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 معخخلص البحث:

ذكاء الىجداني والتىافق النفسخب  هدفت الدراضة ئلى الكشف عن
ّ
العالقة بین ال

يارضدین لةز اتدةن واليىادت عرندة الدراضدة  یدن  
س
( الةيردذا 09لددي الالیذدذ اللاللدة ودااىُ ار

ددددداني د د د د د د د ددددذكاء الىجد د د د د د د ددددخب الد د د د د د د د ددددب ی ذا د د د د د د د د ددددل الدجد د د د د د د د دددا الد د د د د د د د ددددرد ورس ن كيد د د د د د د د ددددق  (8001 الطد د د د د د د د و التىافد

ئخصدائرة  . والىصةت اتائج الدراضة ئلى وجدى  عالقدة تاد  ةلدة (8011 ئجاللنالنفسخب

بدین الدذكاء الىجدداني والتىافددق النفسدخب لددي الالیردذ اللاللددة ودااىُ اريارضدین لةز اتددة ن 

وعدد  وجددى  فددزو  تاد  ةلددة ئخصددائرة  دل الددذكاء الىجددداني والتىافددق النفسددخب بردد  ل 

عشي رتغیر الجنظ.
س
 ت

 الالیرذ اللاللة وااىُ. -التىافق النفسخب -الذكاء الىجدانيكلمات مفتاحية: 
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Abstract: 

The study aimed to reveal the relationship between emotional 

intelligence and psychological  adjustment  among third secondary 

school students practicing sports, and the study sample consisted of 

(90) students, and the two measures of emotional intelligence)el said 

& Rizk ,1998)  and psychological adjustment)Ijlal,1986). were 

adopted. The results of the study concluded that there is a statistically 

significant relationship between emotional intelligence and 

psychological adjustment among the third secondary school students 

who practice sports, and there are no statistically significant 

differences in emotional intelligence and psychological adjustment 

among them due to the gender variable. 

Keywords: Emotional intelligence - psychological adjustment - third 

secondary students. 

 ملذمت: 

بدراضة العىاطف الىجداارة  لةفز  یدىرا أضاضرا  ل یجدال  الاهتيا ل د أصدذ         

عةل النفظن تلك یا جعةه ية ى أهيرة بالغدة یدن طدزل العةيداء والدداخلین الدذين قدایىا 

باجزاء الكلیر ین الدراضداد وببدداف  دل هدذا ارجدالن خردو الىصدةىا ئلدى أن هندا  عدد  

شخصرة الفز  والتب ین بر  ا الذكاء الىجداني الذُ أصدذ یىتىع تو عىایل التدكل  ل 

أهيردة فودى دعددد یدن الشدزوة ارويددة التدب الجعدل الفددز  يتيتد  بدرجدة عالرددة یدن ال دد ة 

النفطرة التب الدفعه ئلى الد رق النجاح  ل خرااله بصفة عایة. فارزخةة اللااى ة تعد ین 

ألاددده ویدددن زاللودددا ييدددىن ی ددددل ع دددى ئزتردددار ن التةيردددذأهدددل ارزاخدددل التعةريردددة  دددل خردددا  

یشدزوعه اريددب ارطدت د ل وهددى بصدد  التدفددیر لدده فالتةيردذ هنددا الىاجوده یجيىعددة یددن 

الصعىباد والعزاقرل تلك یا يتطةب ینه أن ييىن يتيت  بصخصرة قا ر  ع دى التىافدق 

دكل  دل ی  افطه وی  آلازدز نن وكدذلك اكاطدابه رودار  خدل ارشدكالد التدب الىاجوده والدت

اافعاةاله ليي ييىن قا را ع دى فودل وئضدارعامل ارعةىیداد واكاطداس ا بطدوىلة ف دد برندت 

ددددن   ددددل ید ددددذكاء loydن 5992( و   Gardnerن5992 راضددددة كد دددد  بد ددددذُ يتيتد ددددب الد ( أن الطالد

ددددى   د د د دددداح والتفد د د د ددددإولرة والنجد د د د ددددل ارطد د د د دددابز  والديد د د د د ددددى ارلد د د د دددددر  ع د د د د ددددر قد د د د ددددىن أكاد د د د ددددداني ييد د د وجد

