجتط ة البالةةة اة ةةمي والجةةدول التةةالي بةةيؽ ذلةةػ

الطرشة ةةد ؽ الظاللية ةةيؽ فة ةةي جطي ة ة الط ار ة ةةة الد ارسة ةةية.
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جدول رقؼ ( )2يبيؽ

تؾزيد العيشة االستظالعية تبعاً لمشؾع والتخرص
الشؾع
التخرص

الستغير

العدد

الشدبة

ذكؾر

22

%52

ناث

22

%52

عمسية

22

%52

ندانية

22

%52

السجسؾع

%122

42

العيظة اةساسية:

طبقةةت الد ارسةةة عمةةى عيظةةة عشةؾائية طبقيةةة م ؾنةةة مةةؽ  )416مةةؽ طمبةةة كميةةة التربيةةة الطسةةتؾى ال اربة فةةي جامعةةة

ذمار لمعام الجامعي .)4214 - 4219والجدول التالي بيؽ ذلػ:

جدول رقؼ ( )3يبيؽ

تؾزيد العيشة األساسية تبعاً لمشؾع والتخرص
الشؾع
التخرص

الستغير

العدد

الشدبة

ذكؾر

111

%51.9

ناث

123

%48.1

عمسية

86

%42.2

ندانية

128

%59.8

214

السجسؾع

%122

الطقةةا يس الط ةةذكؾرال وييره ةةا م ةةؽ قب ةةة البا ةةة وعرتة ة ا

أداة الدراسة:

عمة ةةى مجطؾعة ةةة مة ةةؽ اةسة ةةاكذال الطتخصصة ةةيؽ فة ةةي عمة ةةؼ

مقياس الذكاء الؾجداني :إعدام البا ة)

قة ةةام البا ة ةان بة ةةاتطالع عمة ةةى اةطة ةةر الظغرية ةةة

والدراسات السابقة ذات الصمة بطؾتؾع البالةة الةذكاء
الؾج ة ةةداني)خ ل ة ةةدف إع ة ةةدام مقي ة ةةاس ال ة ةةذكاء الؾج ة ةةدانيخ
وكوي يةه عمةى البيئةة اليطظيةة بشة ة عةام والبيئةة الجامعيةةة

بشة ة ة خ ةةاصخ واتط ةةالع عم ةةى العد ةةد م ةةؽ الطق ةةا يس

الة ةةظ س كبة ةةيؽ عة ةةدم

ة ةةال يت ا وذلة ةةػ يعة ةةؾم إلة ةةى كة ةةؾن

الطقةةا يس ييةةر مقظظةةة عمةةى البيئةةة اليطظيةةة وهةةذا مةةا مف ة

البا ة ةةة إلة ةةى عطة ةةة مقية ةةاس لمة ةةذكاء الؾجة ةةداني وكانة ةةت
الخظؾات عمى الظالؾ اآلكي:
قام البا ان باعدام مسؾمال في ا عدم مؽ فقةرات

الطسةةتخدمة فةةي الد ارسةةات السةةابقة مظ ةةا مقي ةاس الةةذكاء

الةذكاء الؾجةةداني مةؽ الطقةةا يس الطةذكؾرال سةةابقا والتةي قةةد

الؾجةةداني مةةؽ إعةةدام أ طةةد العم ةؾان  )4212مخ مقي ةةاس

ك تر في ارك اع أو انخ اض ال قة بةالظ س لةدى الظةال

ال ةةذكاء الؾج ةةداني إع ةةدام

ةةامل عب ةةد

س ةةؽ )4211خ

ومقي ة ةةاس ال ة ةةذكاء الؾج ة ةةداني م ة ةةؽ إع ة ةةدام دمحم الص ة ةةؾفي

)4214خ ومقيةةاس الةةذكاء الؾجةةداني مةةؽ إعةةدام إلةراهيؼ

وعرت ا عمى نخبة مؽ اةساكذال الطتخصصيؽ في عمؼ

ال ةةظ س الترب ةةؾئ ع ةةؽ طري ةةن الطق ةةابالت الشخص ةةية ذات
الظاب ال ير الرسطي.

ألة ة ةةؾ عطشة ة ةةه )4213خ وبعة ة ةةد اتطة ة ةةالع عمة ة ةةى هة ة ةةذ
www.baydaauniv.net/buj
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كةةؼ كالد ةةد ال ق ةرات الطظمؾبةةة لمطقيةةاس وقةةد وافقظةةا
ف ةةي وتةةؾ ال قة ةرات وبس ةةاطت ا بع ةةد

ع ةةدم م ةةؽ الظ ةةال

الذاكي ةةة و س ةةؽ التعبي ةةر وال ةةؾعي بالعالق ةةة ل ةةيؽ اةفو ةةار
والطشاعر واة داأ وعدم فقراكه  )1فقرال.

العرض عمى البعض مظ ؼخ تؼ قام البا ة لتالد د أبعام

البعررررد الثرررراني تشغرررريؼ االنفعرررراالت :الق ةةدرال عم ةةى

الؾجةةداني وهةةؾ عبةةارال عةةؽ القةةدرال عمةةى اتنتبةةا واإلمراك

اتنج ةةاز والت ةةؾل واس ةةتعطال الطش ةةاعر واتن ع ةةاتت ف ةةي

مقيةاس الةذكاء الؾجةداني مةؽ خةالل كعريةي سةطة الةذكاء

كظغ ة ةةيؼ اتن عةة ةةاتت والطشةة ةةاعر وكؾج ةة ةةا الةة ةةى كالقية ة ةةن

الجيةةد لالن عةةاتت والطشةةاعر الذاكيةةة وف ط ةةا و ةةيايت ا

ة ةةظ أفضة ةةة الق ة ة اررات وف ة ةةؼ كية ةةو ت اعة ةةة اةخة ةةرون

لؾتةةؾ وكظغيط ةةا وفقةةا لطراقبةةة وإمراك مقيةةن تن عةةاتت

اآلخريؽ ومشةاعرهؼ لمةدخؾل مع ةؼ فةي عالقةات ان عاليةة

بان عةةاتت مختم ةةة وكيةةو كتالةةؾل مةةؽ مر مةةة الةةى أخةةرى
وعدم فقراكه  )1فقرال.

واجتطاعية ةةة ايجالية ةةة كسة ةةاعد ال ة ةةرم عمة ةةى الرقة ةةي العقمة ةةي

البعررد الثالررا التعرراطل :وهةةؾ القةةدرال عمةةى إمراك

وق ةةد ك ةةؼ اتس ةةت امال م ةةؽ ذل ةةػ ف ةةي التع ةةرف عم ةةى كالد ةةد

مشةةاعرهؼخ واتهتطةةام ل ةةاخ والالساسةةية تن عةةاتك ؼ تةةى

و ة ةةياية ال ق ة ةرات التة ةةي كق ة ة كالة ةةت كة ةةة بعة ةةدخ وبة ةةدائة

البعررد الرابررد التؾا رر االجتسرراعي :ويشةةير إلةةى

عةةرض الطقيةةاس بصةةؾركه اةوليةةة عمةةى مجطؾعةةة

وذل ة ةةػ م ة ةةؽ خ ة ةةالل إمراك وف ة ةةؼ ان ع ة ةةاتك ؼ ومش ة ةةاعرهؼ

والط ظي وكعمؼ الطزيد مؽ الط ةارات اتيجاليةة فةي الاليةاال
اةبعام الرئيسية التي شطم ا الطقيةاس وعةدمها  )6أبعةامخ

اتجابة عمى الطقياس.
مةةؽ اةسةةاكذال والطتخصصةةيؽ فةةي عمةةؼ الةةظ س لتال يطةةهخ

ان عة ة ة ةةاتت اآلخ ة ة ة ةريؽ والتؾ ة ة ة ةةد مع ة ة ة ةةؼ ان عالية ة ة ةةا وف ة ة ة ةةؼ
وإن لؼ ي صالؾا عظ اخ وعدم فقراكه  )1فقرال.

