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 الذكاء الوجداني وعالقته مبوقع الضبط لدى تدريسيي 
 كلية الرتبية / سامزاء 

 
 صاحب أسعد ويسم. م.   

ماجستير آداب في علم النفس 
 التربوي

 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 الفصل األول

 أواًل : مشكلة البحث
التني  يعد موضوع الذكاء الوجداني أو العاطفي من  الموضنوتاا الكنلكولوجلة الحدي نة

لننت ظحننى اتننب اهن ااالاتمننام الم انننم لقننا هن لننت نانن  هنننب موضننوع مننام  اال كننبة للك لنن  منن  
فعلب ال مت م  التأكلد الكبل  في الفلكنفاا  ،وراما اتب في المؤنكاا الت اوية الع الة ،ال اس

نكننناظ ا الت اوينننة تلنننب اتتبنننار ال النننم محنننور العمللنننة الت اوينننة هال هن نننا منننا زل نننا اتنننب اللنننوم فننني مؤ 
التعللملة ن كز تلب المادة الدراننلة فني ظدريكن ا ون نام امتحاناظ نا وظاويم نا لل لبنة وانا    فني 
مؤنكاا التعللت العالي وراما يكون العذر في ذلك أن ا نتعام  مع طلبة ام الة تم ية أكب  م  

 .المدارس االاتدائلة أو المتون ة أو اإلتدادية
اوية اال الم أو المتعلت تلب أناس أنب محور العمللة واتب لو ااتمت المؤنكاا الت  

وم   ،التعللملة فإنقا ما زالت ظعتمد تلب ن  ياا قديمة وأناللم متوارثة مضب تللقا وقت كبل 
ضم قا الت كلز تلب مقاراا الذكاء العام أو المع في في الوقت الذي ظشل  الدرانناا المتتلفنة 

% فان  11أننب ال ينؤث  هال ا كنبة  (ان وملن   من  العلمناءو اصة الدراناا التي قام اقا جولمن)
وهن أي ارظفننناع أو انتفننناس فننني مكنننتو  النننذكاء  ،مننن  العوامننن  التننني ظحننندد ال جنننا  فننني الحلننناة

ذلنك  ن  ،المع في أو العام لواد  ال يضم  ال فاالنة أو الم كنز المتملنز أو الكنعادة فني الحلناة
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اا ت ننند الاننندراا ا كاديملنننة متجاالنننة النننذكاء المؤنكننناا التعللملنننة وال اافننناا ظاننن  فننني ثبننن
مجموتة م  الكماا التي قد يكملقا  (م  وجقة ن   جولمان)العاطفي أو الوجداني والذي او 

 (.55:  1111 ،جولمان)البع  صفاا شتصلة لقا أاملتقا البالنة في ظحديد مصل نا كأف اد 
وجنداني أو العناطفي هن انتفاس مكتو  النذكاء ال (1112تلكب ورشوان )كما وجد 

 نقنت مالبناً منا  ،يكون مصحواًا ا ا  في التوافق وفي ال ضا ت  الحلاة لد  ال لبة اصفة تامنة
وفني دراننننة لننن  (،831ننن35:  1112 ،تلكننب ورشنوان)يعنانون منن  مشنكالا انفعاللننة وننلوكلة 

تلننب ا م يكلننة الحاصننلل   (انن )تلننب مجموتننة منن  مننو في شنن كة  8993تننام  (كللنني وكننااالن)
% فان  ظنت ظصن لفقت تلننب 85وجند الباا نان أن  ،درجاا م ظفعنة فني النذكاء المع فني أو العنام

ا زمنناا افاتللننة ومكننتو  أدائقننت  ةأنقننت مو فننون مملننزو ا داء ن لننديقت قنندرة م ظفعننة تلننب هدار 
تا كما وجد الباا ان هن كاًل م  المقاراا العاللنة والمنؤاالا ا كاديملنة لوانداما للكن  ،م ظفع ن

ولكننن  منننا ننننمي الااننناً امقننناراا النننذكاء  ،قنننادرظل  تلنننب التمللنننز انننل  متونننن ي وم ظفعننني ا داء
الانندرة تلننب  ،الم ونننة ،المبننادرة ،الم نناا ة ،اإلصنن ار ،الوجننداني أو العنناطفي م نن  : افننز الننذاا

العمنن  افاتللننة ضننم  ف يننق وظحمنن  الضنننوه انني التنني أ قنن ا قنندرة ظمللزيننة أتنننلب اننل  انناظل  
 (.58ن31:  1115 ،معم ية)تتل  المنجمو 

وكان م  نتلجة النموس في مفقوم الذكاء الوجداني َأن نشأا مجموتة م  التصوراا 
ومن   (اننتتدام النذكاء العناطفي فني مجنال العمن )فني كتاانب  (جولمنان)التاطئة اولب كما ياول 

ظكننون ) د أن أجن  ظوضننلحقا أشننار هلننب أن أول نا ننة اامننة انني أن الننذكاء الوجننداني ال يع نني مجنن
كننال انن  فنني اعنن  ا الننان يع نني ذلننك أن ظواجننب ال نناس اأ  ننائقت الحالالننة ممننا يجعنن    (ل لفنناً 

وال ا ة ال انلة اي أنب ال يع ي هطالق الع ان لمشات ك ا  يع ني النتحكت فني  ،أنلواك مل  م يح
 (.32ن35:  1118 ،نل )المشات  وهدارظقا احلث يتت التعبل  ت قا اصورة م انبة للحدث 

ومشنننكلة البحنننث ظكمننن  فننني جنننزء م قنننا فننني قلنننة الدرانننناا التننني ظ اولنننت الموضنننوع 
فالدراناا التي أج يت في اذا المجال ظكاد ظكون نادرة في الوط   (موضوع الذكاء الوجداني)

رمنت أننب أصنبح ظحنت الت كلنز  ،وراما ي جع ذلك هلب اداثة الموضوع نكبلاً  ،الع اي والعالت أيضاً 
وكنذلك قلنة  (،231نن515:  1111 ،المصدر)مارنل  والباا ل  المتتصصل  ال  العامة والم
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ااتمنننام المؤنكننناا الت اوينننة والتعللملنننة اموضنننوع موقنننع الضنننب  وظ ملنننة الضنننب  الننندا لي لننند  
المتعلمننل  فنني الوقننت الننذي ظشننل  فلننب الك لنن  مننن  النندالئ  تلننب وجننود ظفننوق فنني الننتعلت ت ننند 

  (155:  8912 ،مازدا وكورنللي)قت دا للاً ا شتاص الذي  يكون موقع الضننب  لدي
 

 ثانلاً : أاملة البحث
يكشنن  ل ننا تلمنناء النن فس تنن  االاننة اامننة  اصننة ااإلنكننان وانني أنننب كلمننا كننان أرقننب 
ذكنناءاً وأك نن  قنندرة تلننب التننوابم مننع مت لبنناا الحلنناة كلمننا كننان أك نن  قنندرة تلننب ظننذلل  الصننعا  

رة تلننب انننتلعا  الماضنني واالنننتفادة م ننب منن  أجنن  ونننب  أمننوار ال جننا  وكننان االتننالي أك نن  قنند
فالذكاء موضوع اام لألف اد  نب ونللتقت  (118:  8991 ،أنعد)ظ وي  الحاضنن  والمكنتاب  

 ،شننحاظب) داء النندور االجتمنناتي ا جننا  كنني ظكننتم  تضننويتقت فنني الجماتننة التنني ي تمننون هللقننا 
1113  :31.) 

علمننناء االدراننننة والبحنننث والتحانننق م نننذ مئننناا و املنننة موضنننوع النننذكاء فاننند ظ اولنننب ال
وم قنا منا ين ا  ي اكنت  ،وجاءوا فلب ا   ياا متتلفنة م قنا منا ين ّد  هلنب تناملل  أناننلل  ،الك لل 

اتب  ،وم قا ما قكمب تلب أنواع متتلفة ،وم قا ما ي ا  يتأل  م  نبع قدراا ،تلب ثالثة أقكام
ا ول فننني التاننندم وال جنننا  انننو للنننذكاء جننناءا   ننن  ال   يننناا التننني ظحننندثت تننن  أن الفضننن  

 .I)فمعام  الذكاء المع في أو العام  ،الوجداني أو العاطفي وللس الذكاء المع في أو الذكاء العام

Q)   11%  فانن  من  العوامن  التني ظحندد ال جنا  فني الحلناة ظاركناً 11ال يكقت اأك   م %
ي أو العناطفي النذي يتفنوق تندة من اا لعوام  أ    أامقا قندراا النذكاء الوجنداني أو االنفعنال

وال ما ا اك م  يجادل اتب اهن في همكانلة ظنلل  وظحكل  معام   ،تلب معام  الذكاء المع في
فإن الادراا االنفعاللة ا نانلة التي يتضنم قا الننننذكاء  ،الذكاء المع في أو العام االتب ة والتعلت

، جولمنننان)ا ااتمم نننا اتعلنننلمقت انننذ  الاننندراا الوجنننداني يمكننن  ظعللمقنننا لألفننن اد وظحكنننل قا هذ
 (.52ن55: 1111
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وموضوع الذكاء الوجداني يح ب اهن اأاملة كبل ة لما لب م  تالقنة كبلن ة االعديند من  
اكنننل  )المتنلننن اا فننني مجننناالا متتلفنننة م ننن  دافعلنننة اإلنجننناز وانننذا منننا أشنننارا هللنننب دراننننة 

اللنننة هاصنننائلة انننل  النننذكاء الوجنننداني التننني ظوصنننلت هلنننب وجنننود تالقنننة ارظباطلنننة ذاا د (1113
كمننا أن للننذكاء الوجننداني تالقننة كبلنن ة   (،895ننن832:  1113 ،اكننل )واإلنجننننناز ا كنناديمي 

التنني ظوصننلت هلننب وجننود فنن وق  (1112تلكننب ورشننوان )اننالتوافق واننذا مننا أشننارا هللننب درانننة 
اأاعاد  المتتلفة وال ضا ذاا داللة هاصائلة ال  م ظفعي وم تفضي الذكاء الوجداني في التوافق 
:  1112 ،تلكب ورشوان)ت  الحلاة اأاعاد  المتتلفة ولصالح ال لبة م ظفعي الذكاء الوجداني 

المننزروع  )وللننذكاء الوجننداني أيضنناً تالقننة اننالتفوق الدراننني واننذا مننا أكدظننب درانننة  (،831ننن35
داني انل  المتفوقناا التي أشارا هلب وجود ف وق ذاا داللة هاصائلة في الذكاء الوج (1112

 ،المننزروع)دراننلاً والعاديناا منن  طالبناا الم الننة ال انوينة ولصننالح ال البناا المتفوقنناا دراننلاً 
وكننذلك فننإن للننذكاء الوجننداني تالقننة افاتللننة الننذاا واننذا مننا أشننارا هللننب درانننة  (.االنت نننت

انننل  النننذكاء  التننني ظوصنننلت هلنننب وجنننود ارظبننناه هيجنننااي ذو داللنننة هاصنننائلة (1115المنننزروع  )
وكنذلك وجنود فن وق ذاا داللنة هاصنائلة فني فاتللنة  ،الوجداني وفاتللة الذاا ودافعلة اإلنجاز

الذاا ال  ال الباا م ظفعاا الذكاء الوجداني وال الباا م تفضاا النذكاء الوجنداني ولصنالح 
  (،19ن25:  1115 ،المزروع)ال الباا م ظفعاا الذكاء الوجداني 

وجننداني أيضنناً أاملننة االنننة فنني المؤنكنناا المتتلفننة الت اويننة م قننا ولموضننوع الننذكاء ال
جولمننان و  نن ون )واإلداريننة والصنن اتلة منن  أجنن  هتننداد الاننادة اإلداريننل  المتملننزي  الننث ينن   

هن أي هنكان يمك  أن يصبح قائداً هذا ما نت  ذكائب الوجداني في مجال الذاا ت   (1111
أي اإلاكننناس )الجماتننناا تننن  ط ينننق النننوتي االجتمننناتي ط يانننب وتلنننب اذاظنننب وهدارظقنننا ومجنننال 

 (أي الاننندرة تلننب اشنند االظبنناع وظنننوجلققت)وهدارة العالقنناا  (انناه  ي  وانتشننعار ااتلاجنناظقت
كننن  انننذ  اإلشننناراا ظؤكننند ا املنننة البالننننة لموضنننوع النننذكاء   (.1:  1111 ،جولمنننان و  ننن ون)

لم ااج الدراننلة من قج يندرس فلنب كمنادة الوجداني التي دتت الم ال  هلب الم اداة اأن ظتضم  ا
أنانننلة اعنند أن ثبننت أن أاملتننب اانننمة اال كننبة لمكننتاب  ا جلننال ظمامنناً كأاملننة الموضننوتاا 

 (.55:  1118 ،نل )ا  أك   أاملنة  ،ا كاديملة ا    
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منن  المتنلنن اا المننؤث ة فنني نننلوك ا فنن اد ولموقنع الضننب  أاملننة كبلنن ة تلننب اتتبننار أنننب 
المتنلن   االباانث دراننة انذ  لنذا رأ ،التعللملنةو لب دور كبل  ومنؤث  فني العمللنة الت اوينة واالتالي 
 .وال  الذكاء الوجدانيلب طبلعة العالقة ال ب تومحاولة التع ف  التدريكلل لد  

 وظتجلب أاملة البحث الحالي في : 
 .ن يت اول البحث الحالي مفقوماً م  المفاالت الكلكولوجلة الحدي ة8
 .أاملة ا نتاذ الجامعي كونب م  أات ماوماا العمللة الت اوية والتعللملة في الجامعة ن1
 .ن أاملة موضوع موقع الضب 3
ننن ال ظوجنند درانننة ظ اولننت الننذكاء الوجننداني وتالقتننب اموقننع الضننب  فنني محاف ننة صننال  النندي  3
 (.اكم تلت البااث)

 