 .(1نص5980 بىغنيطةنخةىفةن
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 نويعدد الددذكاء الىجددداني یددن العىایددل التددب تطداعد الفددز  ع ددى التىافددق  ددل خراالدده         

( أن 8ص ن5988. بدددديىُ   ددل  ( Salovy & Mayer,1999نضددالى ل ویدددايز ف ددد أرددار 

الدذكاء الىجدداني یدن العىایددل ارطداهية  دل الىافددق الفدز  ید  برحتدده خردو ييندده ال دددر  

  ل خرااله ع ى الذكاء ارعز ل ف طجاح الفز  وة ي تصز ا نع ى فول افطه وفول آلازز ن

بدل أصددذ يتىقدف ع دى اليتعدده بيجيىعده یدن الطدياد وارودداراد الذاالردة التدب اليكنده یددن 

 الاضتجابة ارالئية رشاعزه ویشاعز آلازز ن والتىظرف الفعال لةيعةىیاد الىجداارة.

  خدددا     
إل
 أضاضدرا

إل
ف التىافدق النفسددخب يتضد  یيدا ضدددق أن الدذكاء الىجددداني دعدد عددایال

يارضین لةتربرة الدداردةن والدداول الدراضدة ال الردة الكشدف عدن العالقدة 
س
لدي التالیرذ ار

التب الزبط بین هدذين ارتغیدرينن الدذكاء الىجدداني یدن جودةن والتىافدق النفسدخب یدن جودة 

 أززي.

 إشكالُت الذساظت: .2

 وأضاضر         
إل
 جدا

إل
 هایا

إل
 ین الدناء النفسخب لإلنطانن اليلل العىاطف الىجداارة جشءا

إل
ا

ددددة  د ددددك أن ارن ىید  لةشد
إل
ددداة د دددددع یجد دددا ة يد د ددددة بيد دددداف ال ديلد دددداد وببدد دددددد الدراضد ددددد أكد ول د

الىجداارددة  ددل الزكرددده منطددان یع ددد  ویزكددددة ورددديد  ار اویددة لةتغریددر فددالفز  الدددذُ 

يتيتد  بدرجددة یزالفعدة یددن الددذكاء الىجدداني دعيددر عدن شخصددرة یتتاددة قدا ر  ع ددل الديددل 

لرة والأكرد الذاد ویتفتدة وقا ر  ع ل خل ارشكالدن وقا ر  ع ل تدط الدنفظ ارطئى 

 ل یىاقف الصزاع والاتطزاملن واالشان ارشاعز والطةى ن وقا ر  ع ى التىاصل ئبزاهرل 

 (.5991ن 

( أن التالیردذ تو الددذكاء 8نص5988(  دل   یديدددنElaise 2004ئيددالصأردار   وقدد        

ددددتطرعىن ئ ار  ددددد عىاطدددددف الىجددددداني دطد دددددن والدديد دددديل جرد ددددىاطفول بشد دددداةع ل وعد   اافعد

واافعدداةد آلازدددز ن الجددداهول وكرفردددة الاضدددتجابة لوددا كيدددا أن لدددد  ل عالقددداد اجتياعردددة 

ددداسا  ددددل یوددددایول  ااج دددة و تيتعددددىن ب دددد ة افطددددرة أففددددلن و يىاددددىن أكاددددر الزكیددددتا وااجد

تواع دلن وة  الدراضرةن أیا التالیرذ تو الذكاء الىجداني ارنسفض فول یتيزكدشون خدىل 

دطتطرعىن اليى ن عالقاد اجتياعرة ااج ةن كيا أن ل غیر قا ر ن ع ى الن رل عىاطفول 

واافعددداةع لن ولدددد  ل ردددعىر بدددال ةق ومخدددداة اارجدددة لعدددد  قددددرع ل ع دددى التعایدددل یددد  

الصدزاعاد وارشددكالد التددب قددد النشدأ بردد  ل وبددین آلازددز ن یيدا يددإ ُ ئلددى ظوددىر یشدداعز 