قةةدرال ال ةةرم عمةةى التةةلتير اتيجةةالي القةةؾئ فةةي اآلخ ةريؽ
ومعرف ةةة مت ةةى كق ةةؾم اآلخة ةريؽخ ومت ةةى كت ةةبع ؼ وكس ةةاندهؼ

ومعرفةةة مةةدى انتطةةاء ال قةةرات لوةةة بعةةدخ وقةةدرال ال قةةرات
عمة ةةى قية ةةاس مة ةةا

ة ةةططت لقياسة ةةه الة ةةذكاء الؾجة ةةداني)

وكتصرف مع ؼ بظريقة تئقة تةى ت يغ ةر عميةه لتةار

ولمتلكد مؽ مالئطة

ياية ال قرات وكذا كعد ة واتةافة

وك ة ةةتؼ اتس ة ةةتجابة عم ة ةةى ك ة ةةة مظ ة ةةا وفق ة ةةا لت ة ةةدرج

مةةا رونةةه مظاسةةبا لوةةة لظةةدخ أو لوةةة عبةةارال مةةؽ عبةةارات
الطقية ةةاس واتسة ةةت امال مة ةةؽ مال غة ةةاك ؼ العمطية ةةة ويتوة ةةؾن
الطقي ةةاس ف ةةي

ةةؾركه اةولي ةةة والت ةةي ش ةةطة ع ةةدم فق ارك ةةه

 )33فقرال والطمالن رقؼ  )1ؾتح الطقياس في

اةولية والذئ توؾن مؽ أربعة أبعام وهي كالتالي:

اتن عال السمبيخ وعدم فقراكه  )1فقرال.

خطاسي البدائة عمى طريقة لي رتخ وهي :مؾافن بشةدالخ
مؾافنخ يير متلكدخ معارضخ معارض بشدال.
الصؾرال الظ ائية لطقياس ال قة بالظ س:
تو ةةؾن الطقي ةةاس ف ةةي

ؾركه

البعررررد األول السعرفررررة االنفعاليررررة :وكشة ةةير إلة ةةى

القدرال عمى اتنتبا واإلمراك الجيد لالن عاتت والطشاعر

ةةؾركه الظ ائي ةةة م ةةؽ )32

فقةرال كظةدرج كالةةت أربعةة أبعةةام مختم ةة لم قةةة بةالظ س لةةدى
طال

الطستؾى الراب كطا ؾتال ا الجدول التالي:

جدول ()4
أبعاد مقياس الثقة بالشفس وارقام العبارات والسجسؾع الكمي
م

االبعاد

أرقام االبعاد

مجسؾعة الفقرات

1

السعرفة االنفعالية

1,5,8,9,14,15,17,19,26

9

2

تشغيؼ االنفعاالت

2,4,13,16,22,24,27,28

8

3

التعاطل

3,6,12,21,23,25,29

7

7,11,12,18,22,32

6

4

التؾا

االجتساعي

www.baydaauniv.net/buj
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والطتخصصةيؽ فةةي عمةؼ الةةظ سخ يةة كةةان العةدم الومةةي

الخرا ص الديكؾ مترية لمسقياس:

لمطال طيؽ  )19مال طا ل دف الوشو عؽ مدى

دق السقياس:

فق ةرات اتماالخ ومالئطت ةةا لقيةةاس مةةا وتةةعت لقياسةةه مةةؽ

يعةةد الصةةدل ا ةةد الخصةةائص ال امةةة فةةي الال ةةؼ

عمةى

ية:

ةةال ية الطقيةاس وهةةؾ اك ةةر الصة ات التةةي يجةةل

مدى مالئطة ال قرال لمبعد الذئ وتعت فيه.

ان تصة ةةو ل ة ةةا الطقية ةةاسخ وهة ةةؾ يعظة ةةي جة ةةؾمال الطقية ةةاس

مدى مظاسبة ال قرال لمسطة التي كقيس ا.

لؾ ة ة ه اماال لقية ةةاس مة ةةا وت ة ة لقياسة ةةهخ والسة ةةطة الط ة ةرام

قياسة ة ة ة ة ة ا ال امدئخ )141 :4221ويتض ة ة ة ة ةةطؽ

ويقصةةد بةةه :مةةدى كط يةةة ال ق ةرات التةةي كتضةةطظ ا
اةماال لمبع ةةد ال ةةذئ كقيس ةةهخ وم ةةدى كط ي ةةة اةبع ةةام لمس ةةطة
)116

وفة ةةي تة ةةؾء اراء الطال طة ةةيؽ ومال غة ةةاك ؼ التة ةةي

الة ةةدوها اجرية ةةت بعة ةةض التعة ةةديالت ية ةةة جة ةةرى ة ةةذف

دق السحكسيؽ

الط ةرام قياس ة اخ وهةةؾ

سالمة ووتؾ الصياية الم ؾية لم قرات.

ة ة ة ة ةةدل

الطقياس ما مي:

دل

ةةدل الطال طيؽ الزيظةةيخ :4229

قام البا ان بعرض اماال القياس بصؾرك ا اتولية

عم ة ة ة ة ةةى مجطؾع ة ة ة ة ةةة م ة ة ة ة ةةؽ اعض ة ة ة ة ةةاء هيئ ة ة ة ة ةةة الت ة ة ة ة ةةدريس
بالجامعةةات الطركز الةةؾطظي لتظةةؾير البالةةؾأخ

ةةظعاء)

فقة ة ةةركيؽ مة ة ةةؽ بعة ة ةةد الطعرفة ة ةةة اتن عالية ة ةةة)خ وفق ة ة ةرال مة ة ةةؽ
بعد التعاطو) مؽ ا ة  )33فقرالخ كانت نسبة اك ال
الطال طةةيؽ كصةةة الةةى  %12فةةاك ر عمةةى ةةذف ا بسةةبل
عةةدم كؾافق ةةا م ة البعةةد الطالةةدم او كؾن ةةا كالطةةة معةةاني
م ررال بصي مختم ةخ ومةؽ خةالل مال غةات الطال طةيؽ
فقد كؼ ذف ال قرات التي أجط الطال طةيؽ عمةى ةذف ا

وهي كطا في الجدول التالي:

وف ة ةي جامعة ةةة ذمة ةةارخ وجامعة ةةة إ خ و جامعة ةةة الالد ة ةةدالخ
جدول ()5
بشاء عم راي السحكسيؽ
الفقرات التي تؼ حذفيا ً
عدد السحكسيؽ الذيؽ اتفقؾا عم حذفيا
الفقرة

رقؼ الفقرة
3

تزداد دافعيتي وىستي حيشسا أتؾقد الشجاح فيسا سأقؾم بو
أدرك مذاعري عشد تعاممي مد انخريؽ

12

أحاول دا ساً ح السشازعات التي تشذب بيؽ أفراد الجساعة

12

9
4

13

ؾتح جدول  )9ال قرات التي ذفت باك ال يصة الى  %12مؽ الطال طيؽ وكعد ة  )11فقرال وبذلػ ا بالت

اتماال كتوؾن مؽ  )31فقرال جرى كظبين مراسة استظالعية عمي ا وكؼ معالجة البيانات ا صائيا لطعرفة الصدل وال بات.
الردق العاممي:

قةةام البا ةةة بةةاجراء م ارسةةة اسةةتظالعية لمطقيةةاس وذلةةػ لتظبيق ةةا عمةةى عيظةةة مةةؽ طةةال

الطسةةتؾى ال ارب ة ب ميةةة

التربيةة وبعةةد اجةراء التالميةة ات صةائي معامةةة اركبةا ليرسةةؾن) كةان معامةةة اركبةا ال قةرات مرك عةا وهةةذا ةدل عمةةى أن
الطقياس تطت لدرجة عالية مؽ الصدل العاممي.
دق االتداق الداخمي لمسقياس

تؼ فيه ايجام قؾال اتركبا ليؽ مرجات فقرات اتماال ومرجات ابعامهةا التةي كظتطةي ل ةا وبةيؽ مرجةات فقةرات

اةماال كة ةةال عمة ةةى ة ةةد وبة ةةيؽ مرجة ةةة اتختبة ةةار الومة ةةي وبة ةةيؽ مرجة ةةات أبعة ةةام الطقية ةةاس ومرجة ةةة اتختبة ةةار الومة ةةي اةية ةةا
واتستاذ)112 :1111:
قام البا ان بالسا
www.baydaauniv.net/buj

دل الطقياس بظريقة اتكسال الداخة ئ مؽ خالل اآلكي:
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معامالت اتركبا ليؽ مرجة كة فقرال ومرجة البعةد الةذئ كظتطةي إليةه وجةاءت معةامالت اتركبةا عاليةة

كؼ سا

والجدول التالي ؾتح ذلػ.
جدول ()6
معام ارتباط درجة ك فقرة مؽ مقياس الذكاء الؾجداني مد درجة البعد الذي تشتسي ليو.
رقؼ الفقرة