 ثال اً : أاداف البحث 
 يقدف البحث الحالي هلب :

التعنن ف تلننب الننذكاء الوجننداني لنند  ظدريكنني كللننة الت الننة / نننام اء اكننم متنلنن  الجنن س  ننن 8
 (.هنكاني ،تلمي)ومتنل  التتص   (هناث ،ذكور)

( فنني الننذكاء الوجننداني اننل  1.5انن  ا نناك فنن وق ذاا داللننة هاصننائلة ت نند مكننتو  داللننة ) ننن 1
 .الذكور واإلناث م  التدريكلل  والتدريكلاا

( فنني الننذكاء الوجننداني اننل  1.5فنن وق ذاا داللننة هاصننائلة ت نند مكننتو  داللننة )انن  ا نناك  ننن 3
التدريكننننلل  والتدريكننننلاا منننن  اال تصاصنننناا العلملننننة والتدريكننننلل  والتدريكننننلاا منننن  

 .اال تصاصاا اإلنكانلة
 ،ذكنور)التع ف تلب موقع الضب  لد  ظدريكي كللة الت الة / نام اء اكنم متنلن  الجن س  ن 3

 (.هنكاني ،تلمي)التتص   ومتنل  (هناث
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( في موقع الضب  ال  الذكور 1.5ا  ا اك ف وق ذاا داللة هاصائلة ت د مكتو  داللة ) ن 5
 .واإلناث م  التدريكلل  والتدريكلاا

( فننني موقنننع الضنننب  انننل  1.5اننن  ا ننناك فننن وق ذاا داللنننة هاصنننائلة ت ننند مكنننتو  داللنننة ) نننن 2
 .كلل  م  اال تصاصاا اإلنكانلةالتدريكلل  م  اال تصاصاا العلملة والتدري

انن  ا نناك تالقننة ارظباطلننة ذاا داللننة هاصننائلة اننل  الننذكاء الوجننداني وموقننع الضننب  لنند   ننن 5
  .ظدريكي كللة الت الة / نام اء

 رااعاً : ادود البحث 
يتحدد البحث الحالي اتدريكّي كللة الت الة / نام اء م  الج كل  وم  اال تصاصاا 

 .1181/  1119ة للعام الدراني العلملة واإلنكانل
 

  امكاً : ظحديد المص لحاا 
 ن الذكاء 8

اأننننننب قننننندرة الفنننن د تلنننننب التفكلنننن  المجننننن د والنننننتعلت  (الزمنننننول والزمننننول   ا)يع فننننب 
أن النذكاء انو  (8995دويندار )وي    (،11  ا :  ،الزمول والزمول)واالنتفادة م  التب ة 

أي لحن  مشنكالا  ،لمنب فني التكلن  لمواقن  جديندةالادرة تلب التعلت واننتتدام الفن د منا ظع
جملة ظع يفناا للنذكاء  (8999تبد التالق ودويدار )ويورد  (،51:  8995 ،دويدار)جنديدة 

الذي يعّ فب اأنب الادرة تلب التفكل  المج د أي التفكل  اال موز  (ظل مان)لماء مشقوري  من   : لع
النذي يعن ف النذكاء اأننب الاندرة تلنب  (شنتل ن)و  ،م  ألفاظ وأرقام مج دة م  مدلوالظقا الحكلة
النذي يعّ فنب اأننب الاندرة تلنب النتعلت  (كنالف )و ،التكل  العالي للمشكالا والمواق  الجديدة

 (.151:  8999 ،تبد التالق ودويدار)
 ن الذكاء الوجداني1

ا اأننننب الاننندرة تلنننب ظالنننلت االنفعننناالا واالننننتجااة لقننن (8993مننناي  وننننالوفي )يعّ فنننب 
والننتمك  منن  التفكلنن  النندقلق فلقننا وفقننت االنفعنناالا والمع فننة االنفعاللننة اشننك  تننام والت  ننلت 

ويع فنننب  (،53نننن83:  1115 ،تكاشنننة)الفعنننال لالنفعننناالا اقننندف الت نننور العالننني واالنفعنننالي 
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 ،اأنننب مع فننة الفنن د لمشننات   وكلفلننة ظو لفقننا منن  أجنن  ظحكننل  أدائننب (8999ديننولكز والجننز )
والتعاط  والفقت واإلدراك لمشات  اه  ي  من  أجن  ا ناء تالقنة ناجحنة معقنت  ،فبوظحالق أادا

أن الذكاء الوجداني او أن نكون قادري   (1111جولمان )وين    (،35ن5:  1111 ،التض )
ونتعامن  ام وننة فني تالقاظ نا  ،تلب التحكت في نزتاظ نا ونزواظ نا وأن نان أ مشنات  اه ن ي  الدفل نة

 ،تلب اد ظعبل  أرن و " ظلنك المقنارة تلنب أن ننضنم من  الشنت  الم اننم أو ،مع اه  ي 
 (.83:  1111 ،جولمان) .والقدف الم انم " ،في الوقت الم انم ،االادر الم انم

أما التع ي  اإلج ائي للذكاء الوجداني فلتم   االدرجة التي يحص  تللقا التدريكي أو 
 .كتتدم في البحثالتدريكلة تلب مالاس الذكاء الوجداني الم

 ن موقع الضب 3
اأنب الموقع أو المصدر الذي ظ  لق م ب مكبباا الكلوك التي  (1115دروز   )ظعّ فب 

امع ننب   نن  م كننز الضننب  يع نني ال  ياننة التنني  .يعتانند الفنن د أنقننا المكننؤولة تنن  نجااننب أو فشننلب
م ضنلة كنال وا  اجملنع يدرك اقا الف د العوام  المكنببة ل تنائج ننلوكب ننواء كاننت انذ  ال تنائج 

أم صادرة ت   ن وف وأانداث  ،كام ة في نفكب  ،أو مل  م ضلة كالعاا  اجملع أشكالب ،أنواتب
 (.323ن333:  1115 ،دروز ) . ارجلة اي فوق قدرظب وطاقاظب وهمكانلاظب

أمنننا التع يننن  اإلج ائننني لموقنننع الضنننب  فلتم ننن  االدرجنننة التننني يحصننن  تللقنننا  
 .ب مالاس موقع الضب  المكتتدم في البحث الحاليالتدريكي أو التدريكلة تل

 
 الفصل الثاني

 أواًل : اإلطار ال   ي
 ن الذكاء والذكاء الوجداني 8

ي جنننع هلننب الكلمننة الالظل لننة  (Intelligence)هلننننب أنم مصننن لح الذكننناء  (النن ا)يشننل  
(Intelligentsia)  الشلخ)اني شلش ون والتي ااتك اا الفللكوف اللون (أا  الفك )التي ظع ي، 

 ،فقننو كلمننة مجنن دة ،والننذكاء ظكننوي  ف ضنني ولننلس واننداا أو أشننلاء ملمونننة (،52:  8991
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أي ت  ط يق  ،امع ب أن التع ف تللب أو قلانب ال يأظي اصورة مباش ة ا  ت  ط يق نتائجب وأثار 
رة اإلجماللنة هن النذكاء انو الاند (وككنل )ومن  ا نا ين    ،الكلوك النذي يانوم انب الفن د فني البلئنة

 8992 ،8 تويضنة)للف د تلب الالام اتص فاا اادفة والتعام  مع البلئة ظعاماًل يتص  االكفاءة 
 :13.) 

وقد ظ اول العلماء موضوع الذكاء االدرانة والبحث وم ذ فت اا زم لة اعلدة وا زا فلب 
 (ن  ينة العناملل )ن  يتنب التني أطلنق تللقنا  (ننبل مان)قدم  8913 راء ون  ياا ك ل ة ففي تام 

وظن   انذ  ال   ينة فني  ،والتني كاننت ظانوم تلنب أنناس امب ياني وظعتمند تلنب التحللن  اإلاصنائي
صلنتقا ا ولب أَن ك  وجب م  أوجب ال شاه العالني يشنت ك منع ملن   من  الوجنو  ا  ن   اعامن  

 ،ة ا  نن  يكنمب العامنن  العننام وكنذلك يوجنند هلننب جانننم انذا العامنن  العدينند من  العوامنن  ال وتلنن
ن  يتنب  (ننبل مان)واعد درانناا مكتفلضنة تنّدل  .وأي نشاه تالي يحتوي تلب اذي  العاملل 

ت دما أشار هلب أن أوجب ال شاه العالي ت دما ظكون متشااقة جداً نجد م  االرظباه ال قما أك   
تي يمكن  أن ولنذلك أفتن س أننب ااإلضنافة هلنب العناملل  العنام وال نو  ،مما يعنز  هلنب العامن  العنام

ثننت جنناء اعنند  (.53ننن53:  8992 ،1تويضننة)يكننون ا نناك تامنن  وننن ي نننما  العامنن  ال ننائفي 
للاول هن الذكاء ي اكت تلب ثالثة أقكنام أو م ناا  اني : النذكاء المجن د وانو  (ثورنديك)ذلك 

والننذكاء الملكننانلكي وانننو الانندرة تلننب معالجننة ا شنننلاء  ،الانندرة تلننب معالجننة ا لفننناظ وال مننوز
والذكاء االجتماتي واو الادرة تلب  ،لمواد العلانلة كما يبدو في المقاراا اللدوية الملكانلكلةوا

التعامنن  افاتللنننة منننع اه نن ي  ويتضنننم  الاننندرة تلننب فقنننت ال ننناس والتعامنن  معقنننت والتصننن ف فننني 
 (.59:  8991 ،الشلخ)المواق  االجتماتلة 

دة من  تندد متبناي  من  ا تبناراا اتحلل  البلانناا المكنتم (ثل نتون)ثت قام اعد ذلك 
قنند أفنن ه فنني ظبكننل  مفقننوم الننذكاء وانننت تج وجننود  (نننبل مان)الانندراا العاللننة و لنن  هلننب أن 

فقو ي   أن الف د م اًل قد ظتواف  لديب  ،نبع قدراا أنانلة أك   م  وجود قدرة أو نمة واادة
امننة واانندة انن  نننبع قنندراا طالقننة لف لننة ادرجننة م ظفعننة وأن ا تبنناراا الننذكاء ال ظاننلس قنندرة ت

ووجند كننذلك أن انذ  الاندراا ا وللننة مكنتا  اعضنقا تنن  النبع  اه ن  انننتاالاًل  ،تاللنة أوللنة
 أي هن الذكاء العام م كم يتأل  م  قدراا تاللة أوللة اي :  ،نكبلاً 
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 .الادرة تلب فقت معاني الكلماا .8
 .ال القة اللف لة .1
 .الادرة  المكانلة .3
 .لب االنتداللالادرة ت .3
 .الادرة العددية .5
 .الك تة االدراكلة .2
 (.128ن159:  8999 ،تبد التالق ودويدار) .الادرة تلب التذك  .5

 ،ن  ية ت فت اانت ن  ية الذكاء المتبلور والذكاء المائع (كاظ )و  (اورن)واعداا قدم 
: النذكاء المتبلنور النذي هذ ي ت ت مفقوم الذكاء اكم اذ  ال   ية ظحت تناملل  أناننلل  امنا 

والنذكاء المنائع النذي ظحندد  توامن   ،يعكس منا يكتكنبب الفن د من  معلومناا ومعنارف من  البلئنة
الولوجلة ووراثلة ظ تا  هلب ال ف  تب  الك ومونوماا والجل اا التي يأ ذاا ال ف  م  الوالدي  

 (.119:  1113 ،تلوان)
ويتكنون من  ثمانلنة أننواع  ،درة تلنب النتعلتفاد كان ي   هن النذكاء انو الان (جانللب)أما 

التعلت اإلج ائي أو ظعلنت  ،ظتتل  فلما ال قا م  ا نق  هلب ا ك   ظعالداً اي : التعلت اإلشاري
ظعلت االرظباه أو التداتي  ،التعلت اإلج ائي الم كم أو التكلكلي ،العالقة ال  الم ل  واالنتجااة

ظعلنت الاواتند أو المبنادت وظعلنت ان   ،ظعلنت المفناالت ،تمللنزالنتعلت التمللنزي أو ظعلنت ال ،اللف ي
  (.835:  8999 ،الكبلكي والداا ي)و  (335ن331 ،8998 ،ا زي جاوي)المشكالا 

ن  يتننب فنني الننذكاء التنني ت فننت اال   يننة ال الثلننة  (نننتل نب  )طنن    8911وفنني تننام 
 والتي فك  فلقا الذكاء م   الل ثالثة محاور رئلكلة اي : 

ا ننا مجموتننة منن  العمللنناا  (نننتل نب  )ننن الننذكاء وتالقتننب االمكوننناا العاللننة للفنن د : ويحنندد 8
 العاللة ا وللة التي ظكم  وراء مفقوم الذكاء واي :
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أ ن تمللننناا منننا وراء ا داء : التننني ظانننع فننني المكنننتو  ا تلنننب مننن  مكنننتوياا النننذكاء وفاننناً لنننن 
  هدراك الفننن د ل بلعنننة المشنننكلة وا تلنننار النننث ظتضنننم  تمللننناا تاللنننة تللنننا م ننن (ننننتل نب  )

 .االنت اظلجلة الم انبة لح  المشكلة وم اقبة الذاا أث اء ا داء
  ن تمللاا ا داء : وظاع في المكنتو  التنالي لمكنتو  منا وراء ا داء وظتتلن  ت قنا فني أنقنا  

الت بلننق  ،ةالماارننن ،االنننتدالل ،ك لن ة ومت وتننة وظتضننم  اعن  العمللنناا التاصننة م نن  التكنجل 
 .ومل اا

تلننب كلفلننة اكتكننا  الفنن د معارفننب وكلنن   (نننتل نب  )  ن تمللنناا اكتكننا  المع فننة : وينن   
وا ننا يتتلنن  تنن  ملنن   منن  الننذي  ينن ون أن أانند محنندداا  ،يو فقننا ت نند ظعلننت مواقنن  جدينندة