 الغفب والعدواارة.
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 ئلددى وجدى  عالقدة ارالداطردة بدین كددل( 5989وقدد الىصدةت أيفدا  راضدة  الدياضدطين        

ین الذكاء الىجداني بأبعا ه ارستةفة   فول الىجدان وئ راكه و التعاطف ی  آلازدز ن و 

ئ ار  الىجددداني وارودداراد الاجتياعرددة( وجيردد  أبعددا  التىافددق النفسددخب والاجتيددا ل عنددد 

تلك أن ارالفاع یطتىي الذكاء الىجدداني يادرذ لةفدز  ال ددر  ع دى ( و 9.98یطتىي  ةلة  

 التىافق النفسخب والاجتيا ل ی  بوتاع الاجتياعرة أو بضز ة أو اردرضرة.

ضدددق النطةدق ساو ددة بدلندا التددب تطدةط الفددىء ع دى یىتددىع عالقددة  ویدن زددالل یدا        

يارضدین لةتربرددة  اللدة وددااىُ الطددنة الل الدذكاء الىجدداني بددالتىافق النفسدخب لدددي الالیردذ
س
ار

 الددارة 

   ي ل الدراضة كيا تطاؤةدوبذلك اطزح 

 بددین الددذكاء الىجدداني والتىافددق النفسددخب لددي الالیرددذ اللاللددة عالقدة الىجددد  هدل

يارضین لةتربرة الددارة ؟
س
 وااىُ ار

  ددددل ددددذ هد دددداد التالیرد ددددطاد  رجد ددددین یتىضد دددائرة بد د ددددة ئخصد ددددزو  تاد  ةلد ددددد فد الىجد

يارضین لةتربر
س
 ؟ة الددارة ع ى ی راص الذكاء الىجداني تعشي رتغیر الجنظار

 ددددذ  هددددل دددداد  التالیرد ددددین یتىضددددطاد  رجد دددائرة بد ددددة ئخصد ددددد فددددزو  تاد  ةلد الىجد

يارضین لةتربرة الددارة ع ى ی راص التىافق النفسخب تعشي رتغیر الجنظ؟
س
 ار

  فشطُاث الذساظت :. 3

  لىجدددداني والتىافدددق تاد  ةلدددة ئخصدددائرة بدددین الدددذكاء ائرالداطردددة الىجددد عالقدددة

يارضین لةتربرة الددارة .
س
 النفسخب لدي الالیرذ اللاللة وااىُ ار

  يارضین
س
ة الىجد فزو  تاد  ةلة ئخصائرة بین یتىضطاد  رجاد التالیرذ ار

 لةتربرة الددارة ع ى ی راص الذكاء الىجداني تعشي رتغیر الجنظ.

  يارضین ة الىجد فزو  تاد  ةلة ئخصائرة بین یتىضطاد  رجا
س
د  التالیرذ ار

 لةتربرة الددارة ع ى ی راص التىافق النفسخب تعشي رتغیر الجنظ.

 أهذاف الذساظت: . 4

 ي ل   ل د هدفت  راضانا ئلى یا

  الكشف عن العالقة بین الذكاء الىجداني والتىافق النفسخب لدي الالیرذ الطنة

يارضین لةتربرة الددارة.
س
 اللاللة وااىُ ار
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 د زو  بددین یطددتى اد الدذكاء الىجددداني والتىافددق النفسددخب لدددي الكشدف عددن الفد

عشي رتغیر الجنظ.
س
يارضین لةتربرة الددارة ت

س
 الالیرذ الطنة اللاللة وااىُ ار

 .  أهمُت الذساظت:5

  هذا ارىتىع أاه  ةزترار ین بین بضدامل ارىتىعرة   

 د د ىع ينطةددق یددن ساو ددة بدددو یستةفددة عددن یع ددل الدراضدداد الطدداب ة وهددى یىتد

يدددرص عالقددة الدددذكاء الىجددداني بدددالتىافق النفسددخب لدددي الالیردددذ الطددنة اللاللدددة 