معام االرتباط

مدتؾى الداللة

1

*2,329

0,038

3

5

**0,632

0,000

6

**0,654

8

*2,351

2,027

12

**0,415

0,008

9

*0,327

0,041

17

**0,526

0,000

14

**0,689

0,000

21

**0,469

0,002

15

**0,717

0,000

25

**0,671

0,000

19

**0,526

0,000

29

**0,411

0,009

26

**0,788

0,000

7

**0,483

0,002

2

*0,328

0,041

11

**0,463

0,003

4

**0,673

0,000

12

**0,548

0,000

13

**0,534

0,000

18

**0,473

0,002

تشغيؼ

16

**0,529

0,000

22

**0,410

0,009

االنفعاالت

22

**0,656

0,000

23

**0,462

0,003

24

**0,753

0,000

32

**0,528

0,000

27

**0,689

0,000

28

*0,313

0,049

البعد

السعرفة

االنفعالية

البعد

رقؼ الفقرة

معام االرتباط

**0,563

0,000
0,000

التعاطل

التؾاص

االجتساعي

**مال إ صائيا عظد مستؾى 21خ2
الجدول  )4ؾتح بلن معامةة اركبةا مرجةة كةة
فقة ةرال م ةةؽ مقي ةةاس ال ق ةةة ب ةةالظ س مة ة مرج ةةة البع ةةد ال ةةذئ
كظتطي إليه عالية مطا دل عمى

مدتؾى الداللة

*مال إ صائيا عظد مستؾى 29خ2
س ة ةةا

مع ة ةةامالت اتركب ة ةةا ل ة ةةيؽ مرج ة ةةة البع ة ةةد

والدرجةةة الوميةةة لمطقيةةاس :والجةةدول التةةالي ؾتةةح ذلةةػ:

دل الطقياس.
الجدول رقؼ()7

يبيؽ معامالت االرتباط بيؽ األبعاد والدرجة الكمية لسقياس الثقة بالشفس.
معام االرتباط

الداللة

الرقؼ

**.750

2.222

22

تشغيؼ االنفعاالت

**.835

2.222

33

التعاطل

**.828

2.222

**.828

2.222

1

44

االبعاد
السعرفة االنفعالية

التؾا
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تبةةيؽ مةةؽ الجةةدول رقةةؼ  )2وجةةؾم عالقةةة اركبةةا

ثبات السقياس

ذات متلةةة ا ص ةةائية عظةةد مس ةةتؾى  )2.21لةةيؽ أبع ةةام

ق ةةام البا ة ةان ف ةةي م ارس ةةته اتس ةةتظالعية بايج ةةام

مقياس ال قة بالظ س والدرجة الومية لمطقيةاس مطةا يشةير

تبات الطقياس باستخدام طريقةة التجزئةة الظصة ية وإيجةام

إلى كطت الطقياس بصدل عال.

معام ةةة أل ةةا ك ةةرو نب ةةا والج ةةدول الت ةةالي ؾت ةةح ذل ةةػ.
جدول()8

معامالت ثبات مقياس الذكاء الؾجداني
البعد

معام التجز ة الشرفية

معام ألفا كرونباخ

األول

0,82

0,79

الثاني

0,86

0,82

الثالا

0,79

0,83

الرابد

0,86

0,82

السقياس كك

0,91

0,89

تضةةح مةةؽ الجةةدول  )1أن قيطةةة معامةةة ال بةةات
لمدرج ة ةةة الومي ة ةةة لمطقي ة ةةاس  )0,89وه ة ةةي قيط ة ةةة مرك ع ة ةةةخ
ومقبؾلة ةةة فة ةةي البالة ةةة العمطة ةةي وهة ةةي كة ةةدل عمة ةةى تبة ةةات

عم ة ة ةةى التة ة ة ةؾالي بال ة ة ةةدرجات 9خ 6خ 3خ 4خ  )1وال قة ة ة ةرات
السمبية كصالح ع س .)9 6 3 4 1
الحرررادي عذرررر :نترررا

الدراسرررة عرضررريا ومشاقذرررتيا

الطقيةةاس ليظطةةا تضةةح أن معامةةة أل ةةا كةةرو نبةةا لم بةةات

والتؾ يات والسقترحات:

عالية ة ةةة مطة ة ةةا يعظة ة ةةي تبة ة ةةات البعة ة ةةد اةولخ وفة ة ةةي البعة ة ةةد

يتزررسؽ اليرردف األول :التعرررف عم ر لمدررتؾى الررذكاء

فةي البعةةد اةول الطعرفةة اتن عاليةةة)  )0,79وهةي قيطةةة

 .1عرض نتا

ال ةةاني كظغيؼ اتن عةةاتت) كانةةت قيطةةة معامةةة أل ةةا كةةرو

الؾجداني لدى طمبة كمية التربية في جامعة ذمارل.

ال انيخ وفي البعد ال الة التعاطو) كانت قيطةة معامةة

باسةةتخدام الطتؾسةةظات الالسةةالية واتنال ارفةةات الطعياريةةة

قيطة ةةة ال بة ةةات ف ة ةةي البعة ةةد الراب التؾا ة ةةة اتجتط ة ةةاعي)

اسةتجابات الظمبةة والؾسةةي ال رتةي  )3والجةداول اآلكيةةة

نبةةا  )0,82وه ةةي قيطةةة عاليةةة مطةةا يعظةةي تبةةات البع ةةد
أل ةةا كةةرو نبةةا  )0,83وهةةي قيطةةة تبةةات مرك عةةةخ وبم ة
كبم  )0,82وهي قيطة مرك عة.
ترحي السقياس

وك ة ةةتؼ اتس ة ةةتجابة عم ة ةةى ك ة ةةة مظ ة ةةا وفق ة ةةا لت ة ةةدرج

خطاسي البدائة عمى طريقة لي رتخ وهي :مؾافن بشةدالخ
مؾافةةنخ ييةةر متلكةةدخ معةةارضخ معةةارض بشةةدالخ وكصةةالح

www.baydaauniv.net/buj

الدراسة ومشاقذتيا:

ول جابة ة ةةة عمة ة ةةى هة ة ةةذا ال ة ة ةةدف قة ة ةةام البا ة ة ةةة

واتختبة ة ةةار التة ة ةةائي لعيظة ة ةةة وا ة ة ةةدال إليجة ة ةةام ال ة ة ةةرل لة ة ةةيؽ

كؾتح ذلػ:
البعد األول :السعرفة االنفعالية

إليج ةةام ال ةةرول ل ةةيؽ اسةةةتجابات العيظةةةة والؾسةةةي

ال رتةةي  )3كةةؼ اسةةتخدام اتختبةةار التةةائي لعيظةةة وا ةةدال
والجدول التالي ؾتح ذلػ.
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جدول( )9الؾسم الحدابي واالنحراف السعياري واالختبار التا ي لعيشة واحدة الستجابات أفراد العيشة لبعد السعرفة االنفعالية.

الفقرة

م

عدد

الؾسم

السدتجيبيؽ الحدابي

االنحراف
السعياري

قيسة ت

مدتؾى

درجة

الحرية

الداللة

1

أستظيد التعرف عم انفعاالتي بدقة.

214

4.00

0.84

17.46

213

0.00

2

أستظيد التعبير عؽ مذاعري وإحداسي.

214

3.64

1.07

8.80

213

0.00

3

أعرف نقاط القؾة والزعل في انفعاالتي

214

3.92

0.93

14.40

213

0.00

4

أدرك مذاعري في تعاممي مد انخريؽ بدقو كسا ىي فعالً

214

4.14

0.82

20.30

213

0.00

214

4.05

0.88

17.40

213

0.00

4.30

0.75

25.49

213

0.00

0.74

26.24

213

0.00

17.96

213

0.00

33.96

213

0.00

5

أستظيد أن أميز بيؽ انفعاالتي اإلفجابية والدمبية.

6

أشعر بالقؾة التي تسكشي مؽ التشافس مد انخريؽ بكفاءة.

214

7

أتسكؽ مؽ اإلحداس بانفعاالت انخريؽ.

214

4.33

8

لدي القدرة عم الربر في تحقيم األىداف البعيدة

214

4.03

0.84

214

4.05

0.45

البعد األول :السعرفة االنفعالية

ال رتي  )3في البعةد اةول ك ةة الطعرفةة اتن عاليةة)

اكضح مؽ الجدول  )1ما مي:
كراو ة ةةت متؾسة ةةظات فق ة ةرات هة ةةذا البعة ةةد لة ةةيؽ -6.33

ية ةةة لم ة ة الؾسة ةةي الالسة ةةالي  )6.29وهة ةةؾ أكبة ةةر مة ةةؽ

 )3.46وبانال ارف ة ةةات معياري ة ةةة كراو ة ةةت ل ة ةةيؽ -1.22

الؾسةةي ال رتةةي  )3وه ةةذا يعظةةي أن ل ةةدى أف ةرام العيظةةة

وج ةةؾم ف ةةرول ذات متل ةةة إ ص ةةائية عظ ةةد مس ةةتؾى متل ةةة

البعد ال اني :كظغيؼ اتن عاتت.

معرفة ان عالية إيجالية.