 .الذكاء او كت ونوع المعلوماا الكاااة التي اكتكبقا الف د م  قب 
 ،لشتصلة : ويم   اذا المحور دور  بن اا الفن د وتالقتقنا امكنتو  ذكناء ن الذكاء والتب ة ا1

أن  ب اا الف د يمك  ظصوراا تلب الئة امتداد ياع تلب أاد ط فلب المواق   (نتل نب  )وي   
والتبننن اا التننني ألفقنننا الشنننت  وأتتننناد تللقنننا ويانننع تلنننب ال ننن ف اه ننن  المواقننن  والتبننن اا 

وم  ثت فإن االتتماد تلب مفقوم الجدة الم لاة في ظع ي   ،دوا اداث الجديدة في الاة الف  
 .الذكاء يكون مناللاً فلب

ن الذكاء وتالقتب االكلاق االجتماتي وال اافي للف د : وا ا ين   أن ذكناء الفن د مالبناً منا يكنون 3
 موجقاً نحو ظحالق ثالثة أاداف رئلكلة اي :
ما يوجنب جملنع همكاناظنب وطاقاظنب و ب اظنب فني ننبل   أ ن التوافق مع البلئة : فالشت  الذكي مالباً 
وتلنب الن مت من  ظشنااب العمللناا والمكونناا العاللنة  ،ظحالق التوافق مع البلئة التني يعنلف فلقنا

التنني يكننتتدمقا ا فنن اد فنني ظفنناتلقت مننع المواقنن  المتتلفننة هال هن الكننلاق االجتمنناتي الننذي 
 ،ف اإلطننار ال اننافي والحضنناري الننذي ي تمنني هللننبيعمنن  منن   اللننب الفنن د الانند أن يتتلنن  اننا تال

واننذا يع نني هن جننوا  ومضننمون تمللنناا التفكلنن  ظكننون تامننة ت نند جملننع ا فنن اد فنني متتلنن  
 .ال اافاا مل  أن الشك  أو الم ق  الذي ظتبد  فلب اذ  العمللاا يتتل  م  ثاافة     

حالننق التوافننق مننع البلئننة وينن     ن ظشنكل  البلئننة : ويكننعب الفنن د لقننذا القنندف هذا فشن  فنني ظ 
 .)نتل نب  ( هن اذا يم   رك اً ااماً م  أركان الذكاء
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  ن ا تلار الئة جديدة : ويلجأ هللب الف د ن ا ك   ذكاءًا ن هذا فش  فني ظحالنق التوافنق منع البلئنة 
:  8992 ،تبنننناس) .فكننننلاوم اا تلننننار الئننننة جدينننندة ،أو فشنننن  فنننني هتننننادة ظشننننكل  اننننذ  البلئننننة

 (.851ن831
أطنن  )اتحنندي االتتانناد الكننااق تنن  الننذكاء ت نندما قننال فنني كتااننب  (جنناردن )اعننداا قننام 

" هن ثاافاظ نننا قننند َتّ فَنننت النننذكاء ظع يفننناً ضنننلااً جنننداً " وأقتننن   وجنننود ننننبع  8913تنننام  (العاننن 
 ذكاءاا أنانلة تلب ا ق  اي : 

كمننا اننو الحننال ت نند   ننن الننذكاء اللنننوي : واننو الانندرة تلننب انننتتدام الكلمنناا افاتللننة شننفوياً 8
 .أو ظح ي ياً كما او الحال ت د الشات  والمؤل  ،الااص والت لم

ن الذكاء الم  اي ال ياضي : واو انت اتة الف د انتتدام ا تداد افاتللة كما انو الحنال ت ند 1
 .تلماء ال ياضلاا ومحانبي الض ائم والحكانلة لألنماه الم  الة والعالقاا العددية

مكناني : وانو الاندرة تلنب هدراك العنالت البصن ي المكناني ادقنة كمنا انو الحنال ت ند ن الذكاء ال3
الصلاد والكشاف أو الم شد والالام اتحويالا انت ادًا هلب ظلك اإلدراكاا كما او الحنال ت ند 

 .مصممي الديكور
  ن الذكاء الجكمي الح كي : واو التب ة والكفاءة في انتتدام الف د لجكمب كك  للتعبل  تن3

ويضت اذا ال وع مقاراا نوتلة  ،ا فكار والمشات  كما او الحال ت د المم   والمالد والمق  
 .كالتآزر والتوازن والم ونة والك تة ومل اا

وظمللزاننا   ،ننن الننذكاء المونننلاي : اننو الانندرة تلننب هدراك الصننلل المونننلالة كالتننذوق للمونننلاب5
ويضنننت الحكاننننلة ل ياننناع  ،لننن  ت قنننا كنننالمؤديوالتعب ،وظحويلقنننا كنننالمؤل  ،كال اقننند الموننننلاي
 .وال باة واللح 

ن الذكاء االجتماتي : واو الادرة تلب هدراك أمزجة اه  ي  ومااصدات ودوافعقنت ومشنات ات 2
ويضننننت الحكانننننلة للتعبلنننن اا الوجقلننننة والصننننوا واإليحنننناءاا والانننندرة تلننننب  ،والتمللننننز ال قننننا

 .االنتجااة افاتللة لقا
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 ،: واو الادرة تلب مع فة الذاا والتص ف ظوافالاً تلب أناس ظلك المع فة ن الذكاء الشتصي5
ويتضننم  أن يكننون لنند  الفنن د صننورة دقلاننة تنن  نننوااي قوظننب وانندود  والننوتي اأمزجتننب الدا للننة 

:  8995 ،تنندس)ومااصننداا ودوافعننب ورمباظننب والانندرة تلننننب ظأديننم الننذاا وفقمقننا وظانندي اا 
  (.81ن9:  1113 ،جاا )و  (91ن 11:  1111 ،ا تك  وكفافي)و  (55ن35
اعنند درانناا أ نن   نوتناً   نن اً من  الننذكاء ننما  الننذكاء ال بلعني الننذي  (جناردن )نن ثنت أضنناف 1

أشننار اأنننب يتضننم  الحكاننننلة لم نناا  الكننون ال بلعلنننة أي فقننت ال بلعننة ومنننا اقننا منن  الوانننناا 
 (.32:  1113 ،الدردي )ونباظاا والادرة تلب التص ل  

اءا اعنند ذلننك ن  يننة الننذكاء الوجننداني والننذي ا نناك منن  ينن   أن جننذور  ا ولننب ثننت جنن
هلننب أن الننذكاء االجتمنناتي أو الانندرة تلننب فقننت  (ثورنننديك)ت نندما أشننار  8911ظ جننع هلننب تننام 

 ،ا تكنن  وكفننافي)اه نن ي  والتصنن ف الكننللت فنني العالقنناا اإلنكننانلة م قنن  منن  م نناا  الننذكاء 
في الذكاءاا المتعددة  (جاردن )ك احوالي اكتة تاود ن  ية ثت جاءا اعد ذل (،55 ،1111

الننننذكاء )والتنننني أشننننارا ضننننم  مننننا أشننننارا هللننننب هلننننب وجننننود ذكنننناء فنننني العالقنننناا مننننع اه نننن ي  
فتبلنورا كن  ا فكنار  ،يتضم  قندرة الفن د تلنب فقنت ذاظنب (ذكاء شتصي)وكذلك  (،االجتماتي

ت نندما  8915تننام  (اننار ن  ون)تلننب ينند  الكنناااة لل قنن  مصنن لح الننذكاء االنفعننالي أول ا منن 
وتنننّ ف النننذكاء الوجنننداني اأننننب ي قننن  قننندرظ ا تلنننب التعامننن  ا جنننا  منننع  ،اقتننن   معامننن  االنفعاللنننة
وقننام اتصننملت ا تبننار لالنناس الننذكاء الوجننداني يعنند أول ا تبننار منن  اننذا  ،مشننات نا ومننع اه نن ي 

  مكة أاعاد اي : واو م  نوع التادي  الذاظي ويالس الذكاء م   الل ،ال وع
 (.االنتاالللة ،ظحالق الذاا ،ظادي  الذاا ،الوتي االذاا)دا   الشت   .8
 (.المكؤوللة االجتماتلة ،العالقاا ال  ا شتاص ،التعاط )ال  الشت  والنل   .1
 (.التحكت في االندفاتاا ،ظحم  الضنوه)الادرة تلب التوافق  .3
 (.ةالم ون ،ا  المشكالا)هدارة الضنوه  .3
 (.18ن11:  1113 ،الدردي ) (.التفابل ،الكعادة)المزا  العام  .5
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وكانت وجقة ن  اما هن الذكاء العناطفي أو  (ماي  ونالوفي)ثت جاء اعد ذلك العالمان 
الوجننداني اننو نننوع منن  الننذكاء االجتمنناتي يتضننم  مانندرة الفنن د تلننب ظ ويننع تواطفننب ومشننات   

 نن ي  وأن ي نندمج معقننت ويكننتتدم اننذ  اإلدراكنناا وكننذلك هدراك وظانندي  مشننات  وتواطنن  اه
وقد ااتو  اذا التع ي  تلب نوتل  م  أنواع الذكاء المتعدد الذي جاء اب  ،لالادة فك   وأفعالب

كمنننا ظضنننم  قننندراا يمكننن    ،فننني ن  يتنننب امنننا النننذكاء االجتمننناتي والنننذكاء الشتصننني (جننناردن )
 ظص لفقا في  مكة ااول اي :

 .: أن يدرك الف د تواطفب ومشات  مع فة وهدراك ال فس  .8
 .قلادة العواط  وظ ويعقا : أن يتدا  الف د تواطفب ومشات   .1
 .أي أن يكون مصدر دافعلة لذاظب ،ظحفلز ال فس : أن يدفع الف د نفكب ا فكب .3
 .التعاط  : أن يتع ف تلب مشات  اه  ي  .3
 (.38ن31:  1118 ،نل ) .ي العالقاا مع اه  ي  : أ ن يتدا  تالقاظب مع اه    .5

اعند ذلنك نموذجقمنا للنذكاء الوجنداني ااتتبنار  مجموتنة من   (ماي  ونالوفي)ثت وضع 
والنذي ي ينان فلنب هن الوجندان يمن ح  ،الادراا العاللنة وم فصن  تن  ننماا الشتصنلة المزاجلنة

 ،وظفكنل اا ،قاوالوتي ا ،الف د معلوماا اامة يتفاوا ا ف اد فلما ال قت في الادرة تلب ظوللداا
( النذي 8واالنتفادة م قا واالنتجااة لقا م  أج  ظوافنق أك ن  ذكناءاً وكمنا موضنح فني الشنك  )

والانندراا الف تلننة للننذكاء الوجننداني م ظبننة ظ ورينناً منن  ا تلننب هلننب  (منناي  ونننالوفي)يبننل  نمننوذ  
 (.58ن31:  1115 ،معم ية)ا نفنن  
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 ا الف تلة للذكاء الوجدانيوالادرا (ماي  ونالوفي)( نموذ  8شك  )
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وفي أوائ  التكعل اا زاد االاتمام اموضنوع النذكاء الوجنداني أو العناطفي للنأظي العنالت 
الذي أج   مجموتة م   (دانلل  جولمان)ا م يكي في مجال دراناا المخ وتلوم الكلوكلاا 

الننذكاء الوجننداني وكانننت وجقننة ن نن   ظت كننز فنني كننون  ،ا احنناث ظعتبنن  ا قننو  فنني اننذا المجنننال
وملن  مكنتا  تن   (الكفناءاا الوجدانلنة)يتكون م  مجموتة الكفناءاا الشتصنلة واالجتماتلنة 

نمناا الشتصلة المزاجلة ن وا ا يتتل  مع ماي  ونالوفي ن واال بع فإنُب أث اء درانتب للموضوع 
العنناطفي الننذي  وجنناء كتااننب الننذكاء ،وملن ات (منناي  ونننالوفي)و  (اننار ن أون)درس منا ظوصنن  هللننب 

للضل  الك ل  هلب ما ظوص  هللب م  نباب م  العلماء اه  ي  وتّ ف الذكاء  8995صدر تام 
الوجنداني اأنننب الانندرة تلنب هدراك مشننات نا التاصننة ومشننات  اه ن ي  وأن نحفننز أنفكنن ا وننن وس 

ي أو وانننو يننن   هن النننذكاء الوجننندان .تواطف نننا ونكنننتتدمقا اشنننك  يتنننلح نجنننا  أنفكننن ا وتالقاظ نننا
العنناطفي يحتننوي تلننب قنندراا وكفنناءاا ظتتلنن  ظمامنناً تنن  الننذكاء العننام المب نني تلننب الانندراا 

واو يؤم  اقذ  ال   ية هلب اد ظأكلد أن ال جا   ،المع فلة البحتة والتي ظااس اا تباراا الذكاء
كمننا ينن     ،% تلننب الننذكاء الوجننداني11% تلننب الننذكاء العننام و11فنني الحلنناة يعتمنند ا كننبة 

قنند أ ننذا فنني ظ ننوي  وظوضننلح مفقننوم الننذكاء الوجننداني  (منناي  ونننالوفي)أن العننالمل   (مننانجول)
فتوصال هلب العوام  التمكة التي نبق ذك اا وقد قام او اإضافة ظعديالا اامة رأ  أنقا مفلدة 
جدًا في فقت أاملة المواام الذاظلة ل نكان وكل  ظتحكت في نجااب في الاظب واإلضنافة التني 

 ظتلت  في ا اعاد العاطفلة واالجتماتلة التمكة اهظلة : أضافقا
واكنن   ،هدراك الننذاا أو الننوتي االننذاا : مع فننة كلنن  نشننع  فنني كنن  اللح نناا والمواقنن  .8

وكنذلك ظاندي  ماندرظ ا ا  يانة  ،انتتدام اذ  المع فة في ظوجلب أنفك ا   نذ الان اراا الكنللمة
 .م  الة وال اة اأنفك ا وكفاءاظ ا