 ُ يارضین لةتربرة الددارة وااى
س
  .ار

  ارتيلةددددة  ددددل الالیردددذ الطددددنة اللاللددددة عرنددددة الدددددو أهيردددة  الندددداول ویدددن ینطةددددق

دددا ييةيدددىن یددددن  قدددددر  تكائرددددة  اريارضدددین لةتربرددددة الددارددددة وردددل فئددددة یعتيددددر  وید

 اف ول النفسخب. ى الداطوا بتوجداارة ویدي ئر 

  لةتدددراف النفسددخب والتربدددىُ الدددذُ دعدداني شددد  الدراضددداد كيددا أاددده ئتددافة وئودددزاء

 اررداارة  ل یلل هذه ارىاتر .

 :ومً بين ألاظباب الشخصُت 

  فعندا ففددىلنا كددداخلین أن اجطددد هددذا التصددىر ع ددى أرال الىاقدد  یددن زددالل 

 كاشددال طدرعددة العالقددة ىُ رؤ دة خ ر رددة دعادشددوا الالیرددذ الطددنة اللاللددة ودداا

 . الىجداني والتىافق الدرا خب لد  لالذكاء  بین 

 .  جحذًذ املفاهُم:6

 (Bar-On,2006أون  -ويعزل بار الزكاء الىجذاوي: 1.6 

ددددة   دددداءاد الاجتياعرد دددا یددددن الكفد د ددددا عزتددددرا یترابطد ددددداني بأادددده ی طعد الددددذكاء الىجد

ونعيدر عدن أافطدنا وكردف افودل والىجدااردة واروداراد واريطدزاد التدب الددد  كردف افودل 

دددا  الرىیردددة.  ال ا ددددخبن   5985آلازدددز ن نواتىاصدددل یعوددددل وكردددف اتديددددل تدددغىة ال رد

 (.81نص

( الددذكاء الىجددداني بأاده ال دددر  ع ددى ئ را  الاافعدداةد 5988ويعدزل  العةددىان ن

بدقدةن وال ى يوددا والتعدیددر ع  دا وكددذلك ال دددر  ع دى الىلردددها والىصددىل ئل  دا عندددیا تطددیر 

التفكیدددر وال ددددر  ع دددى فودددل الاافعددال وارعزفدددة الىجدااردددةن وال ددددر  ع دددى الن دددرل  عيةرددة

 الاافعاةد بيا دعشس النيى الىجداني والع  ل لةفز . 

 



م محمذ   بً كُذة مععىدة ،  كٍض

116 

 

   الخعٍشف إلاجشائي للزكاء الىجذاوي:

 ُ ع ددى الددى ل اريددارص لةتربرددة الدداردة  وهدى قدددر  التةيرددذ  دل الطددنة اللاللددة ودااى

يه لوان و كذلك أن ييىن لديه و ل بيشاعز آلازز ن واافعاةع ل باافعاةاله ویشاعزه وفو

وبناء لةعالقاد ی  آلازز نن و  اص بالدرجة التب يدصل عة  ا التةيرذ  ل ی راص الذكاء 

  .(8001فارو  الطرد عليان ویديد عدد الطير  رس    الذُ أعده  الىجداني

 الخىافم الىفس ي: 2.6

 ئا ن تعدیل كتامل بغزال یعین یتطابق ع ى الفزوراد.یعناه الكذفن یت حئن ٍالت لغت:

ة یتفق العةياء وارستصىن  ل عةل النفظ خىل هذا ارفوى ن ئت یداول كل  اصطالحا :

 ویعجدا یعذنددا خطدب السصصدولن وادددن ضدنداول ال دددیل 
إل
 زاصدا

إل
ید  ل أن ععطذده تعزافددا

 بعض التعاراف  بزاس أهل الازتالفاد خىله. 