.)2.26

إليجة ة ة ةةام ال ة ة ة ةةرول لة ة ة ةةيؽ اس ة ة ة ةةتجابات العيظة ة ة ةةة والؾس ة ة ة ةةي

 )2.29ل ة ةةيؽ متؾس ة ةةظات اس ة ةةتجابات العيظ ة ةةة والؾس ة ةةي

ال رتةةي  )3كةةؼ اسةةتخدام اتختبةةار التةةائي لعيظةةة وا ةةدال

ال رتي  )3في جطي ال قرات.

وج ةةؾم ف ةةرول ذات متل ةةة إ ص ةةائية عظ ةةد مس ةةتؾى متل ةةة

والجدول التالي ؾتح ذلػ.

 )2.29ل ة ةةيؽ متؾس ة ةةظات اس ة ةةتجابات العيظ ة ةةة والؾس ة ةةي

جدول( )12الؾسم الحدابي و االنحراف السعياري واالختبار التا ي لعيشة واحدة الستجابات أفراد العيشة لبعد تشغيؼ االنفعاالت.

عدد

م

الفقرة

9

أتخذ ق ارراتي دون أن أتأثر بانفعاالتي الحزيشة.

الؾسم

االنحراف

قيسة ت

درجة

مدتؾى

السدتجيبيؽ

الحدابي

السعياري

214

4.02

0.92

16.34

214

3.93

0.93

14.75

213

214

3.93

1.00

13.64

213

0.00

214

4.08

0.87

18.16

213

0.00

214

4.01

0.89

16.53

213

0.00

14

أستظيد دراك مذاعر انخريؽ الرادقة.

214

4.12

0.81

20.18

213

0.00

15

أكس أي عس أبدا في أدا و

أستظيد مؾاجية مذاعري الدمبية.

214

4.03

0.89

16.97

213

0.00

214

4.19

0.89

19.56

213

0.00

البعد الثاني :تشغيؼ االنفعاالت

214

4.04

0.50

30.74

213

0.00

12
11
12
13

16

أتحم بالربر ذا لؼ أحقم نتا

سريعة.

أستظيد التكيل مد األحداث الجارية.
لدى القدرة الكافية لمتحكؼ بسذاعري
أعتبر نفدي مدؤوالً عؽ مذاعري

www.baydaauniv.net/buj

الحرية

الداللة

213

0.00
0.00
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والؾس ةةي ال رت ةةي  )3ف ةةي البع ةةد ال ةةاني ك ةةة كظغ ةةيؼ

اكضح مؽ الجدول  )12ما مي:

كراو ة ة ةةت متؾسة ة ةةظات فق ة ة ةرات هة ة ةةذا البعة ة ةةد ل ة ة ةةيؽ

اتن عةةاتت) يةةة لم ة الؾسةةي الالسةةالي  )6.26وهةةؾ

 )3.13-6.11وبانال ارف ة ة ةةات معياري ة ة ةةة كراو ة ة ةةت ل ة ة ةةيؽ

أكبر مؽ الؾسي ال رتي  )3وهذا يعظةي أن لةدى أفةرام

.)2.11-1.22

العيظة القدرال عمى كظغيؼ اتن عاتت.

وجةةؾم ف ةةرول ذات متل ةةة إ صةةائية عظ ةةد مس ةةتؾى

البعد ال الة :التعاطو

متلة  )2.29ليؽ متؾسظات استجابات العيظة والؾسةي

إليج ةةام ال ةةرول ل ةةيؽ اسةةةتجابات العيظةةةة والؾسةةةي

ال رتي  )3لجطية ال قةرات وجطيع ةا أكبةر مةؽ الؾسةي

ال رتةةي  )3كةةؼ اسةةتخدام اتختبةةار التةةائي لعيظةةة وا ةةدال

ال رتي .)3

والجدول التالي ؾتح ذلػ.

 -3وجة ة ةةؾم فة ة ةةرول ذات متلة ة ةةة إ صة ة ةةائية عظة ة ةةد

مستؾى متلة  )2.29ليؽ متؾسظات اسةتجابات العيظةة
جدول()11

الؾسم الحدابي واالنحراف السعياري واالختبار التا ي لعيشة واحدة الستجابات أفراد العيشة لبعد التعاطل.
الفقرة

م

عدد

الؾسم

السعياري

الحرية

الداللة

214

3.98

0.93

15.37

213

0.00

214

4.16

0.87

19.52

213

0.00

 19لدي القدرة عم اإلحداس بانفعاالت انخريؽ.

214

4.16

0.87

19.56

213

0.00

 22أجيد فيؼ مذاعر انخريؽ.

214

4.14

0.82

20.27

213

0.00

 21أشعر باحتياجات انخريؽ العاطفية.

214

3.80

0.94

12.52

213

0.00

214

4.16

0.85

19.90

213

0.00

214

4.18

0.84

20.48

213

0.00

214

4.08

0.50

31.68

213

0.00

17
18

أسرررتظيد دراك مذررراعر انخرررريؽ دون أن فخبرونيرررا
بيا.

أسرتظيد اإلحدرراس بشرربض الجساعررة والسذرراعر غيررر

السشظؾقة.

 22أعس بشرا

23

انخريؽ لتحديؽ عسمي.

أحتررررررم مذررررراعر وميرررررؾل انخرررررريؽ السختمفرررررة عرررررؽ

مذاعري وميؾلي.

البعد الثالا :التعاطل
اكضح مؽ الجدول  )11ما مي:
كراو ة ة ةةت متؾسة ة ةةظات فق ة ة ةرات هة ة ةةذا البعة ة ةةد ل ة ة ةةيؽ

 )3.12-6.11وبانال ارف ة ة ةةات معياري ة ة ةةة كراو ة ة ةةت ل ة ة ةةيؽ
.)2.14-2.16

وجةةؾم ف ةةرول ذات متل ةةة إ صةةائية عظ ةةد مس ةةتؾى

متلة  )2.29ليؽ متؾسظات استجابات العيظة والؾسةي
ال رتي  )3لجطية ال قةرات وجطيع ةا أكبةر مةؽ الؾسةي
ال رتي .)3

السدتجيبيؽ الحدابي

االنحراف

قيسة ت

درجة

مدتؾى

وجةةؾم ف ةةرول ذات متل ةةة إ صةةائية عظ ةةد مس ةةتؾى
متلة  )2.29ليؽ متؾسظات استجابات العيظة والؾسةي
ال رتةةي  )3فةةي البعةةد ال الةةة ك ةةة التعةةاطو) يةةة

لمة ة الؾس ةةي الالس ةةالي  )6.21وه ةةؾ أكب ةةر م ةةؽ الؾس ةةي
ال رتةةي  )3وهةةذا يعظةةي أن لةةدى أف ةرام العيظةةة كعةةاطو
إيجالي.
البعد الرابد :التؾا

االجتساعي.

إليج ةةام ال ةةرول ل ةةيؽ اسةةةتجابات العيظةةةة والؾسةةةي

ال رتي  )3كؼ استخدام اتختبار التائي لعيظة وا دال.
www.baydaauniv.net/buj
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والجدول التالي ؾتح ذلػ.
جدول()12

الؾسم الحدابي واالنحراف السعياري واالختبار التا ي لعيشة واحدة الستجابات أفراد العيشة  :التؾا
عدد

االجتساعي.
درجة

مدتؾى

الحرية

الداللة

4.07

0.90

17.29

213

0.00

0.95

14.84

213

0.00

15.74

213

0.00

213

0.00
0.00

الؾسم

االنحراف

م

الفقرة

24

أعتقد بأن نجاح الفرد جزء مؽ نجاح جساعتو.

214

25

أشعر بأن لدي القدرة في التأثير في انخريؽ.

214

3.96

26

اعتبر نفدي مؾضد ثقة مؽ انخريؽ.

214

3.99

0.92

27
28

أستظيد أن أخمم جؾاً مؽ السرح مد انخريؽ.

214

3.94

0.94

14.65

أتقب مذاعر انخريؽ بسا فييؼ مؽ مزافا وعيؾب.

214

4.01

0.89

16.53

213

29

أعتقد أن لدي القدرة عم قيادة مجسؾعة مؽ األ دقاء.

214

4.20

0.69

25.34

213

0.00

32

استستد برحبة األشخاص انخريؽ.

214

4.18

0.82

21.04

213

0.00

214

4.05

0.51

30.30

213

0.00

البعد الرابد :التؾا

السدتجيبيؽ الحدابي

االجتساعي

السعياري

قيسة ت

اكضح مؽ الجدول  )14ما مي:

ال رتة ة ة ةةي  )3فة ة ة ةةي البعة ة ة ةةد ال ارب ة ة ة ة ك ة ة ة ةةة التؾا ة ة ة ةةة

كراو ة ة ةةت متؾسة ة ةةظات فق ة ة ةرات هة ة ةةذا البعة ة ةةد ل ة ة ةةيؽ

اتجتطةةاعي) يةةة لم ة الؾسةةي الالسةةالي  )6.29وهةةؾ

 )3.16-6.42وبانال ارف ة ة ةةات معياري ة ة ةةة كراو ة ة ةةت ل ة ة ةةيؽ

أكبر مؽ الؾسي ال رتي  )3وهذا يعظةي أن لةدى أفةرام

.)2.41-2.19

العيظة كؾا ة اجتطاعي إيجالي.