وقدرظنب تلنب ظنللن   ، لت الذاا : ويتضم  قندرة الفن د تلنب ضنب  انفعاالظنب والنتحكت فلقناظ  .1
وقدرظب تلب ظ  لت انفعاالظب وظوللد انفعاالا وأفكار جديدة  ،االتب المزاجلة ت دما ظتنل  ال  وف

 وقدرظب تلنب االظنزان والقندوء اتنب ،والتوافق مع ا انداث الجارية ،ظكاتد  تلب التفكل  الجلد
وقدرظنب  ،وقدرظب تلب التجديد والتنلل  واالاتكنار لمواجقنة مت لبناا الحلناة ،في ال  وف الصعبة

 .تلب أن يكون جدي  ا اة اه  ي 
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الدافعلنننة أو افنننز النننذاا : وانننو الماننندرة تلنننب اننننتتدام أفضننن  منننا لننندي ا لتح ينننك أنفكننن ا  .3
دراا والكنعي هلنب التحكن  وظندريبقا تلنب أ نذ المبنا ،وظحفلزاا نحو ا فضن  لتحالنق ا انداف

 .والم اا ة تلب مواجقة ال ككاا واإلاباطاا
التعنناط  : ويتضننم  اكانننلة الفنن د فنني اكتشنناف ومع فننة وفقننت انفعنناالا اه نن ي  ال نناا ة  .3

والحكانننلة  ،والدفل نة والتواند معقننت ومكناتدظقت والفاتللنة فنني ان  مشناكلقت ومتااعننة أ بنارات
 .ومد  وتي الف د االاوانل  الم  مة للمجتمع ،راظقتظجا  مت لباظقت وظدتلت وافز قد

المقننناراا االجتماتلنننة : انننو ماننندرة التعامننن  منننع تواطف نننا فننني تالقاظ نننا منننع اه ننن ي  اشنننك   .5
واالظصنال  ،صحلح وكذلك ظتضم  مقارة الف د في ظكوي  تالقاا اجتماتلة ناجحة مع اه  ي 

التالفننناا أو ال زاتننناا التننني ظ شنننم الننن قت والفاتللنننة فننني اننن   ،والتعننناون معقنننت والتنننأثل  فنننلقت
وقدرظب تلب أداء ا دوار الالادينة ا جنا  والكفناءة فني هدارة الم اقشناا  ،والتعام  احكمة معقت
 (.31ن38: 1113 ،الدردي )و  (35-33:  1118 ،نل ) .االجتماتلة والتوكلدية
انأنقت متوازننون  فإن ال جال ذو الذكاء الوجنداني الم ظفنع يتصنفون (جولمان)وكما ي   

ويتمتعنننون أيضننناً ااننندرة  ،وال يمللنننون هلنننب االننننتن اق فننني الالنننق ،م انننون ،صننن يحون ،اجتماتلننناً 
وات أ القلون وظتكت  ،ملحو ة تلب االلتزام االاضايا واعالقاظقت مع اه  ي  وظحم  المكؤوللة

منننع النننذي واننت راضنننون فلقنننا تنن  أنفكنننقت وتننن  اه نن ي  وتننن  المجت ،النناظقت العاطفلنننة انننال  اء
ي ا  امشات ا   ،أما ال كاء فلتصف  االحكت والتعبل  ت  مشات ا  اصورة مباش ة .يعلشون فلب

ويكنت ع  التكلن  منع الضننننوه ال فكنلة ومن  ال نادر أن يشنع ن  ،والحلاة اال كبة لقن  لقنا مع نب
 (.58ن51:  1111 ،جولمان)االذنم أو يشع ن االالق 

 

 موقع الضب  -1
التني ظت ن ق وظبحنث فني  ( روظن)ط اتنب ن  ينة العلنت االجتمناتي لنن  موقع الضب  مفقوم

الكلوك المعاد لألف اد في المواق  االجتماتلة المعادة وظؤكد تلب أنماه الكنلوك التني يجن ي 
والتني ظتحندد ان فس الوقنت افعن  متنلن اا التوقنع ن المع فنة ن وقلمنة التعزينز ن الدافعلنة ن  ،ظعلمقنا

قع الضب  وانت اداً هلب مفقوم ي جع ا ف اد أنبا  نجنااقت فني مو   (855:  8992 ، وري)
الحلاة أو فشلقت هلب أنبا  يتحملون مكنؤوللتقا وانؤالء انت النذي  يكنون موقنع الضنب  لنديقت 
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أما النذي  ي جعنون أننبا  نجنااقت فني الحلناة أو فشنلقت هلنب أننبا   ارجلنة فلبح نون  ،دا للاً 
الضب  لديقت  ارجلاً وقد أدا اذ  ال   ية هلنب فقنت  ت  ظفكل اا  ار  أنفكقت ويكون موقع

و  (51: 8998 ،االزي جننناوي)م مننن  فننني ظفكنننل  دافعلنننة الكنننلوك تلنننب أنننناس موقنننع الضنننب  
 (.811ن99:  8999 ،الداا ي والكبلكي)

الضنننب  التنننارجي انننو أن ينندرك الفننن د أن التننندتلت النننذي يلننني أفعالنننب  هن (روظننن ) ينن  و 
، وملن  متكنق اصنورة دائمنة منع ظصن فاظب فإننب  أمن ًا مكنتاالوظص فاظب الشتصلة ااتتبنار   دركنب  يًً

الضنننب  أمنننا  .ك تلجنننة للحنننى أو للصننندفة أو الاننندر أو ك تلجنننة لتنننأثل  اه ننن ي  مننن  ذوي ال فنننوذ
قو أن يدرك الف د أن ا اداث ظاع اصورة متكاة مع نلوكب الشتصي، أو مع نماظب فالدا لي 

ان الفنن د شنات اً اننب ومندركاً للعالقننة الكنببلة اننل  نياننع هال هذا كن المملنزة والدائمنة، والتنندتلت ا نا ال
فا فنن اد المتوجقون نحو الناينة  (.ان : اإلنت نت 8318،يارك دي) .أفعالب وال تائج المت ظبة تللب

كمنا لنو كاننت جقنودات اني التني ظتونن  فني   (التندتلت)الدا للة يمللون التتبار ادوث التعزينز 
أو  ،أن ا فننن اد المتوجقنننون  ارجلننناً يعنننزون انننذ  المكنننؤوللة للحنننى فننني انننل  ،ذلنننك الحننندوث

 ،منننازدا وكورننننل ي)أو رامنننا يعزونقنننا لتعالنننداا الحلننناة  ،أو الاننندر أو أي قنننو  أ ننن   ،الصننندفة
8912  :153.) 

 

 ثانلاً : دراناا ناااة
ن نن اً لمننا يح ننب اننب موضننوع الننذكاء الوجننداني منن  أاملننة كبلنن ة فانند ظ اولتننب العدينند منن  

دراناا م قا ما ادف هلب مع فة الف وق ال  الفئاا المتتلفة في الذكاء الوجداني م   درانة ال
التي ادفت هلب مع فة الب اء العاملي للذكاء الوجداني لد  تل ة م  المتفوقل   (1113اكل  )

( طالبنناً وطالبننًة طبننق تلننلقت 331وملنن  المتفننوقل  منن  طلبننة التعلننلت ال ننانوي العننام الننل تننددات )
وظوصننلت  (،اننار ن أون)مالنناس الننذكاء الوجننداني المعنند اتتمنناداً تلننب قائمننة معمنن  االنفعاللننة ل 

الدرانننننة هلننننب وجننننود فنننن وق ذاا داللننننة هاصننننائلة اننننل  الننننذكور واإلننننناث فنننني اعنننندي التعنننناط  
النندردي  )كمننا قننام   (.895ننن832:  1113 ،اكننل )والمكننؤوللة االجتماتلننة ولصننالح اإلننناث 

لننب التعنن ف تلننب منند  ا ننتالف طلبننة الجامعننة فنني الننذكاء الوجننداني ادرانننة انندفت ه (1113
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وتالقتنننب االنننذكاءاا المتعنننددة والتفكلننن  االاتكننناري والتفكلننن  ال اقننند وننننماا الشتصنننلة الكنننتة 
( طالبنًا وطالبنًة من  طنال  الم النة ال ااعنة اكللنة الت النة اا نا / 835النت تل ة الدرانة ) ،تش 

واننننتتدم الباانننث مالننناس النننذكاء  ،اا العلملنننة وا دالنننةجامعنننة ج نننو  النننوادي ومننن  التتصصننن
للتفكل   (وللامز)و ا تبار  (8991اارمس )الوجداني الذي ا ا  ا فكب وقائمة الذكاء المتعدد لن 

ومالناس التحللن  الكلل لكني لنن  (8952جناا  وا ندام )االاتكاري و ا تبار التفكل  ال اقد ظا نل  
واننتتدمت الدراننة  ،ف تلب نماا الشتصلة الكتة تشن الجزء ا ول م  أج  التع   (كاظ )

م  الونائ  اإلاصائلة ظحلل  التباي  واال تبار التائي وظوصلت هلب تدم وجود ف وق ذاا داللة 
 ،هاصنائلة انل  النذكور واإلنناث وانل  طلبناا التتصصناا العلمني وا دالنة فني النذكاء الوجنداني

كاء الوجنننداني والتفكلننن  ال اقننند وكنننذلك التفكلننن  ووجنننود تالقنننة موجبنننة دالنننة هاصنننائلاً انننل  النننذ 
وهن ال لبة م ظفعي النذكاء الوجنداني يتملنزون تن  ال لبنة م تفضني النذكاء الوجنداني  ،االاتكاري

ونننمة  (االنفتننا  ،الحلويننة ،ال شنناه ،الحمنناس)والكننل  ة واالندفاتلننة  ،اكننمة ال بنناا االنفعننالي
ادرانننة انندفت هلننب  (اننن8312المننزروع )كمننا قامننت   (،889ننن89 ،1113 ،النندردي )الجننن أة 

الكشنن  تنن  العالقننة اننل  فاتللننة الننذاا والنندافع ل نجنناز والننذكاء الوجننداني لنند  تل ننة النننت 
( طالبة م  طالباا جامعة أم الا   طبات تللب أدواا الدرانة التي كانت مالاس فاتللة 131)

ومالننناس النننذكاء  (8993ق نننامي )و مالننناس مكنننتو  اإلنجازلنننن  (8991فنننان ومننناك )النننذاا لنننن 
وكاننت وننائ  الدراننة اإلاصنائلة اني : معامن  ارظبناه  (،1118م صنور و  ن ون )الوجداني لنن 

وظوصننلت الدرانننة هلننب وجننود ارظبنناه هيجننااي ذي داللننة هاصننائلة اننل   ،ال نننون واال تبننار التننائي
وكذلك وجود  ،ةدرجاا فاتللة الذاا وك  م  دافعلة اإلنجاز والذكاء الوجداني اأاعاد  المتتلف

فنن وق ذاا داللننة هاصننائلة اننل  درجنناا ال البنناا م ظفعنناا وم تفضنناا الننذكاء الوجننداني فنني 
اننننن : 8312 ،المننننزروع)درجننننة فاتللننننة الننننذاا ولصننننالح ال البنننناا م ظفعنننناا الننننذكاء الوجننننداني 

انن ادراننة اندفت هلنب الكشن  تن  العالقنة 8315وكذلك قامت نفنس الباا نة تنام  (،19ن25
 ،( طالبننةً 813نننا وكنن  منن  فاتللننة الننذاا والننذكاء الوجننداني لنند  تل ننة مؤلفننة منن  )اننل  اويننة ا 

( م  العاديناا من  طالبناا الصن  ا ول ال نانوي وطبانت تلنلق  55( م  المنواوااا و )39)
العننندل )ومالننناس فاتللنننة النننذاا هتنننداد  (1118م نننني )اننننتبلان اوينننة ا ننننا للشنننبا  هتننننداد 

وظننننت ظحللنننن  البلاننننناا هاصننننائلاً  (1118م ننننلت )ي هتننننداد ومالنننناس الننننذكاء الوجنننندان (1118
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اانتتدام معام  ارظباه ال نون واال تبار التائي وظوصلنننت الدرانة هلب وجود ارظباه هيجااي ذو 
( اننل  درجنناا اويننة ا نننا وكنن  منن  درجنناا فاتللننة 1.118داللننة هاصننائلة ت نند مكننتو  داللننة )

ذاا داللة هاصائلة ال  متونن  كن  من  درجناا  وكذلك وجود ف وق ،الذاا والذكاء الوجداني
فاتللة الذاا والذكاء الوجداني لل البناا المواواناا وال البناا العاديناا ولصنالح المواواناا 

 (.: اإلنت نت 1112 ،المزروع)
ادراننننة اننندفت هلنننب مع فنننة الفننن وق انننل  م ظفعننني  (1112تلكنننب ورشنننوان )كمنننا قنننام 

وأاعناد  المتتلفنة وال ضننا تن  الحلناة وأاعناد  المتتلفننة وم تفضني النذكاء الوجنداني فنني التوافنق 
اكنم متنلنن اا الجن س والعمنن  لند  تل ننة منننن  طلبنة الصنن  الكنادس االاتنندائي وا ول وال نناني 

وكانننت أدواا الدرانننة انني  ،( طالبنناً وطالبننةً 311ق ننا( الننل تنندداا ))وال الننث اإلتنندادي امدي ننة 
ومالنناس  (،منناي  ونننالوفي)والمعنند وفانناً ل مننوذ   (8992مننون )مالنناس الننذكاء الوجننداني هتننداد 

 (8911كامنن  )وقائمننة ظانندي  التوافننق لنند  ا طفننال لننن  (8993اننوا   )ال ضننا تنن  الحلنناة لننن 
أما أات ال تنائج  ،انتتدمت الدرانة م  الونائ  اإلاصائلة ظحلل  التباي  ومعادلة الفا ن ك ونباخ

وتنندم  ،اصننائلة فني التوافننق اأاعناد  المتتلفننةالتني ظوصننلت هللقنا فقنني وجنود فنن وق ذاا داللنة ه
وجود ف وق ذاا داللة هاصائلة في ال ضا ت  الحلاة والنذكاء الوجنداني اكنم متنلن ي لجن س 