ه  هى الزتا بالىاق  ارطتدذل ع دى التغذیر وهدذا جيدى  ععزفه صالح یسذيز أا

وضددةدذة واضاطددال (ن وتغذیددر الىاقددد   وهددذا یزواددة وٍایجابذدددة وابتيددار وضددیرور (   سهدددزان 

 (.52ن ص 8001خایدن

واددزي خایددد سهدددزان أن عيةذددة التىافدددق التفددين ئیددا الضددد ذة الفددز  بذاال تددده أو 

 وفزتددوا ع ددى العدالل الخددار ل فددا
إل
تا اندد  كددان التفدين اللیذتددا ن واج

إل
تا فشددل أصددذ عصددیذا

 (.52ن ص 5992عد زاا  سهزان خایدن

  " الانسدجا  یدد  الد ئدة ویشديل ال دددر  ع دى ئردداع أغةددب Brownویعزفده بدزون

خاجدداد الفددز  ویىاجودددة یع ددل ارتطةدددداد الجطدديذة والاجتياعذددة  ضدددةذل أبددى عدددىالن 

 (.595ن ص 5991

 الخعٍشف إلاجشائي للخىافم الىفس ي:

ة ودددااىُ اريدددارص لةتربرددددة الطدددنة اللاللدددد رجدددة التدددب يتدصددددل عة  دددا الةيردددذهدددى الد

( الذُ 8011ئجالل یديد ضزي   الداخلة ل ی راص التىافق النفسخب ین ئعدا   الددارة

( عدار  ال يظ التىافق  دل 29و تيىن ین أربعین  ن أعداله ل راص التىافق النفسخب العا  

 .أربعة أبعا 
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 الذساظاث العابلت:  . 7

ضن ى  بعزال بعض الدراضاد العزبردة وبجنیردة والتدب بعفدوا أردت بيىتدىع 

دددا یدددن جىاا  دددان قصدددد الاضدددتعااة س دددا  ددددل  الدراضدددة یداردددز ن والددددعض آلازدددز ةیدددظ جاادد

 یناقشة اتائج الدراضة ول د جاءد ع ى الندى آلاتي 

 لزي اثبخلذًش الز وعالكخه الىفس ي ( : الخىافم2117دساظت ) علُىة وبىسحابت،.1.7

 ثاهىي. الثالثت العىت جالمُز

 النفسدخب التىافدق یطدتىي  بدین عالقدة هندا  كدان ئتا یدا یعزفدة ئلدى الدراضدة هددفت        

ُ  اللاللدة الطدنة الالیردذ لددي الدذاد ال دديز ویطدتىي   وا ُ بدةديدة أخيدد هجدب بلااى دة ودااى

 الالیرذ لدي النفسخب التىافق یطتىي   ل فزو  هنالك كان ئتا یا یعزفة ئلى وكذلك ببطالن

ُ  اللاللدة الطدنة  والدعدا الجدنظ زدتالل   الدعدا ببطدال وا ُ بدةديدة أخيدد هجدب بلااى دة ودااى

 الدرا خبن التسصص زتالل  

الةيرددذ  ددل الطددنة اللاللددة وددااىُ للااى ددة هجددب أخيددد  19واليىادت عرنددة الدراضددة یددن  

عشددىائرة الطد رددة یدددن بدةديددة وا ُ ببطددال بىةيددة یعطددكز ازتیددروا بطز  ددة ارعاينددة ال

 الةيرذا.وزةصت النتائج ئلى   580یجتي  أص ل يفل  

  الذاد ال ديز ویطتىي  النفسخب التىافق یطتىي  بین یىجدة ئرالداطرة عالقة هنا 

ُ  اللاللة الطنة الالیرذ لدي  .ببطال وا ُ بدةدية أخيد هجب بلااى ة وااى

  اللاللة الطنة الالیرذ لدي النفسخب التىافق یطتىي   ل ئخصائرا  الة فزو  وجى 

 ُ  .الجنظ ةزتالل الدعا ببطال وا ُ بدةدية أخيد هجب بلااى ة - وااى

(:الــــزكاء الىجـــــذاوي وعالكخـــــه 2111سشــــا بـــــاهش العـــــعُذ ، ،دساظــــت )الذًاظـــــطي .2.7

 ( ظىت(:16-12بالخىافم الىفس ي والاجخماعي لذي عُىت مً ألاطفال)

دددالتىافق النفسددددخب ئلددددى التعددددزل ع ددددى الددددذكاء  الدراضددددة هددددفت       الىجددددداني وعالقتدددده بد