وجةةؾم ف ةةرول ذات متل ةةة إ صةةائية عظ ةةد مس ةةتؾى

متلة  )2.29ليؽ متؾسظات استجابات العيظة والؾسةي
ال رتي  )3لجطية ال قةرات وجطيع ةا أكبةر مةؽ الؾسةي
ال رتي .)3

وجةةؾم ف ةةرول ذات متل ةةة إ صةةائية عظ ةةد مس ةةتؾى

وإلجطة ةةال الظتة ةةائ قة ةةام البا ة ةةة بالسة ةةا

مجطة ةةؾع

الةةدرجات والطتؾسةةظات الالسةةالية واتنال ارفةةات الطعياريةةة

واتختبةار التةةائي لعيظةةة وا ةةدال ومسةةتؾى الدتلةةة لوةةة بعةةد
مؽ أبعام الطقياس والجدول التالي ؾتح ذلػ.

متلة  )2.29ليؽ متؾسظات استجابات العيظة والؾسةي
جدول ( )13مجسؾع الدرجات والستؾسظات واالنحرافات السعيارية واالختبار التا ي لك بعد مؽ أبعاد مقياس الذكاء الؾجداني ولمسقياس كك .

عدد

الؾسم

االنحراف

م

الفقرة

1

البعد األول :السعرفة االنفعالية

214

2

البعد الثاني :تشغيؼ االنفعاالت

214

4.04

3

البعد الثالا :التعاطل

214

4.08

0.50

214

4.05

0.51

30.30

214

4.06

0.40

38.49

4

البعد الرابد :التؾا

االجتساعي

الذكاء الؾجداني الكمي

قيسة ت

درجة

مدتؾى

السدتجيبيؽ

الحدابي

السعياري

4.05

0.45

33.96

0.50

30.74

213

31.68

213

0.00

213

0.00

213

0.00

الحرية

الداللة

213

0.00
0.00

اكضح مؽ الجدول  )13ما مي:

www.baydaauniv.net/buj
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كراو ةةت متؾسةةظات فق ةرات أبعةةام مقيةةاس ال ةةذكاء

نكؾجةةد فةةرول ذات متلةةة إ صةةائية عظةةد مسةةتؾى )2.29

الؾج ة ةةداني ل ة ةةيؽ  )6.21-6.26وبانال ارف ة ةةات معياري ة ةةة

لة ةةيؽ متؾسة ةةي إجابة ةةات أف ة ةرام العيظة ةةة والؾسة ةةي ال رتة ةةي

كراو ت ليؽ .)2.91-2.69

وجةةؾم ف ةةرول ذات متل ةةة إ صةةائية عظ ةةد مس ةةتؾى

متلة  )2.29ليؽ متؾسظات استجابات العيظة والؾسةي
ال رت ةةي  )3لجطية ة إبع ةةام ال ةةذكاء الؾج ةةداني وجطيع ةةا
أكبر مؽ الؾسي ال رتي .)3

لطقي ةةاس س ةةطة الشخص ةةية الذكاء الؾج ةةداني) ل ةةدى طمب ةةة

الطستؾى الراب ب مية التربيةخ جامعة ذمارن.

كط ة ةةا أن اةش ة ةةخاص الطتطية ة ةزيؽ ف ة ةةي ال ة ةةذكاء

الؾجة ةةداني يعرفة ةةؾن جية ةةدا مشة ةةاعرهؼ الخا ة ةةة ويقؾمة ةةؾن

بامارك ا جيدا ويت طؾن ويتعةاممؾن مة مشةاعر اآلخةريؽ

وجةةؾم ف ةةرول ذات متل ةةة إ صةةائية عظ ةةد مس ةةتؾى

بصةةؾرال مطتةةازالخ هةةؼ أن س ة ؼ مةةؽ ن ةراهؼ متطي ةزيؽ فةةي كةةة

متلة  )2.29ليؽ متؾسظات استجابات العيظة والؾسةي

مجاتت الالياال العمطية والعطميةةخ ولةذلػ فةان اةشةخاص

ال رتةةي  )3فةةي مقيةةاس الةةذكاء الؾجةةداني ك ةةة يةةة

اةذكيةةاء وجةةدانيا هةةؼ أك ةةر شةةعؾ ار بالسةةعامال والظطلنيظةةة

لمة ة الؾس ةةي الالس ةةالي  )6.24وه ةةؾ أكب ةةر م ةةؽ الؾس ةةي

وكقد ر الذات أو أك ر إمراكا لمالياال ومعظاهاخ وأك ر قدرال

العيظةةة مرك ة خ ويعةةزئ البا ةةة هةةذ الظتيجةةة إلةةى طبيعةةة

التةةةي كظة ة أر عم ةةى ي ةةاك ؼخ ويتقبمةةةؾن ذواك ةةةؼ واآلخ ة ةريؽخ

ال رتي  )3وهذا يعظي أن الذكاء الؾجةداني لةدى أفةرام
الظمب ةةة الج ةةامعييؽ الظطائي ةةة الت ةةي كظظ ةةؾئ عم ةةى معرف ةةة

عمى اإللةداع و ةة الطشة التخ والتويةو مة الطسةتجدات
تؾا ة ة ةةمؾن بجدي ة ة ةةةخ ويتالطم ة ة ةةؾن الطسة ة ة ة وليةخ يطتمو ة ة ةةؾن

اتن عةةاتت لدقةةة وكظغيط ةةا وقةةدرال الظالةةل الجةةامعي إلةةى

مافعيةخ ت يسطالؾن لمطشاعر السمبية أن كطتمو ؼ مقارنة

ان عاتك ؼخ ية كعتبر الطر مة الجامعية مر مةة ان جةار

.)42 :4214

وجدان اآلخةريؽ و ةالت ؼ الؾجدانيةة وقةدرك ؼ عمةى كظغةيؼ

معرف ةةي ان عةةالي ل ةةدى الظالةةل الج ةةامعي وطبيعةةة البيئ ةةة
التةي يعةةيش في ةةا مةةؽ أسةرال وجامعةةة كةةدعؼ كظطيةةة الجانةةل

الؾج ةةداني ل ةةدى الظال ةةل وكال ةةه عم ةةى م ارع ةةاال الجان ةةل

باةشخاص مظخ ضي الذكاء الؾجداني ال راخ الظؾاجالةخ
وأشة ةةار سة ةةيجالخ  )1112فة ةةي م ارسة ةةته إلة ةةى أن

ارك ةاع مسةةتؾى ال ةةرم فةةي الةةذكاء الؾجةةداني يسةةاعد عمةةى

إمراك مشاعر وقت دوت ا

الط ازجةةي لةةدى اآلخ ةريؽ فةةي هةةذ الطر مةةةخ واك قةةت هةةذ

ويسةةتظي أن ةةتال ؼ فةةي ان عاتكةةه ويتؾا ةةة م ة

الظتيجةةة م ة م ارسةةة مؾسةةىخ الخظةةا خ  )4223وم ارسةةة

اآلخريؽ ويتعاطو مع ؼ نجطةخ .)66 -62 :4216

عطشةةهخ )4213خ وم ارسةةة قشةةظهخ )4221خ واختم ةةت

يتزسؽ اليدف الثاني لالتعرف عم العالقة في الذكاء

م مراسة القاتيخ)4211

ومط ةةا س ةةبن تض ةةح ع ةةدم قب ةةؾل ال رت ةةية ال ال ةةة

والتة ةةي كة ةةظص عمة ةةى أنة ةةه :ن ت كؾجة ةةد فة ةةرول ذات متلة ةةة
إ صائية عظد مستؾى  )2.29ليؽ متؾسي إجابات أفرام

العيظةة والؾسةي ال رتةةي لطقيةاس سةطة الشخصةةية الذكاء

الؾجةةداني) لةةدى طمبةةة مسةةتؾى ارب ة كميةةة التربيةةة جامعةةة

ذمةةارنخ وقبةةؾل ال رتةةية البد مةةة والتةةي كةةظص عمةةى أنةةه:

www.baydaauniv.net/buj

الؾجداني وفقاً لمستغيرات انتية:

أ-

التخرص (عمسي -نداني):

لتالقين هذا ال دف فقد كؼ استخدام اتختبار التائي

لعيظتةةيؽ مسةةتقمتيؽ إليج ةةام ال ةةرول ل ةةيؽ اسةةتجابات أف ةةرم

العيظيةةة كبعةةا لطت يةةر التخص ةةص والج ةةدول  )19ؾتةةح
ذلػ:
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جدول()14

االختبار التا ي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ إلفجاد الفروق بيؽ استجابات أفرد العيشية تبعاً لستغير التخرص لسقياس الذكاء
الؾجداني.