ووجود ف وق ذاا داللة هاصنائلة انل  م ظفعني وم تفضني النذكاء الوجنداني فني التوافنق  ،والعم 
تلكننب )الح م ظفعنني الننذكاء الوجننداني وأاعنناد  الف تلننة وال ضننا تنن  الحلنناة وأاعنناد  الف تلننة ولصنن

 (.831ن35:  1112 ،ورشوان
ادرانة ادفت هلب التع ف تلنب مكنتو  النذكاء االنفعنالي  (1111الموم ي )كما قام 

 (م ظفنع ن من تف )لند  طلبنة الم النة ال انوينة فني ا ردن وفاناً لمتنلن اا التحصنل  ا كناديمي 
( طالبنناً و 852( طالبنناً وطالبننًة منن قت )315ظكونننت تل ننة الدرانننة منن  ) ،واال تصنناص والجنن س

ولتحالق أاداف الدرانة قام البااث  ،( طالبًة م  طلبة الم الة ال انوية في محاف ة أراد119)
وظوصلت الدراننة هلنب تندم  (،1118ت مان ورزق )هتداد  (مالاس الذكاء االنفعالي)اانتتدام 

مالناس النذكاء االنفعنالي ظعنز  لمتنلن اا وجود ف وق ذاا داللنة هاصنائلة تلنب الدرجنة الكللنة ل
ووجننننود فنننن وق ذاا داللننننة هاصننننائلة تلننننب اعنننند  ،التحصننننل  ا كنننناديمي واال تصنننناص والجنننن س
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وتلننب اعنند ظ  ننلت االنفعنناالا لصننالح ال لبننة ذوي التحصننل  الم ظفننع  ،التعنناط  لصننالح اإلننناث
 (.313ن198:  1111 ،الموم ي)

التنني انندفت هلننب  (1115دروز  )ومنن  الدراننناا التنني ظ اولننت موقننع الضننب  درانننة  
مع فننة العالقننة اننل  موقننع الضننب  والتتصنن  فنني الماجكننتل  والجنن س والحالننة االجتماتلننة ونننوع 
المق ة التي يعملون اقا لد  تل ة تشوائلة م  طلبة الماجكتل  في كللة الت الة في جامعة ال جا  

كانننت   ،( هناثنناً 15( ذكننوراً و )12( طالبنناً وطالبننًة منن قت )58ل  الننل تننددات )الوط لننة فنني فلكنن 
لموقنننع الضنننب  واننننتمارة معلومننناا أتننندظقا الباا نننة وظوصنننلت  (روظننن )أداة الدرانننة اننني مالننناس 

الدرانة هلب أن تل ة الدرانة ظمل  هلب االنضباه الدا لي وان الم ضب ل  دا للاً كان ظحصللقت 
ق ذاا داللنة هاصنائلة للجن س تلنب موقنع الضنب  أو االتنب االجتماتلنة أو وال ظوجد فن و  ،أتلب

 (.323ن333:  1115 ،دروز )نوع المق ة التي يعم  فلقا 
ادراننننة اننندفت هلنننب التعننن ف تلنننب العالقنننة انننل  النننذكاء  (1111المصننندر )كمنننا قنننام 

تجنن  لنند  االنفعننالي ومجموتننة منن  المتنلنن اا االنفعاللننة م نن  وجقننة الضننب  وظانندي  الننذاا وال
( طالبنناً 189تل ننة منن  طلبننة المكننتو  ال الننث اكللننة الت الننة اجامعننة ا زانن  انننزة الننل تنندداا )

كانت أدواا الدرانة اي مالاس الذكاء االنفعالي ومالاس التج  ومالاس ظادي  الذاا   ،وطالبةً 
ن واننننتتدمت الدراننننة مننن  الوننننائ  اإلاصنننائلة اال تبنننار التنننائي والنننوز  ،ومالننناس وجقنننة الضنننب 

وظوصنلت هلنب وجنود فن وق ذاا داللنة هاصنائلة انل  النذكور  ،ال كبي وظحلل  االنحدار المتعندد
ووجننود فنن وق ذاا داللننة هاصننائلة اننل  م ظفعنني  ،واإلننناث فنني الننذكاء االنفعننالي لصننالح الننذكور

وم تفضي الذكاء االنفعالي في ظادي  الذاا ولصالح م ظفعي الذكاء االنفعالي وتدم وجود ف وق 
داللة هاصائلة ال  م ظفعي وم تفضي النذكاء االنفعنالي فني موقنع الضنب  والتجن  ووجنود ذاا 

ظننننأثل  دال هاصننننائلاً للننننذكاء االنفعننننالي تلننننب كنننن  منننن  وجقننننة الضننننب  وظانننندي  الننننذاا والتجنننن  
 (.231ن515:  1111 ،المصدر)
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 الفصل الثالث

 منهج البحث وإجراءاته

 أواًل : مجتمع البحث
الي من  جملنع ظدريكنّي كللنة الت النة / ننام اء من  الج كنل  يتكون مجتمع البحنث الحن

( 819والبنالل تنددات ) 1119/1181وم  اال تصاصاا العلملة واإلنكنانلة للعنام الدرانني 
ووفنننننننااً  ،( ظدريكنننننلةً 13( ظدريكنننننلاً و )12ظدريكنننننلاً وظدريكنننننلةً . ُقكنننننموا وفاننننناً للجننننن س هلنننننب )

( ظدريكننننلاً 11منننن  اال تصاصنننناا العلملننننة و )( ظدريكننننلاً وظدريكننننلًة 15لال تصاصنننناا هلننننننب )
 .(8وظدريكلًة م  اال تصاصاا اإلنكانلة وكما مبل  في جدول )

 ( مجتمع البحث موزع وفااً للج س واال تصاص*8جدول )
اال تصاص            

           
 

 الج س

 اال تصاص 
 العلمي

 اال تصاص
 اإلنكاني

 
 المجموع

 12 25 89 الذكور

 13 85 1 اإلناث

 819 11 15 المجموع

 * اص  البااث تلب اذ  اإلاصائلة م  وادة الموارد البش ية في كللة الت الة / نام اء.
 

 ثانلاً : تل ة البحث 
( ظدريكننلاً وظدريكننلةً . ُقكننموا وفانناً للجنن س هلننب 52ظألفننت تل ننة البحننث الحننالي منن  )

( ظدريكننننننلاً وظدريكننننننلًة منننننن  82ووفننننننننااً للتتصنننننن  هلننننننب ) ،( ظدريكننننننلةً 85( ظدريكننننننلاً و )39)
 (  31التتصصاا العلملة و )

 .(1ظدريكلاً وظدريكلًة م  التتصصاا اإلنكانلة وكما مبل  في جدول )
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 ( تل ة البحث موزتة وفااً للج س واال تصاص1جدول )
اال تصاص              

 

 الج س

 اال تصاص
 العلمي

 اال تصاص
 اإلنكاني

 المجموع

 39 19 81 الذكور

 85 88 2 اثاإلن

 52 31 82 المجموع

  

 ثال اً : أداظا البحث 
 ن مالاس الذكاء الوجداني 8

م  أج  ظحالق أاداف البحنث قنام الباانث اتب ني مالناس النذكاء الوجنداني النذي قنام 
للنذكاء الوجنداني والمتكنون من   (8991جولمنان )اب ائب انت ادًا هلب نمنوذ   (1111الدردي  )
النوتي االنذاا  ،( فا ةً 89 مس مجاالا اي : المقاراا االجتماتلة )( فا ة موزتة تلب 13)
وفنننني  .( فانننن ةً 85( فانننن ًة وظ  ننننلت الننننذاا )85الدافعلننننة ) ،( فانننن ةً 85التعنننناط  ) ،( فانننن ةً 85)

واذلك يكنون المالناس مكنون  ،المالاس  مس فا اا مك رة م  أج  التأكد م  صدق اإلجااة
 .( فا ةً 11م  )

 ن صدق المالاس 
صنندق منن  أاننت  صننائ  اال تبنناراا والماننايلس الت اويننة وال فكننلة فقننو يتعلننق يعنند ال

: 1111 ،تالم)واالا ار الذي يتتذ انت اداً هلب درجاظب   ،االقدف الذي يب ب اال تبار م  أجلب
واال تبار الصادق او اال تبار الذي يالس الكمة أو التاصلة التي وضع لالانقا وللس  (812

وم  أجن  التأكند من  صندق المالناس قنام  (،885:  1111 ،المقداويالدللمي و )نمة أ    
وقند أوصنب  ،البااث اع ضب تلب مجموتة م  التب اء من  ذوي التبن ة فني مجنال اال تصناص*

فأصبح المالاس اصورظب ال قائلة  ،ال فلفة والتي أ ذ اقا البااثالتب اء امجموتة م  التنلل اا 
 .(8التي يبل قا الملحق )
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 .أ. د. قصي ل ل  محمد  / كللة الت الة / جامعة ظك يت .8لتب اء :  * أنماء ا
 أ. د. واثق تم  مونب  / كللة الت الة  / جامعة ظك يت.     .1        
 أ. م. د. اكام محمد تلي / كللة الت الة / جامعة ظك يت. .3       
  يت.أ. م. د. صبا  م شود العبلدي / كللة الت الة / جامعة ظك .3        
 أ. م. د. املد نالت  ل   / كللة الت الة  / جامعة ظك يت. .5        

 ن ثباا المالاس
ياصد اال باا أن يع ي اال نننتبار نفنس ال تنائج هذا أتلند تلنب نفنس ا فن اد وفني نفنس 

ومننن  أجننن  الحصنننول تلنننب ثبننناا المالننناس قنننام  (،835:  8991 ،اإلمنننام و  ننن ون)ال ننن وف 
هتننادة اال تبننار الننث طُبِننَق المالنناس تلننب تل ننة منن  التدريكننلل  الننل البااننث اانننتتدام ط ياننة 

واعد أنبوتل  ظت هتادة ظ بلق المالاس تلب نفس العل ة فتبل   ،( ظدريكلاً وظدريكلةً 85تدداا )
 .(1.29أن معام  ثباا المالاس او )

 ن ظصحلح المالاس 
( تلننننننب 8 ،1 ،3 ،3 ،5ينننننتت ظاننننندي  الننننندرجاا تلنننننب المالننننناس اإت ننننناء الدرجنننننناا )

ال  ،ظ  بننق تلننيم قلننلالً  ،ظ  بننق تلننيم أالاننناً  ،ظ  بننق تلننيم ك لنن اً  ،ظ  بننق تلننيم ظمامنناً )االنننتجاااا 
( كحند أدننب و 13وظتن او  درجنة الفن د تلنب المالناس فلمنا انل  ) ،االت ظلنم (ظ  بق تلنيم هطالقناً 

( 11 ،12 ،18 ،53 ،35وال ظحتكننم درجنناا المفنن داا المكننن رة ) ،( كحنند أقصننب385)
 .التي ك را للتأكد م  صدق االنتجااة

 ن مالاس روظ  لموقع الضب  1
قنام الباانث اتب ني مالناس روظن  لموقنع الضننب   البحنث الحنالي أاندافولنن س ظحالنق 

للنننة الع الننة وظكللفنب لل انننم البلئننة الع اقلنة وقنند راجعننت  تنبات جم (1111محنني )قامننت  النذي
ويتكنون  .كمنا قامنت ااننتت ا  صندقب وثباظنب  ،اإلنكللزينة فا اظب لج ة م  المتتصصل  فني اللننة

 ،83 ،1 ،8( فا ة الث أن الفان اا )13( فا ة ظأ ذ الدرجاا فلقا تلب )19المنالاس م  )
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( ال ظأ ذ درجاظقا الث وضنعت للتعتنلت تلنب المكنتجلم من  أجن  تندم مع فنة 15 ،13 ،89
  .الن س ا ناني للمالاس

 ن صدق المالاس
د م  صدق المالاس قام البااث اع ضنب تلنب مجموتنة من  التبن اء من  م  أج  التأك

وقند اظفننق التبن اء تلنب صننالالة المالناس وننالمة فا اظننب  ،ذوي التبن ة فني مجننال اال تصناص*
 .(1وكما مبل  في ملحق )

 ن ثباا المالاس 
منن  أجنن  الحصننول تلننب ثبنناا المالنناس قننام البااننث اانننتتدام ط ياننة هتننادة اال تبننار 

واعننند  ،( ظدريكنننلاً وظدريكنننلةً 85بِنننَق المالننناس تلنننب تل نننة مننن  التدريكنننلل  النننل تننندداا )النننث طُ 
 .(1.18المالاس تلب نفس العل ة فتبل  أن معام  ثباا المالاس او )أنبوتل  ظت هتادة ظ بلق 

 ن ظصحلح المالاس
 اإيجادتل ة البحث  أف ادمالاس لك  مكتجلم م  الظحكم درجة موقع الضب  تلب  
تلنب فان اا المالناس وظ حصن  درجناا  هجاااظنبلدرجاا التي يحصن  تللقنا من   نالل مجموع ا

درجننة ضننب   ننارجي وظكننون درجننة  (13هلننب )ضننب  دا لنني  (صننف )المالنناس ن  ينناً منن  درجننة 
فالدرجننننة ا قنننن  منننن  المتوننننن  ال  نننن ي ظشننننل  للضننننب   ،(88.5)المتوننننن  ال  نننن ي للمالنننناس 

 .  التارجيال ما ظشل  الدرجة ا تلب للضب ،الدا لي
 
 
 
 ننننننننننننننن

 أ. د. قصي ل ل  محمد  / كللة الت الة / جامعة ظك يت .8   * أنماء التب اء :
 أ. د. واثق تم  مونب  / كللة الت الة  / جامعة ظك يت.     .1
 أ. م. د. اكام محمد تلي / كللة الت الة / جامعة ظك يت. .3
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 الت الة / جامعة ظك يت.أ. م. د. صبا  م شود العبلدي / كللة  .3
 أ. م. د. املد نالت  ل   / كللة الت الة  / جامعة ظك يت. .5

 
 رااعاً : الونائ  اإلاصائلة  

 (.851:  1111 ،تلكوي)م اع كاي لمع فة داللة الف وق ال   راء المحكمل   .8
  (.821 : 8995 ، ل ي)معام  ارظباه ال نون النتت ا  ال باا ا  ياة هتادة اال تبار  .1
لتحللنن  التبنناي  لمجموتنناا العل ننة تلننب  (SPSSالحالبننة اإلاصننائلة للعلننوم االجتماتلننة ) .3

 .مالاس الذكاء الوجداني ومالاس موقع الضب 
 

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها 

يتضنم  انذا الفصن  تن س وظفكنل  نتنائج البحنث فني ضنوء اننتجااة أفن اد العل نة تلننب 
اعد معالجنة ال تنائج هاصنائلاً ااننتتدام ا ننامج الحالبنة  ،نتتدمقما البااثأداظي البحث التي أ

واتتمناد الباانث قبنول ال تنائج ت ند مكنتو  داللنة  ،(SPSSاإلاصائلة في العلوم االجتماتلة )
 وفلما يأظي ت س لذلك : ،(1.15)

ظدريكني كللنة التعن ف تلنب النذكاء الوجنداني لند  ): فلما يتعلق االقندف ا ول والتناص انن  أوالً 
فاند ظوصن  البحنث هلنب ال تنائج المبل نة  (الت الة / نام اء اكم متنل  الج س ومتنل  التتص 

 .(3في الجدول )
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جاا تل ة البحث تلب مالاس الذكاء ( المتون اا واالنح افاا المعلارية لدر 3جدول )
 الوجداني

 االنح اف المعلاري المتون  العدد التتص  الج س

 9.85 333.15 81 تلمي ذكور

 88.111 319.55 19 هنكاني

 81.119 333.92 2 تلمي هناث

 83.353 335.51 88 هنكاني

 88.213 333.38 52 المجموع

يتبننل  منن  الجنندول الكننااق هن متوننن  درجنناا العل ننة اكافننة ظف تاظقننا كننان أتلننب منن  
لنذا  ،3 ×( وانو ااصن  ضن   تندد فان اا المالناس 139المتون  ال   ي للمالناس البنالل )

 .يمك  الاول هن تل ة البحث ظتمتع اذكاء وجداني م ظفع
ان  ا ناك فن وق ذاا داللنة هاصنائلة ت ند مكنتو  ): فلما يتعلق االقدف ال اني والتاص ان  ثانلاً 

فاد ظوص   (( في الذكاء الوجداني ال  الذكور واإلناث م  التدريكلل  والتدريكلاا1.5داللة )
والننذي يتبننل  م ننب أنننب ال ظوجنند فنن وق ذاا داللننة  ،(3ة فنني الجنندول )البحننث هلننب ال تننائج المبل نن

( أصنن  1.518هاصائلة للج س تلب الذكاء الوجداني النث كاننت الالمنة الفائلنة المحكنواة )
والبالننننننة  (55:8)وادرجنننننة ا ينننننة  (1.5)مننننن  الالمنننننة الفائلنننننة الجدوللنننننة ت ننننند مكنننننتو  داللنننننة 

 (1112تلكب ورشنوان )ودرانة  (1113لدردي  ا)واذ  ال تلجة ظتفق مع دراننة  ،(3.113)
التني أشنارا  (1113اكنل  )وظتتل  مع ما ظوصلت هللنب دراننة  (،1111الموم ي )ودرانة 

 .هلب وجود ف وق ذاا داللة هاصائلة في الذكاء الوجداني لصالح اإلناث
ت ند مكنتو  ا  ا اك ف وق ذاا داللة هاصنائلة ): فلما يتعلق االقدف ال الث والتاص ان  ثال اً 

( فننني النننذكاء الوجنننداني انننل  التدريكنننلل  والتدريكنننلاا مننن  اال تصاصننناا العلملنننة 1.5داللنننة )
فاند ظوصن  البحنث هلنب ال تنائج المبل نة  (والتدريكلل  والتدريكنلاا من  اال تصاصناا اإلنكنانلة

 ،( والذي يشل  هلب وجود فن وق راجعنة لمتنلن  التتصن  تلنب النذكاء الوجنداني3في الجدول )
( أكبن  من  الالمنة الفائلنة الجدوللنة ت ند مكنتو  5.112ث كانت الالمة الفائلة المحكنواة )ال
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( وقند كاننت الفن وق لصنالح التدريكنلل  3.113( والبالنة )55:8( وادرجة ا ية )1.5داللة )
( وانو أتلنب من  331.52والتدريكلاا م  التتصصاا العلملة الث كنان متونن  درجناظقت )

وراما  ،(331.32لل  والتدريكلاا م  التتصصاا اإلنكانلة والبالل )متون  درجاا التدريك
وانذ   ،يكون الكبم في ذلك ا تالف الم ااج التي َدَرَننقا ويُّدِرُننقا ا نناظذة فني التتصصنل 

التنني  (1111المنوم ي )ودراننة  (1113الندردي  )ال تلجنة ظتتلن  منع منا ظوصنلت هللنب دراننة 
اللننة هاصننائلة اننل  طلبننة التتصصنناا العلملننة وا دالننة فنني أشنارا هلننب تنندم وجننود فنن وق ذاا د

 .الذكاء الوجداني
أمننا فلمننا يتنن  التفاتنن  اننل  الجنن س والتتصنن  فلننت ظ قنن  ال تننائج وجننود فنن وق ذاا 

( أصننن  منن  الالمننة الفائلننة 3.988الننث كانننت الالمننة الفائلننة المحكننواة ) ،داللننة هاصننائلة فلننب
 .(3.113والبالنة ) (55:8ة ا ية )( ودرج1.5الجدوللة ت د مكتو  داللة )

 
 البحث تلب مالاس الذكاء الوجدان ظحلل  التباي  ال  ائي ل تائج تل ة (3)جدول 

 ال مناذ 
مجموع 
 الم اعاا

درجة 
 الح ية

متون  
 الالمة الفائلة الم اعاا

مع وية 
 الداللة

 مل  دال 1.518 832.113 8 832.113 الج س
 دال * 5.112 382.113 8 382.113 التتصصاا

 مل  دال 3.988 181.213 8 181.213 التتصصاا ×الج س 
   53.318 51 1115.581 الت أ

    55 3513.811 المجموع
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التعنن ف تلننب موقننع الضننب  لنند  ظدريكنني كللننة ): فلمننا يتعلننق االقنندف ال ااننع والتنناص اننن  رااعنناً 
البحنث هلنب ال تنائج المبل نة فاند ظوصن   (الت الة / نام اء اكم متنل  الج س ومتنل  التتص 

 .(5فنني جدول )
 الضب  ( المتون اا واالنح افاا المعلارية لدرجاا تل ة البحث تلب مالاس موقع5جدول )

 االنح اف المعلاري المتون  العدد التتص  الج س

 1.52 9.81 81 تلمي ذكور

 1.89 1.18 19 هنكاني

 1.18 9.35 2 تلمي هناث

 1.93 1.92 88 هنكاني

 1.59 9.11 52 المجموع

 
الث  ،( أن تل ة البحث ظتمتع اكون موقع الضب  لديقا دا لي5ويتبل  م  الجدول )
( واننو المتوننن  ال  نن ي للمالنناس ظشننل  هلننب موقننع الضننب  88.5أن النندرجاا التنني ظانن  تنن  )

  .وكذلك اال كبة لجملع مكوناا العل ة ،الدا لي
انن  ا نناك فنن وق ذاا داللننة هاصننائلة ت نند )المتعلننق اننن : فلمننا يتعلننق االقنندف التننامس و   امكنناً 

فاند  (( في موقع الضنب  انل  النذكور واإلنناث من  التدريكنلل  والتدريكنلاا1.5مكتو  داللة )
 ظوصن  البحث

 
 ننننننننننننننن
( ت دما ظكون الالمة الفائلة الجدوللة 55:8( وادرجة ا ية )1.5دال ت د مكتو  داللة )* 
(3.113) 
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والننذي يشننل  هلننب تنندم وجننود فنن وق ذاا داللننة   (2)تننائج المبل ننة فنني الجنندول هلنب ال 
هاصنننائلة راجعنننة لمتنلننن  التتصننن  تلنننب موقنننع الضنننب  النننث كاننننت الالمنننة الفائلنننة الجدوللنننة 

( وادرجننننة ا يننننة 1.15( أصننننن  منننن  الالمننننة الفائلننننة الجدوللننننة ت نننند مكننننتو  داللننننة )1.138)
 ( 3.113( والبالنة )55:8)

انن  ا نناك فنن وق ذاا داللننة هاصننائلة ت نند )يتعلننق االقنندف الكننادس والتنناص اننن  : فلمننا نادننناً 
( في موقع الضب  ال  التدريكلل  والتدريكنلاا من  اال تصاصناا العلملنة 1.5مكتو  داللة )

فاند ظوصن  البحنث هلنب ال تنائج المبل نة  (.والتدريكلل  والتدريكلاا م  اال تصاصاا اإلنكانلة
ل  هلب تدم وجود ف وق ذاا داللة هاصائلة راجعنة لمتنلن  الجن س والذي يش  (2)في الجدول 

( أصنننن  منن  الالمنننة الفائلنننة 3.925تلننب موقنننع الضننب  النننث كانننت الالمنننة الفائلنننة الجدوللننة )
( وانذ  ال تلجنة 3.113( والبالنة )55:8( وادرجة ا ية )1.15الجدوللة ت د مكتو  داللة )

المصندر )وظتتلن  منع منا ظوصنلت هللنب دراننة  (1115دروزة )ظتفق مع ما ظوصلت هللب دراننة 
التننني ظوصنننلت هلنننب وجنننود فننن وق ذاا داللنننة هاصنننائلة فننني موقنننع الضنننب  انننل  النننذكور  (1111

 .واإلناث ولصالح الذكور
أمننا فلمننا يتنن  التفاتنن  اننل  الجنن س والتتصنن  فلننت ظ قنن  ال تننائج وجننود فنن وق ذاا 

( أصننن  منن  الالمننة الفائلننة 3.325واة )الننث كانننت الالمننة الفائلننة المحكنن ،داللننة هاصننائلة فلننب
 .(3.113والبالنة ) (55:8( ودرجة ا ية )1.5الجدوللة ت د مكتو  داللة )

ظحلل  التباي  ال  ائي ل تائج تل ة البحث تلب مالاس موقع  الضب  (2)جدول   

 ال ماذ 
مجموع 
 الم اعاا

درجة 
 الح ية

متون  
 الم اعاا

الالمة 
 الفائلة

مع وية 
 الداللة

 مل  دال 3.925 11.385 8 11.385 ج سال
 مل  دال 1.138 83.551 8 83.551 التتصصاا

 مل  دال 3.325 85.525 8 85.525 التتصصاا ×الج س 
   5.813 51 122.392 الت أ
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    55 389.133 المجموع
ة ال  : فلما يتعلق االقدف الكااع والتاص ان )ا  ا اك تالقة ارظباطلة ذاا داللة هاصائل نااعاً 

فاد ظوص  البحث هلب تدم  (الذكاء الوجداني وموقع الضب  لد  ظدريكي كللة الت الة / نام اء
 ،وجود تالقة ارظباطلة ذاا داللة هاصائلة ال  الذكاء الوجداني وموقع الضب  لد  تل ة البحث

 .(1.115الث كانت قلمة معام  ارظباه ال نون ال قما )
 االنت تاجاان 

 االنت تاجاا اهظلة :ظوص  البحث هلب 
 .هن تل ة البحث ظتمتع اذكاء وجداني م ظفع واموقع ضب  دا لي .8
 .ال يوجد للج س ظأثل  تلب الذكاء الوجداني .1
للتتص  أث  تلب الذكاء الوجداني الث امتناز التدريكنلون والتدريكنلاا من  التتصصناا  .3

لتدريكننننلاا منننن  التتصصنننناا العلملننننة اكننننونقت أك نننن  ذكنننناءاً وجنننندانلاً منننن  التدريكننننلل  وا
 .اإلنكانلة

 .ال يوجد للج س وال التتصصاا ظأثل  تلب موقع الضب  .3
ال ظوجد تالقة ارظباطلة ذاا داللة هاصنائلة انل  النذكاء الوجنداني وموقنع الضنب  لند  تل نة  .5

 البحث. 
 ن التوصلاا 

داني ااإلضافة للذكاء ظحديث ال  ت التعللملة م  أج  هتداد جل  جديد يتمتع االذكاء الوج . 8
 .المع في

هد ننال اعنن  المانن راا الدرانننلة التنني ظكننقت فنني ظ ننوي  الانندراا االنفعاللننة ا نانننلة التنني  . 1
 .يتضم قا الذكاء الوجداني

تانند ننندواا تلملننة ظكننقت فنني هيضننا  مفقننوم الننذكاء الوجننداني الننذي مننا يننزال مامضنناً لنند   . 3
 .الك ل ي 
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 ن المات ااا
اا أ نن   للننذكاء الوجننداني لنند  تل نناا أ نن   كمنندراء المنندارس أو تمننداء اجنن اء دراننن . 8

 .الكللاا
هج اء درانة أ    للذكاء الوجداني وتالقتنب امتنلن اا أ ن   م ن  مفقنوم النذاا أو ال منو  . 1

 .التلاي ومل اا
 .اإلك ار م  البحوث ال   ية اول مفقوم الذكاء الوجداني ون  ياظب .3

 
 المصادر

 .مص  ،م ااع نقضة مص  ،الشتصلة ال اجحة (8991)ن  ملتائل  يو  ،أنعد .8
 ،دار قبناء لل شنن  والتوزيننع ،النذكاء الوجننداني (1111)صننفاء وتنالء النندي  كفننافي  ،ا تكن  .1