الؾسم

النحراف

البعد

التخرص

العدد

البعد األول :السعرفة

التخررات اإلندانية

86

4.08

االنفعالية

التخررات العمسية

128

4.04

0.44

البعد الثاني :تشغيؼ

التخررات اإلندانية

86

4.07

0.49

االنفعاالت

التخررات العمسية

128

4.02

0.50

البعد الثالا:

التخررات اإلندانية

86

4.15

0.48

التخررات العمسية

128

4.04

0.51

التخررات اإلندانية

86

4.11

0.52

االجتساعي

التخررات العمسية

128

4.01

0.49

الذكاء الؾجداني

التخررات اإلندانية

86

4.10

0.42

التخررات العمسية

128

4.02

0.39

التعاطل

البعد الرابد :التؾا

الكمي

الحدابي

السعياري
0.48

قيسة ت

درجة

مدتؾى

الحرية

الداللة

0.71

212

0.48

0.80

212

0.42

1.71

212

0.09

1.53

212

0.13

1.43

212

0.16

اكض ةةح م ةةؽ الج ةةدول  )16ب ةةلن مس ةةتؾى الدتل ةةة

وم ارس ةةة القات ةةيخ  )4211وم ارس ةةة سة ة ؾتخ )4226

لطقياس الذكاء الؾجداني ك ة ولوة بعد مؽ أبعام عمى

وم ارسةةة الزه ارنةةيخ  )4216وم ارسةةة القرنةةيخ )4216خ

ذات متلةةة إ صةةائية فةةي الةةذكاء الؾجةةداني كبعةةا لطت يةةر

مراسة الطساعيدخ )4221خ والطذكؾرال في م ارسةة نجطةةخ

ةةالة ال رتةةية التةةي كةةظص

 )4216وم ارس ةةة العمة ةؾانخ  )4212وم ارس ةةة جؾخةةةلخ

ةةدال أكبةةر مةةؽ  )2.29وهةةذا يعظةةي عةةدم وجةةؾم فةةرول

التخصةةص وهةةذ ةةدل عمةةى

عم ةةى أن ةةه :نت كؾج ةةد ف ةةرول ذات متل ةةة إ ص ةةائية ل ةةدى

طمبةةة الطسةةتؾى ال اربة ب ميةةة التربيةةةخ جامعةةة ذمةةارخ ذوئ

التخص ة ة ةةص إنس ة ة ةةاني خ عمط ة ة ةةي) ف ة ة ةةي مت ي ة ة ةةر س ة ة ةةطة

الشخصية الذكاء الؾجداني)ن.
وكت ن هذ الظتيجة م مراسة نجطةخ )4216خ
وم ارس ة ةةة الخمي ة ةةيخ )4212خ وم ارس ة ةةة رش ة ةةيدخ )4212

وم ارسةةة نةةؾر ال ةةيخ  )4221وقةةد اختم ةةت الد ارسةةة م ة

 ) 4221ومراسة عبدال ارخ .)4223
الجررشس (ذكررؾر -نررراث) لتحقيررم ىررذا اليررردف فقررد ترررؼ
اسرررتخدام االختبرررار الترررا ي لعيشتررريؽ مدرررتقمتيؽ إلفجررراد

الفرررروق بررريؽ اسرررتجابات أفررررد العيشيرررة تبعررراً لستغيرررر

الجشس والجدول( )16يؾض ذلػ:

جدول()15

يبيؽ االختبار التا ي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ إلفجاد الفروق بيؽ استجابات أفرد العيشية تبعاً لستغير الشؾع الذكاء
الؾجداني.

الؾسم

النحراف

البعد

الشؾع

العدد

البعد األول :السعرفة

ذكؾر

111.00

4.10

االنفعالية

ناث

103.00

4.00

0.49

البعد الثاني :تشغيؼ

ذكؾر

111.00

4.13

0.46

www.baydaauniv.net/buj

الحدابي

السعياري
0.42

قيسة ت
1.66
2.61

درجة

مدتؾى

الحرية

الداللة

212.00

0.10

212.00

0.01
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االنفعاالت
البعد الثالا :التعاطل
البعد الرابد :التؾا
االجتساعي

الذكاء الؾجداني الكمي

ناث

103.00

3.95

0.52

ذكؾر

111.00

4.13

0.48

ناث

103.00

4.03

0.52

ذكؾر

111.00

4.11

0.44

ناث

103.00

3.98

0.56

ذكؾر

111.00

4.12

0.36

ناث

103.00

3.99

0.44

اكض ةةح م ةةؽ الج ةةدول  )19ب ةةلن مس ةةتؾى الدتل ةةة

1.42
1.94
2.35

لطقياس الذكاء الؾجداني ك ة وةبعةام الطعرفةة اتن عاليةة
والتعة ةةاطو والتؾا ة ةةة اتجتطة ةةاعي أكبة ةةر مة ةةؽ )2.29

 .2التؾ يات:

هةةذ اةبعةةام كبعةةا لطت يةةر الجةةظس وهةةذا ةةدل عمةةى

ةةالة

ال رتية جزئيا التي كةظص عمةى أنةه :نكؾجةد فةرول ذات

متلة إ صائية لدى طمبة الطستؾى ال اربة ب ميةة التربيةةخ

212.00
212.00

0.06
0.02

ع طةةانخ الخمي ةةةخ )4221خ وم ارسةةة جؾخةةلخ )4221خ

ومراسة القاتيخ .)4211

وهةةذا يعظةةي عةةدم وجةةؾم فةةرول ذات متلةةة إ صةةائية فةةي

212.00

0.16

م ةةؽ خ ةةالل الظت ةةائ الت ةةي كؾ ةةمت إلي ةةا الد ارس ةةة

ؾ ي البا ة ما مي:

 التركيةةز عمةةى تةةرورال رف ة مسةةتؾى مافعيةةة اإلنجةةاز
لدى طال

وطالبات الجامعةخ اةمر الذئ يساعد عمةى

جامع ةةة ذم ةةارخ كبع ةةا لطت ي ةةر الظ ةةؾع ذك ةةؾرخ إن ةةاأ) ف ةةي

رفة ة ة مس ة ةةتؾى التالص ة ةةية اةك ة ةةاميطي ل ة ةةد ؼ ف ة ةةي ش ة ةةتى

مت يةةر سةةطة الشخصةةية الةةذكاء الؾجةةداني)نخ ليظطةةا وجةةد

م ار م ؼ التعميطية.

فرول في بعد كظغيؼ اتن عةاتت ولمطقيةاس ك ةة لصةالح
الةةذكؾر تن مسةةتؾى الدتلةةة أقةةة مةةؽ )2.29خ ويعةةزئ

 ك يئةةة الج ةةؾ التعميطةةي الطظاس ةةل مةةؽ ك ةةؾفير اةموات
التعميطي ةةة الطتع ةةدمال الطظاس ةةبة لمبيئ ةةة التعميطي ةةةخ وك ةةؾفير

البا ةةة هةةذ الظتيجةةة الةةى أن كظغةةيؼ اتن عةةاتت مةةؽ أهةةؼ

الخبة ارء التربةؾييؽ والطرشةد ؽ الظ سةييؽ لطسةاعدال الظالةل

يط ة لظيان الذكاء الؾجةداني سةؾاء ع ةر كعامةة أساسةي

 وتة ة لة ةرام إرش ةةامية ل ةةدف رفة ة مس ةةتؾى ال ةةذكاء

الطقةةدرات العقميةةة الؾجدانيةةة واك قةةت جطية الد ارسةةات أنةةه
أو عامةةة متضةةطؽ ة ةةد العؾامةةة اةساسةةيةخ وق ةؾال ه ةةذا

عمى اجتياز الصعؾبات اةكاميطية والظ سية.

الؾجداني لدى الظمبة في الط ار ة التعميطية الطختم ة.