 .مص  ،الااا ة
م نننااع وزارة التعلنننلت العنننالي  ،التانننويت والالننناس (8991)مصننن فب محمننند و  ننن ون  ،اإلمنننام .3

 .انداد ،والبحث العلمي
 .م بعة جامعة الموص  ،أنس تلت ال فس الت اوي (8998)فاض  محك   ،االزي جاوي .3
دار الفكنن   ،الننذكاءاا المتعننددة والفقننت ظ ملننة وظعملننق (1113)جنناا  تبنند الحملنند  ،جنناا  .5

 .مص  ،الااا ة ،الع اي
 ،نلكننلة تننالت المع فننة ،ظ جمننة لللننب الجبننالي ،الننذكاء العنناطفي (1111)دانللنن   ،جولمننان .2

 .الكويت
قائنند اننالف  ة : الننذكاء الوجننداني  (1111)دانللنن  وريتشننارد اوينناظزس و ننني منناكي  ،جولمننان .5

 ،الاناا ة (،115)العندد  ،نلكلة  الصاا كتم المدي  ورجال ا تمال ،ودوائ  الفع  والتأثل 
 .مص 
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منن  الب نناء العنناملي لمكوننناا الننذكاء الوجننداني لنند  تل ننة  (1113)محمنند ابشنني  ،اكننل  .1
 ،المتفوقل  ومل  المتفوقل  م  طال  التعللت ال انوي العام اانتتدام التحللن  العناملي التحااني

 .(1العدد ) ،جامعة الم وفلة ،كللة الت الة  ،احث م شور في مجلة البحوث ال فكلة والت اوية
احث م شور في  ،الذكاء الوجداني ا  او مفقوم جديد ؟ (1111)ت مان امود  ،التض  .9
 .( العدد ا ول81مج ) ،لة دراناا نفكلةمج
ال بعنننة  ،وتالقتقنننا انننالتعلت ،ننننلوكقا ،الشتصنننلة مفقومقنننا (8992)ظومنننا جنننور   ، نننوري .81

 .لب ان ،ال وا ،المؤنكة الجامعلة للدراناا وال ش  والتوزيع ،ا ولب
 .مص  ،الااا ة ،دار الفك  الع اي ،اإلاصاء ال فكي (8995)الكلد محمد  ، ل ي .88
ال بعنة  ،درانناا معاصن ة فني تلنت الن فس المع فني (1113)تبد الم عت أامند  ،الدردي  .81

 .مص  ،الااا ة ،تالت الكتم ،ا ولب
العالقة انل  م كنز الضنب  ومتنلن اا أ ن   ذاا تالقنة لند   (1115)أف ان ن ل   ،دروز  .83

حث م شور في مجلة الجامعة ا ،طلبة الدراناا العللا في كللة الت الة في جامعة ال جا  الوط لة
 .العدد ا ول ،85مج (نلكلة الدراناا اإلنكانلة)اإلنالملة 

الالاس والتاويت في العمللة  (1111)هاكان تللوي وتدنان محمود المقداوي  ،الدللمي .83
 .انداد ،التعللملة

ظجارانب تلت ال فس التج يبي المعملي أطن   ال   ينة و  (8995)تبد الفتا  محمد  ،دويدار .85
 ،اإلنك درية ،المكتم العلمي للكمبلوظ  وال ش  والتوزيع ،المعمللة في الذكاء والادراا العاللة

 مص .
دار  ،تلنننت الننن فس المع فننني (  ا)رافنننع ال صنننل  وتمننناد تبننند الننن الت الزمنننول  ،الزمنننول .82

 .ا ردن ،تمان ،الش وق لل ش  والتوزيع
 ،جديننننندة فننننني شتصنننننلة الننننن ئلس مبنننننارك النننننذكاء العننننناطفي ربينننننة (1118)يانننننن   ،ننننننل  .85

 مص . ،اإلنك درية
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ايتن اك لل باتننة  ،ال بعنة ا ولننب ،من  ظ بلانناا تلنت النن فس (1113)تبند المنن عت  ،شنحاظب .81
 .مص  ،الااا ة ،وال ش  والتوزيع

دار ال اافنننة لل باتنننة  ،الفننن وق الف دينننة فننني النننذكاء (8991)ننننللمان التضننن ي  ،الشنننلخ .89
 . مص ،الااا ة ،وال ش 
دار الفك   ،ال بعة ا ولب ،اال تباراا ال فكلة ظا لاظقا وهج اءاظقا (8992)فلص   ،تباس .11

 .لب ان ،ال وا ،الع اي
تلنننت الننن فس أصنننولب  (8999)أامننند محمننند وتبننند الفتنننا  محمننند دويننندار  ،تبننند التنننالق .18

 .مص  ،اإلنك درية ،دار المع فة الجامعلة ،ومبادئب
دار الفكن   ،ال بعنة ا ولنب ،النذكاء من  م  نور جديند (8995)ت محمد تبد ال ال ،تدس .11

 .ا ردن ،تمان ،لل باتة وال ش  والتوزيع
أدوار المعلت في ظ ملنة النذكاء االنفعنالي لند  ا طفنال  (1115) ،محمود فتحي ،تكاشة .13

 .(11( العدد )81مج ) ،احث م شور في مجلة الدراناا االجتماتلة ،المواوال 
دار الفكننن   ،الالننناس والتانننويت الت انننوي وال فكننني( 1111صنننال  الننندي  محمنننود ) ،تنننالم .13

  .مص  ،الااا ة ،الع اي
مكتبننة النندار  ،ال بعننة ا ولننب ،مادمننة فنني تلننت النن فس االرظاننائي (1113)فاديننة  ،تلننوان .15

 .مص  ،الااا ة ،الع الة للكتا 
دار الكتنم العلملنة  ،ا ولبال بعة  ،تلت نفس اإلشاتة (8992)كام  محمد   ،(8)تويضة .12

 .لب ان ،ال وا
دار الكتنم  ،ال بعنة ا ولنب ،نلكولوجلة العا  البش ي (8992)كام  محمد   ،(1)تويضة .15

 .لب ان ،العلملة ال وا
دار المع فنننة  ،اإلاصننناء الكنننلكولوجي الت بلاننني (1111)تبننند الننن ام  محمننند  ،تلكنننوي .11

 .مص  ،اإلنك درية ،الجامعلة
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الذكاء الوجنداني وظنأثل   ( 1112ا  محمد تبد اهلل و رالع تبد  أامد رشوان )جا ،ن تلكب19
احننث م شننور فنني مجلننة  ،تلننب التوافننق وال ضننا تنن  الحلنناة واإلنجنناز ا كنناديمي لنند  ا طفننال

 .(3( العدد )81المجلد ) ،دراناا ظ اوية واجتماتلة
الجنزء  ،علت دراننة ماارننةن  يناا النت (8912)كورننل ي   .جني .هم جور  و ريموند ،ن مازدا31
 .الكويت ،نلكلة تالت المع فة ،ظ جمة تلي اكل  اجا  ،ال اني
ال بعنننة  ،تلنننت الننن فس العنننام (8999)والنننم مجلننند و صنننالح اكننن  النننداا ي  ،نننن الكبلكننني38

 .ا ردن ،دار الك دي لل ش  والتوزيع ،ا ولب
 ،د  العائدي  م  ا ن مفقوم الذاا وتالقتب اموقع الضب  ل (1111)أنماء تبد  ،ن محي31

 .جامعة انداد (أا  رشد)كللة الت الة   ،أط واة دكتورا  مل  م شورة
تالقنة اوينة ا ننا افاتللنة النذاا والنذكاء الوجنداني  (1112)لللب ا نت تبند اهلل  ،ن المزروع33

 اإلنت نت:  ،لد  تل ة م  الم ااااا )مواوااا ن تادياا( في مكة المك مة
www.edudeve.org.ps . 

فاتللة النذاا وتالقتقنا اكن  من  الدافعلنة ل نجناز  (1115)لللب ا ت تبد اهلل  ،المزروع .33
احث م شور في مجلة العلنوم الت اوينة  ،والذكاء الوجداني لد  تل ة م  طالباا جامعة أم الا  

 .(3( العدد )1المجلد ) ،وال فكلة
النننذكاء االنفعنننالي وتالقتنننب انننبع  المتنلننن اا ( 1111تبننند الع نننلت ننننللمان ) ،صننندرالم .35

احننث م شننور فنني مجلننة الجامعننة اإلنننالملة )نلكننلة الدراننناا  ،االنفعاللننة لنند  طلبننة الجامعننة
 .العدد ا ول ،82اإلنكانلة( مج

فني احنث م شنور  ،الذكاء الوجداني مفقوم جديد في تلت ال فس (1115)اشل   ،معم ية .32
 .(2العدد ) ،مجلة شبكة العلوم ال فكلة الع الة

الذكاء االنفعالي لند  طلبنة الم النة ال انوينة  (1111)تبد الل ل  تبد الك يت  ،الموم ي .35
المجلنند الحننادي  ،احننث م شننور فنني مجلننة العلننوم الت اويننة وال فكننلة ،فنني ضننوء اعنن  المتنلنن اا

 .1181العدد ا ول  ،تش 

http://www.edudeve.org.ps/
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ضننوه العمن  وتالقتقنا االالنادة الت اوينة ووجقنة  (انن 8318)ت محمند انانت ا ن ،يارك دي .31
 (،12)العنندد  ،مجنننلة رنننالة التلننلج الع انني ،الضننب  لنند  منندي اا المنندارس امحاف ننة جننننندة

 .    www.kfl.gov.sa/idarwat.netاإلنت نت : 
 

 (8ملحق )
 الوجداني مالاس الذكاء

 ا ناظذة ظدريكلي كللة الت الة / نام اء المحت مل 
الننذكاء الوجننداني لنند  ظدريكننلي كللننة الت الننة / )ينن وم البااننث هجنن اء البحننث المونننوم 

لذا ي جو م كت اإلجااة تلب فا اا مالاس الذكاء الوجداني الموضوع ال  أيديكت اك   (،نام اء
وتدم ظ ك أي فا ة  ،مكان النننذي ي انم انتجااتكتفي ال (  √)ص ااة ت  ط يق وضع تالمة 
تلمنًا  أن المعلومناا  من اس البحنث العلمني وال ي لنع تللقنا  ،م  فا اا المالناس دون هجاانة

 نو  البااث وأنب ال داتي لذك  االنت  فا  أذك  :
 التتص  :                         الج س :

 شاك ي  ظعاونكت  دمة للبحث العلمي
 

 
 ثااالب

 

http://www.kfl.gov.sa/idarat.net
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 مالاس الذكاء الوجداني
 
 ا

  الفا اا

ظ  بق 
تلّي 
 دائماً 

ظ  بق 
تلّي  
 ك ل اً 

ظ  بق 
تلّي 
 أالاناً 

ظ  بق 
تلّي 
 قللالً 

الظ  بق 
تلّي 
 هطالقاً 

      أشع  اال اة في ذاظي في مع ت المواق . 8

      ال ظوقف ي العاباا ت  ظحالق أادافي. 1

      دما ظتنل  ال  وف.أنت لع ظنلل  انفعاالظي اك تة ت  3

      أنت لع أن أكون ا صدقاء اكقولة. 3

ت ننند ننننماتي تننن  مشنننكلة لشنننت  منننا يتنننداتب هلنننب  5
 ذا ي الول ك ل ة لقا.

     

      لدي الادرة تلب التكل  مع ا اداث الجارية 2

      أاادر دائماً امحادثة اه  ي . 5

ظحدينند أي ت نندما أكننون قلانناً منن  مشننكلة مننا أنننت لع  1
 جانم م  جوانبقا يضايا ي.

     

      افض  هنجاز ا تمال التي ظت لم جقداً ومقارة. 9

      أشع  االضلق ت د مواجقة شت  ماضم )زتالن(. 81

      أقدر انفعاالظي وتواطفي ظادي اً جلداً. 88

      تادًة أكون اادت وهيجااي اتب في ال  وف الصعبة. 81

      ئاًل اصفة تامة وأ    لمكتابلي.أكون متفا 83

      يصف ي زمالئي اأن هاكاني م ا  ظجا  اه  ي .  83

      أجلد ف  التعام  مع اه  ي . 85

      أنعب دائماً  كون م  المتفوقل . 82

ي تننننناا ي شننننننعور االضننننننلق ظجنننننا  أي شننننننت  يتننننننال   85
 الاانون.

     

ائداً للجماتنة التني أكنون مالباً ما يتت ا تلاري  كون ق 81
 فلقا أو أتم  معقا.

     

     أشع  االذنم ظجنا  ا شنلاء التاطئنة التني ارظكبتقنا فني  89
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 الماضي 

      اشع  اال ضا ت  ذاظي ت دما أقدر ا مور ظادي اً واقعلاً  11

      أكم  أو أنقي دائماً أي تم  أادأ اب. 18

 ي  منننن   ننننالل أنننننت لع مع فننننة وفقننننت مشننننات  اه نننن 11
 ظعبل اا وجقوات.

     

لننننندي مقنننننارة فننننني ظوللننننند ا فكنننننار الحدي نننننة لمواجقنننننة  13
 مت لباا الحلاة 

     

لنندي الانندرة تلننب ظحدينند جوانننم الاننوة والضننع  فنني  13
 ذاظي 

     

      أشع  اأن ي ك ء في هدارة الم اقشاا االجتماتلة. 15

      أشع  ااالرظلا  ظجا  ال اس العاطفلل . 12

أنننت لع التفكلنن  جلننداً وأركننز فنني تملنني فنني ال نن وف  15
 الضام ة.

     

لنننندّي الانننندرة تلننننب الننننتحكت فنننني انفعنننناالظي ظجننننا  أي  11
 موق . 

     

      ال ظؤث  انفعاالظي الحزي ة في اظتاذ ق اراظي. 19

أننننت لع أن انكنننجت اكنننقولة واكننن تة منننع أي موقننن   31
 اجتماتي 

     

ذاا التحننندي منننع ا  نننذ ااالتتبنننار أفضننن  ا انننداف  38
 المتاط  المحكواة لتحالاقا.