البعةةد فةةي أنةةه كضةةطؽ الةةؾعي بالةةذات والسةةعي لتالقيق ةةا

 كؾجي ةةه وات ةةعي الطظ ةةاه والبة ةرام ف ةةي و ازرال التربي ةةة

معطا في شةر جؾرمةانخ  )4226إذ أن الدافعيةة كةدرج

الط ةةارات الالياكيةةة اةساسةةية التةةي كس ةةاهؼ فةةي

يط ةةة معظ ةةى مة ةرامف لمدافعي ةةة) ووج ةةدت ه ةةذ التس ةةطية
الشة ةةعؾر كبعة ةةا لمة ةةؾعي بة ةةه فيبة ةةدأ بسة ةةيظا شة ةةتؼخ م انة ةةةخ
ت ي) وكمطا قة الؾعي لتمػ الطشةاعر اتوليةةخ كتالةرك

والتعم ة ةةيؼ إل ة ةةى أهطي ة ةةة ال ة ةةذكاء الؾج ة ةةداني ف ة ةةي إكس ة ةةا
الظةةال

كالقي ة ة ةةن الظج ة ة ةةا ف ة ة ةةي ش ة ة ةةتى الطج ة ة ةةاتت اةكاميطي ة ة ةةة
واتجتطاعية والط ظية.

لتصة ة ةةبح شة ة ةةعؾ ار أقؾى كال ضة ة ةةل) والع ة ة ةةس يط ة ة ةةؽ أن
يالةةدأ كطةةا لةةدأ الشةةعؾر قؾيةةا وزام الةةؾعي لةةذلػ الشةةعؾر

 ت ةةرورال كض ةةطيؽ م ةةارات ال ةةذكاء الؾج ةةداني ت ةةطؽ
الطظ ةةاه الد ارس ةةية وكظبيق ةةا فعميةةةا ف ةةي م ةةدارس التعمةةةيؼ

يقة ةةة وي ة ةةدأ ويس ة ة ؽ ويظتغؼ ع طة ةةانخ الخمي ة ةةةخ :4221

العام.

.)142

والةةذكؾر أقةةة كال طةةا ل ةةذ الطشةةاعر مةةؽ اإلنةةاأ
وكت ةةن هةةذ الظتيجةةة مة م ارسةةة عطشةةهخ )4213وم ارسةةة
www.baydaauniv.net/buj

 اتهتطة ةةام لتة ةةدريس مؾاتة ةةي عمة ةةؼ الة ةةظ س اإليجة ةةالي
لمظمبةة الجةامعييؽ فةي مختمةو التخصصةات بشة ة عةةام

والظالةةل الطعمةةؼ بشة ة خةةاص مةةؽ أجةةة كالقيةةن كوةةي ؼ
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الظ سي واتجتطاعي ورف ك اءك ؼ الظ سية واتجتطاعية
لمتخ يو مؽ ت ؾ الالياال ومش الك ا اليؾمية.
 .3السقترحات

إجة ةراء بع ةةض الد ارس ةةات ةةؾل هة ةةذا الطؾت ةةؾع ب ةةرض

 .2جؾلط ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةان ماني ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةال :) ٢٢١١ .ذكررررررررررررررررررررراء

الالظةةاوئ القةةاهرال :هةةال لظشةةر
السذررراعر كرجطةةة :هشةةام ّ
والتؾزي .

 .1بشة ةةيخ ية ةةدر نة ةةاجي  :)4212التالطة ةةة الظ سة ةةي

إت ارئةةه وكةةذا كؾسةةي لفاقةةه تكتشةةاف نتةةائ جد ةةدال كخةةدم

وعالقته لبعض السطات الشخصية لظالبات قسؼ التربية

الذكاء الؾجداني لدى عيظة مؽ طمبة ال انؾية العامة.

الوؾفة.

البالة العمطيخ ومؽ هذ الدراسات:
الذكاء الؾجداني وعالقته لبعض سةطات الشخصةية لةدى

مؾع ي الجامعة.

الريات ةةيةخ رسررررالة ماجدررررتير غيررررر مشذررررؾرة جامعة ةةة

 .1سة ةةيؽخ دمحم عبة ةةدال امئ  :)4223تربؾيررررات السرررر
البذري خ مار ال ور لمظباعة والظشرخ والتؾزي خ اترمن.

الذكاء الؾجداني وعالقته:

.12

التؾافن الدراسي.

العمؾم االجتساعية م )39خ .)4

الخضرخ ع طان طؾم و ال ضميخ هدى ممؾ

 :)4222ه ةةة اةذكي ةةاء وج ةةدانيا أك ةةر س ةةعامال مجمرررة

بالط ارات اتجتطاعية.
الدافعية لمتعمؼ.

.11

مستؾى الظطؾ .

الخضة ةةر ع طة ةةان  )4224الة ةةذكاء اتن عة ةةالي

:هةةة هةةؾ م ةةؾم جد ةةد مجمررة دراسررات نفدررية الطجمةةد

وت ة ة ل ة ةرام إرشة ةةامية لطت ية ةةر الة ةةذكاء الؾجة ةةداني لة ةةدى

 14ع.61 – 1 9

الثاني عذر :السراجد:

الذكاء العاطفي الرذكاء االنفعرالي

جطي الط ار ة التعميطية.

.14

أوالً :السراجد العربية:
 .1ألؾ ظ ةةل فة ة ام و

الشرول لمظشر التؾزي .

ةةامل لم ةةال  :)٢٤٤١عمرررؼ

الشفس التربؾي م تبة اتنجمؾ الطصرية القاهرال.

.13

الخؾال ة ة ةةد مالط ة ة ةةؾم عب ة ة ةةد هللا دمحم :) 4226
 1اةرمن مار

الدرم رئخ عبد الظعؼ أ طد  :)4226دراسرات

معا رة في عمؼ الشفس السعرفي ,عالؼ الوتةلخ القةاهرالخ

 .4ألةةؾ عةةالم سةةالر فةةارول  :) 4221كقيةةيؼ فاعميةةة

مصر .

طالبات الجامعةات .رسالة دكترؾراه غيرر مشذرؾرة كميةة

مؽ مظغؾر إسالمي وعالقت ا ب ةة مةؽ الةذكاء الؾجةداني

 .3ألةةؾ عةةالم رجةةاء مالطةةؾم  :)4226الررتعمؼ أسدررو

جامعة اإلمام مجطد لؽ سعؾم اإلسالمية.

 .6أل ة ة ةةؾ عطشة ة ة ةهخ إلة ة ة ةراهيؼ باس ة ة ةةة  :) 4213ال ة ة ةةذكاء

الةةذكاء الؾجةةداني لةةدى طمبةةة التعمةةيؼ الط تةةؾ فةةي جامعةةة

لرنةةام كةةدريبي لتظطيةةة الةةذكاء الؾجةةداني لةةدى عيظةةة مةةؽ
الظبات جامعة عيؽ شطس.

وتظبيقاتو .عطان :مار الطسيرال لمظشر والتؾزي .

 .16الةةديي ر مؾتةةي  :)4221الط ةةارات اتجتطاعيةةة

والتالصةةية الد ارس ةةي أطروحرررة دكترررؾراه كميةةة التربي ةةة

 .19الز يم ة ةةيخ يس ة ةةان  :)4211م ارس ة ةةة ال ة ةةرول ف ة ةةي

اتجتطة ة ةةاعي والة ة ةةذكاء الؾجة ة ةةداني وعالقت طة ة ةةا بالشة ة ةةعؾر

ممش ةةن وفقة ةا ل ةةبعض الطت ية ةراتخ كمي ةةة التربي ةةةخ ممش ةةنخ

ماجدتير غير مشذؾرةخ جامعة اةزهر يزالخ فمسظيؽ.

 .14الزه ارن ة ة ة ةةيخ عب ة ة ة ةةد هللا ا ط ة ة ة ةةد  :)4216ال ة ة ة ةةذكاء

بالسةةعامال لةةدى طمبةةة الجامعةةة فةةي مالافغةةة يةزالخ رسررالة

 .9اتعس ة ةةرخ

ة ة ة اخ وك ة ةةافيخ ع ة ةةالء ال ة ةةد ؽ :)4222

الذكاء الؾجدانيخ مار قباء لمظباعة والظشرخ القاهرال.

 .4جؾلطانخ مانيال  :)4222الرذكاء العراطفيخ كرجطةة
ليمةةي الجبةةاليخ سمس ةةمة ع ةةالؼ الطعرفةةةخ  )444الطجم ةةس

الؾطظي لم قافة وال ظؾن واتم خ الوؾيت.
www.baydaauniv.net/buj

مجمة جامعة ممشنخ الطجمد  ) 42العدم 3خ .)6

الؾجداني وعالقته بالض ؾ الالياكيةة لةدى طمبةة جامعةة
الطم ةةػ س ةةعؾمخ م ارس ةةات العم ةةؾم اإلنس ةةانية واتجتطاعي ةةةخ

الطجمد61خ العدم.3
 .12س ة ة ة ة ةةعيدالخ

ة ة ة ة ةةالالي  :)4213ك ة ة ة ة ةةلتير س ة ة ة ة ةةطات

الشخصةةية والتؾافةةن الظ سةةي عمةةى التالصةةية اةكةةاميطي
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لمظمب ةةة الج ةةامعييؽخ أطروحرررة دكترررؾراه ف ةةي عم ةةؼ ال ةةظ س

لمظال ة ةةلخ السجمررررررة األردنيررررررة فرررررري العمررررررؾم التربؾيررررررةخ

 .11الس ة ة ةةطامونيخ الس ة ة ةةيد إلة ة ة ةراهيؼ  :)4222الرررررررذكاء

ة ةةالح و الظؾاجالة ةةةخ زهية ةةر عبة ةةد

اتجتطاعيخ جامعة الجزائر.