     

      أظأث  ك ل اً االحالة ال فكلة لم  يحل ون اي. 31

      لدي الادرة تلب تدم التفكل  في مشاكلي. 33

      أنت لع التعبل  االضب  ت  مشات ي )ف  ، ازن(. 33

      انتمتع ااضاء الوقت مع أصدقائي.  35

أ نننن  اادئنننناً وهيجاالنننناً ظجننننا  أي شننننت  اتننننب أت فننننب  32
 جلداً.
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ظأ ننننذ أاننننداث الوضننننع فنننني العنننن اق الننننزاً كبلنننن اً منننن   35
 ظفكل ي 

     

أننننننعب لتحكنننننل  ط يانننننة تملننننني اتنننننب ولنننننو أ نننننذا  31
 ال صلحة م  شت  أصن  م ي.

     

      يزداد ظادي ي لذاظي ت دما أظنلم تلب تادة نلئة. 39

      لت امت مع نشاه الجماتة وفقمب.أنت لع ا 31

ت نندما أشننع  اننالتوظ  والعصننبلة ظجننا  شننت  مننا فننإن ي  38
 أظ اجع وأتلد ظاللت الموق  

     

      أظااع اااتمام أ بار ا طفال المعاقل .  31

أاننناول دائمننناً انننّ  الم ازتننناا التننني ظ شنننأ انننل  أفننن اد  33
 الجماتة 

     

تمن  اتنب ولنو لنت ياندر  أاذل قصار  جقدي في أي  33
 اه  ي .

     

      أشع  اال اة اذاظي في مع ت المواق . 35

ال أشع  االمل  ظجا  ا شنلاء التني لنت أننت ع ظحالاقنا  32
 مقما اذلت م  جقد.

     

      أنتمع هلب مشكالا اه  ي  وأنعب هلب القا. 35

لنننندّي الانننندرة تلننننب ظنللنننن  وجقننننة ن نننن  الجماتننننة نحننننو  31
 وع ما موض

     

أظننننذك  ا اننننداث الكننننارة أك نننن  منننن  ا اننننداث النلنننن   39
 نارة.

     

      أثق اادراظي ثاة كاملة. 51

      مالبًا ما أكون متعاونًا مع أف اد الجماتة. 58

      ت دما أقوم اعم  صعم مالبًا ما أنجز . 51

      أنت لع اكتشاف المشات  الدفل ة لآل  ي . 53

      ول أشلاء و أندم تللقا.ال أق 53
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ت د الفش  في أي تم  م  ا تمال فإن ي ألاي اللنوم  55
 تلب نفكي.

     

أنننت لع أداء أي تمنن  لفتنن ة طويلننة دون شننعور االملنن   52
 واإلجقاد.

     

      أاادر اتاديت العون والمكاتدة للمحتاجل . 55

      مالبًا ما يأ ذ أصدقائي ا صائحي. 51

      نت لع را  مشات ي اما أفك  فلب.أ 59

      أفض  دائماً العم  مع ف يق تم  متملز. 21

      ألتزم دائماً اوتودي وتقودي مع اه  ي . 28

أاننننناول دائمنننننناً ظنننننندتلت الكنننننلوكلاا اإليجاالننننننة لنننننند   21
 اه  ي .

     

      لدّي الوتي اما أقوم اب م  أتمال يوملة. 23

اجنننننني متكننننندراً فننننننإن ي هلب)صننننننديق، ت ننننندما يكننننننون مز  23
 نادي..( كي أمل  االتي المزاجلة 

     

      مالبًا ما يأ ذ أف اد الجماتة اوجقاا ن  ي. 25

ي تاا ي الشعور االضلق ظجا  ا تمال التي أنجزانا  ننب  22
 يجم أن أقدم المزيد ان  ال    تما أنجزظب.

     

      لدي الادرة تلب ظحديد أ  ائي. 25

أاننننذل قصننننار  جقنننندي فنننني المواقنننن  المحزنننننة اتننننب  21
 أظج م البكاء 

     

هاكاني الشنديد اانفعناالا اه ن ي  الحزي نة يجعل ني  29
 مشفاًا تللقت.

     

أاننننن ص دائمننننناً تلنننننب ظكنننننوي  تالقننننناا ناجحنننننة منننننع  51
 اه  ي .

     

أقنننندر أنننننوأ العابنننناا الممك ننننة قبنننن  الشنننن وع فنننني أي  58
 تم .
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      ائماً االظصال اأف اد الجماتة.أااول د 51

      أفع  ما يتوقعب ال اس م ي مقما كلف ي ذلك م  جقد. 53

      أشع  االضلق ت د مواجقة شت  ماضم )زتالن(. 53

      أنت لع التحدث أمام اشد م  ال اس. 55

ت ننندما أشنننع  االضنننلق فنننإن ي أشنننن  نفكننني فننني تمننن   52
 أفضلب 

     

      ي اأن ي طمو  جداً.يصف ي زمالئ 55

ظعتمنننننند الكننننننعادة منننننن  وجقننننننة ن نننننن ي تلننننننب ا فنننننن اد  51
 المحل ل  االشت  

     

      أنت لع الكل  ة تلب انفعاالظي اعد أي موق  محزن. 59

      أشجع الت وي  في نلوكلاا الجماتة ولو كان اكل اً. 11

      ال ظوقف ي العاباا ت  ظحالق أادافي. 18

      ي ك ل  م  ا الان ا اة اه  ي .أشع  ف 11

      أمد  اه  ي  ت دما يكتحاون ذلك. 13

      ت دما أشع  االضلق فإن ي أت ف نببب. 13

      أشع  ااالرظلا  ظجا  ال اس المتفائلل . 15

      أنت لع ظنلل  انفعاالظي اك تة ت دما ظتنل  ال  وف. 12

لتنننامب يجعل ننني مشنننفااً هاكانننني الشنننديد اا طفنننال ال 15
 تللقت.

     

      أنت لع أن أكون ا صدقاء اكقولة. 11
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 ( مالاس موقع الضب  ل وظ 1ملحق )
 

 ا ناظذة ظدريكلي  كللة الت الة / نام اء المحت مل 
الذكاء الوجداني وتالقتب اموقع الضب  )ي وم البااث هج اء البحث المونوم  

لموقنع  (مالناس روظن )لذا ي جو م كت اإلجاانة تلنب فان اا  (،ام اءلد  ظدريكي كللة الت الة / ن
 ،الضب  الموضوع ال  أيديكت اك  ص ااة وتدم ظن ك أي فان ة من  فان اا المالناس دون هجاانة

 –وأمنا  –أ  –أمنا )ت  ط يق التأشل  تلب واادة فا  م  العبارظل  التني ظتشنك  م قنا كن  فان ة 
تلماً أننب ال ظوجند هجاانة أمامقا    √)قاً تللكت اوضع تالمة )والتي ظ ون أنقا أك   ان با  (-  

صحلحة أو  اطئة  وهن المعلوماا  م اس البحث العلمي وال ي لع تللقا ننو  الباانث وأننب 
 ال داتي لذك  االنت  فا  أذك  :

 الاكت :                                                                              
 س :الج 

 شاك ي  ظعاونكت  دمة للبحث العلمي                                     
 
 
 البااث
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 مالاس روظ  لموقع الضب 
  الفان اا ا

  مشاكلقت اي نتلجة  ا ف ادالمعاملة الكلئة التي يتع س لقا  أ 8

  اي نتلجة ظكاا  ذويقت معقت ا ف ادمع ت المشكالا التي يتع س لقا    

  ا قت الكلئ هلب ا ف ادمل  الكارة في الاة  ا موريعود جزء كبل  م   أ 1

  التي ي ظكبونقا  ا   اءت   ا ف ادظ جت معاناة    

تنندم ااتمننامقت  ا فنن ادال ئلكننة لوقننوع المشننكالا لنند   ا نننبا منن  اننل   أ 3
 الكافي اتج بقا

 

  قاظج ب ا ف ادنتاع المشكالا اانتم ار مقما ااول    

تلب االات ام والتاندي  النذي يكنتحاونب اماندار  ا يامام ور  ا ف اديحص   أ 3
 ظضحلاظقت 

 

تلنب االاتن ام والتاندي  تلنب الن مت ممنا يبذلوننب من  جقند  ا فن اد  ال يحص   
 ا يامام ور 

 

  م  قب  الجقاا المكؤولة ا ف ادا اك تدالة في معاملة  أ 5

   اه  ون ا ف ادمعاناة الضنوه التي يتع س لقا  نال يع فو مع ت ال اس    

  ي تقج ط ياا صحلحاأن يكون قائداً م شداً م  دون  أن ل نكانيمك   ال أ 2

  الالادة او الذي لت يحك  انت مار ف صتب هلبالكفوء الذي لت يص     

  يفقمون كلفلة التعام  معقت ال اه  ي يكت لعون ككم ود  ال  الذي أ 5

  يك اونك أناسفكل   ا اك  اه  ي مقما ظبذل م  جقد في ككم ود    

  دور في ظحديد شتصلاظقت طالما ظتضع لعوام  وراثلة لألف ادللس  أ 1
  ظكقت اشك  فات  في ظحديد شتصلاظقت وأرادظقت ا ف اد ب اا    
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  ادوث ا شلاء فتحص  فعاًل  أظوقعمالباً ما  أ 9

  االم ة يال يجد أموراتلب الحى في ظص ي  ت ا ف اداتتماد    

  وظحكبقت للمواق  الصعبة يكق  تللقت مواجقتقا  ا ف ادظقلؤ  أ 81

  اصعم م  ااتمالقا ا ف ادقكاوة ال  وف التي يتع س لقا    

الحى في  وظأثل وانكجامقت مع مجتمعقت او نبم نجااقت  ا ف ادظكل   أ 88
 ذلك قلل 

 

ف صننننة تمنننن  جلنننند يعتمنننند تلننننب وجننننود الفنننن د فنننني المكننننان الحصننننول تلننننب    
 الم انم والزمان الم انم 

 

  دور كبل  في ظشكل  ق اراا الدولة ا ف ادلجملع  أ 81

  دور في ظشكل  جملع ق اراا الدولة لألف ادللس    

  في النالم متأكداً م  قدرظي تلب ظ فلذاا أكون   اً  أضعال ما  أ 83

يننتحكت  ا شننلاءا  نن  للمنند  البعلند الن الك لنن  من   أن لنلس منن  الحكمنة   
 الكلئ أو اقا الحى الجلد 

 

  نلئونالذي  ات  ا ف ادا اك اع   أ 83

  ا اك شيء طلم في دا   ك  ف د   

  للس للحى تالقة في ما ااص  تللب أ 85

  االنتتارة  هلبفي ك ل  م  ااالا اظتاذ الا ار الجأ    

  المكؤوللة هلبال  يق الصحلح للوصول  المادرة اي أ 82

  هللبما اصبوا  هلبللوصول  أنانيللحى دور    

منننن  الننننتحكت  ا فنننن اداالمشنننناركة الكلانننننلة واالجتماتلننننة اإليجاالننننة يننننتمك   أ 85
 الحلاة  اأاداث
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  الكل  ة تللقا أونكت لع فقمقا  مع م ا ضحايا لاو  ال هنممك  الاول    

  جد شيء انمب الحىيو  االاة ال أ 81

  مد  ظحكت الصدفة امج   الاظقت  ا ف اديدرك مع ت  ال   

  أ  ائقتت   ااإلفصا يت ددوا  ال أن ا ف ادتلب  أ 89

  أ  اءات ا ف اد ييتف أنتادة  ا فض م     

  شت  طلم أنتك  ة الصداقاا التي ظكونقا يعتمد تلب كت  أ 11

  لك اه  ي  ا ف ادام ظع ف االاة  أنم  الصعم    

االفتاننار  أوالككنن   أويصننلب ا منن  نننوء ال ننالع اكننبم الجقنن   مع ننت مننا هن أ 18
 ال الثة معا أو للادرة

 

  الحك ة ا مورالكلئة ظتكاو  في المد  البعلد مع  ا مور   

قند االجتماتلنة التني  ملن  ااامزيد م  الجقد نكت لع الاضاء تلب الكنلوكل أ 11
 ا ف اداع   ظ ق  لد 

 

  مل ات  أتماليكل  وا تلب  أنالعاديل   ا ف اديصعم تلب    

  المجتمع أف ادا اك ارظباه مباش  وقوي ال  العم  الجدي والتفات  مع  أ 13

  المجتمع أف اديصعم تلب الف د الفقت والتعام  والتفات  مع    

  ياوموا اب أنما يجم  قتاأنفكيا روا  أن ا ف ادالاائد الجلد يتوقع م   أ 13
  الاائد الجلد او الذي يوضح لك  ف د طبلعة واجباظب التي ياوم اقا   

  الحى أو الصدفة يؤديان دورا مقما في الاظي هناقت ع  أنيكتحل   أ 15

التي ظحدث  ا شلاءالكل  ة تلب  أنت لع اشع  هني ال ا الانفي ك ل  م     
 لي

 

  ة اه  ي يحاولون ككم صداق ي  يعلشون اعزلة الالذ ا ف ادمع ت  أ 12
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 اه ن ي فائدة كبل ة ظ جب م  جقد اك   ممنا يجنم فني ككنم صنداقاا  ال   
 يحبوك فانقت يحبونك فعالً  أن أرادوا هذا  نقت

 

  ا ف ادال ياضلة ت د  ا لعا ممارنة  ظأكلدا اك مبالنة في  أ 15

  اة م انبة لب اء الشتصلةممارنة ال ياضة ضم  ف يق ط ي هن   

  أفعالييحدث لي او م  ج اء  ما أ 11

  الاظي للكت كافلة أاداثنل  ظي تلب مج    هن أاس   

   ا ف ادفقت ط ياة ظص ف اع   أنت لع ال ا الانفي ك ل  م   أ 19

مكننؤولل  مباشنن ة تنن  نننوء ظصنن فاظقت فنني  ا فنن ادفنني المنند  البعلنند يكننون    
 الاظقت

 

 