الؾجرررداني ,أسدرررو  ,وتظبيقاترررو وتشسيترررو خ  1خ مار

ال ور خ عطانخ اةرمن .

الطجمد )2خ العدم )4خص.166-149:

 .42ال ة ةراخ إسة ةةطاعية

الالطي ة ةةد  :)4214ال ة ةةذكاء الؾج ة ةةداني وعالقت ة ةةه بج ة ةةؾمال
الالية ةةاال والتالصة ةةية اةكة ةةاميطي لة ةةدى الدارسة ةةيؽ بجامعة ةةة

 .11عب ةةد الجة ةؾام ن ةةؾر ال ةةد ؽ دمحم ومت ةةؾلي مص ةةظ ى

القةةدس الط تؾ ةةةخ بطظظقةةة خةةان ةةؾنس التعميطيةةةخ مجمررة

العربية الرياض :م تل التربية العربي لدول الخمي .

16خ العدم.4

دمحم :) ٢٢٢٣ .ميشررررررة التعمرررررريؼ فرررررري دول الخمرررررري

 .42عبة ةةد ال ة ةةامئخ عب ة ةةد وفة ةةارولخ ع ط ة ةةان :)4224
القياس واالختبارات الشفدية :اسس وادواتخ مار ال وةر

العربي القاهرالخ مصر.

 .41عبةةد هللاخ هشةةام إل ةراهيؼ و العقةةامخ عصةةام عبةةد هللا
خ ت) :الةذكاء الؾجةداني وعالقتةه ب عاليةة الةذات لةدى

عيظ ةةة مة ةةؽ ط ةةال جامعة ةةة الطمة ةةػ عب ةةد العزية ةةز رسررررالة

ماجدتير غير مشذؾرة.

 .44عب ةةد

عب ةةد ال ةةامئ وع ط ةةان الس ةةيد :) ٢٢١١

القيرراس واالختبررارات الشفدررية :أسررس وأدوات القةةاهرال:

مار ال ور العربي.

 .43ع طةةانخ بةةا

و الخمي ةةةخ عطةةر  :)4221قي ةةاس

ال ةةذكاء الؾج ةةداني ف ةةي الس ةةؾمانخ مجمررررة شرررربكة العمررررؾم

الشفدية العربيةخ العدم .)42

 .46ع ط ة ة ةةان ف ة ة ةةارول الس ة ة ةةيد ورزل دمحم عبدالس ة ة ةةطي

 :)1111الذكاء اتن عالي م ؾمه وقياسه مجمة كمية

التربية بالسشرؾرةن العدم  31ص ص .31 -3

 .49عم ةؾان نعطةةات والظؾاجالةةة زهيةةر  :)4213الةةذكاء
الؾجداني وعالقته باإليجالية لدى طمبة جامعة اةقصةى

بطالافغةةات يةةزال مجمررة الجامعررة اإلسررالمية لمدراسررات
التربؾية والشفدرية م  41ع  1الجامعةة اإلسةالمية
يزال فمسظيؽ.

 .44العمؾانخ أ طد  :)4212الذكاء اتن عةالي وعالقتةه

بالط ارات اتجتطاعية وأنطا التعمن لدى طمبة الجامعة
فة ة ةةي تة ة ةةؾء مت ية ة ةةرئ التخصة ة ةةص والظة ة ةةؾع اتجتطة ة ةةاعي
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جامعرررة األزىرررر بغرررزةخ سمسةةمة العمةةؾم اإلنسةةانيةخ الطجمةةد
 .41ف ة ة ة ةراج دمحم أنة ة ة ةةؾر  :) 4229الة ة ة ةةذكاء الؾجة ة ة ةةداني
وعالقتة ة ةةه بطشة ة ةةاعر ال ضة ة ةةل والعة ة ةةدوان لة ة ةةدى طة ة ةةال

الجامعةة مجمة دراسات عربية في عمؼ الرشفس م 6

ع  1مصر.

 .41ال رمةاوئخ طةةدئ عمةةى  :)1114البشرراء الشفدرري

فررري االندرررانخ م ارسةةة مةةؽ فةةيض القة ةرلن الو ةريؼخ م تبةةة
زهراء الشرل.

 .32القاتة ة ةةيخ ع ة ة ةةدنان دمحم عب ة ة ةةد  :)4214ال ة ة ةةذكاء
الؾجةةداني وعالقتةةه باتنةةدماج الجةةامعي لةةدى طمبةةة كميةةة

التربيةةةخ جامعةةة كعةةزخ السجمررة العربيررة لتظررؾير التفررؾقخ
العدم الراب .

 .31القرنيخ عمةى دمحم عمةى  :)4216الةذكاء الؾجةداني
وعالقتةةه بط ةةارات اتكصةةال لةةدى الطرشةةد ؽ الظالليةةيؽخ

رسررررررالة ماجدررررررتير غيررررررر مشذررررررؾرةخ جامعة ة ةةة الطمة ة ةةػ
عبدالعزيز.

 .34الطعجةةؼ الةةؾجيزخ  :)1119مجسررد المغررة العربيررةخ
القاهرالخ و ازرال التربية والتعميؼ.

 .33نجطةةةخ بةةالل  :)4216الةةذكاء الؾجةةداني وعالقتةةه

بال قةةة بةةالظ س لةةدى طةةال الجامعةةة رسررالة ماجدررتير

غير مشذؾرةخ جامعة كيزئ وزوخ الجزائر.

ثانيررررررررررررررررررررررررررررراً :السراجرررررررررررررررررررررررررررررد األجشبيرررررررررررررررررررررررررررررة:
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:مقياس الذكاء الؾجداني
أبدا

نادرا

أحيانا

غالبا

دا سا

العبارات

م

.أستظيد التعرف عم انفعاالتي بدقة

1

.أتخذ ق ارراتي دون أن أتأثر بانفعاالتي الحزيشة

.أستظيد دراك مذاعر انخريؽ دون أن فخبرونيا بيا
أكس أي عس أبدا في أدا و

.ًأدرك مذاعري في تعاممي مد انخريؽ بدقو كسا ىي فعال
.انخريؽ لتحديؽ عسمي

أعس بشرا

3
4
5
6

أعتقد بأن نجاح الفرد جزء مؽ نجاح جساعتو

7

.أتسكؽ مؽ اإلحداس بانفعاالت انخريؽ

8

.أستظيد التعبير عؽ مذاعري وإحداسي

9

.أجيد فيؼ مذاعر انخريؽ

12

.أتقب مذاعر انخريؽ بسا فييؼ مؽ مزافا وعيؾب

11

.أعتقد أن لدي القدرة عم قيادة مجسؾعة مؽ األ دقاء

12

.أستظيد التكيل مد األحداث الجارية

13

. أعرف نقاط القؾة والزعل في انفعاالتي

14

لدي القدرة عم الربر في تحقيم األىداف البعيدة

15

.أعتبر نفدي مدئؾالً عؽ مذاعري
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16

.لدي القدرة عم اإلحداس بانفعاالت انخريؽ

17

.اعتبر نفدي مؾضد ثقة مؽ انخريؽ

18

.أستظيد أن أميز بيؽ انفعاالتي اإلفجابية والدمبية

19
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22

أتحم بالربر ذا لؼ أحقم نتا

سريعة.

21

أستظيد اإلحداس بشبض الجساعة والسذاعر غير السشظؾقة.

22

أستظيد أن أخمم جؾاً مؽ السرح مد انخريؽ.

24

لدى القدرة الكافية لمتحكؼ بسذاعري

23

استستد برحبة األشخاص انخريؽ.

25

أشعر باحتياجات انخريؽ العاطفية

26

أشعر بالقؾة التي تسكشي مؽ التشافس مد انخريؽ بكفاءة.

27

أستظيد دراك مذاعر انخريؽ الرادقة.

28
29
32

أستظيد مؾاجية مذاعري الدمبية.

أحترم مذاعر وميؾل انخريؽ السختمفة عؽ مذاعري وميؾلي.
أشعر بأن لدي القدرة في التأثير في انخريؽ.
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