( یيدن التدراوح  299والاجتيدا ل لددي عرندة یدن طدالمل ارزخةدة معدا يدة واللااى دة   ن   

ضددددنة  ن ولتد ردددق أهددددال الدراضددددة اضدددتسدیت الداخلدددة اضددددتيار   81الدددى 85أعيدددارهل 

ني ارطددتىي الاجتيددا ل والل ددا ل یدددن ئعدددا  فددايش  عددارجردددد ن وی ردداص الددذكاء الىجددددا

وی راص التىافق النفسخب والاجتيا ل ین ئعدا  الداخلة ن وكذلك ی راص الذكاء ارصىر 

ین ئعدا  اخيد سكي صال  وجاءد اتائج الدراضة لتإكد وجى  عالقدة ارالداطردة بدین كدال 

ین الذكاء الىجداني بأبعا ه ارستةفة   فول الىجدان وئ راكه و التعاطف ی  آلازدز ن و 
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روداراد الاجتياعردة (ن وجيرد  أبعدا  التىافدق النفسدخب والاجتيدا ل عندد ئ ار  الىجدداني وا

( وهددى یدددا دشددیر ئلددى أن الددذكاء الىجدددداني يددزالدط بددالتىافق النفسدددخب 9.98یطددتىي  ةلددة  

والاجتيا ل وأبعا ه ن وتلدك أن ارالفداع یطدتىي الدذكاء الىجدداني يادرذ لةفدز  ال ددر  ع دى 

 الاجتياعرة أو بضز ة أو اردرضرة. التىافق النفسخب والاجتيا ل ی  بوتاع

 (Mikolajczak , Petride &Hurry, 2009 ندساظت )مُكىالصن وبُتًرذٌغ وهيري . 3.7

)Adolescents choosing  self  harm as an emotion regulation strategy: The 

protective role of trait emotional intelligence)  

عالقدددة الدددذكاء الىجددداني بأضدددالرب یىاجودددة الفدددغىةن لددددي  هدددفت ئلدددى  راضدددة         

ددددداد ارددددارص اللااى دددة   ن   د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د وطددددق الداخلددددان  ن(209اردددزاه ین یدددن طدددالمل وطالد

برتريدددظ وفز در كطدىن واضدتیران أضدالرب  اضتیران ضية الذكاء الىجدانين ین ئعدا 

ارفيظ وی راص بك لالكتئامل. وأضفزد اتائج الدراضة عن التعایل ین ئعدا   روجزو ج

وجى  ارالداة ايجابي بین الذكاء الىجداني وأضدالرب ارىاجودة التكرفردةن وضدةضب بفدعف 

 ال در  ع ى التكرف والاكتئامل یيا دعجب تلك أن لطية الذكاء الىجداني زاصرة وقائرة.

 ( and Nettebeck, 2005  Bastian باظدُان وهدبك)دساظت  .4.7

(Intelligence predict life skills, but not as well as personality and cognitive 

Abilities, personality and individuals Differences) 

هددفت ئلدى التعددزل ع دى قددر  الددذكاء الىجدداني ع دى التندددإ بيوداراد ال ردا  وی  ددا          

 الداخدو ازتددار یدايز وضدالى ل وكارضددىواضدتسد   ن التدصدرل الدرا دخب وخدل ارشدكالد(

وی راص ضية یا وراء ارشاج ین ئعدا  ضالى ل وآززون  وطد ت الدراضة ع ى عرنة ین 

دددد   521طددددالمل الجایعددددة   ن   ددددذكاء الىجددددداني ارزالفد دددائج أن تُو الد ددددو برنددددت النتد (ن خرد

دراضة يتيیتون باأل اء الجرد  ل خل ارشكالد والتدصرل الدرا خبن كيا أظوزد اتائج ال

 عد  وجى  فزو  تاد  ةلة ئخصائرة بین الذكىر ومااف  ل الذكاء الىجداني.

 حعلُب على الذساظاث العابلت: 

 راضاد ضاب ةن والتب الداينت فريدا بر  دا یدن خردو بهددال والعرندة  اضتعزاالبعد      

 لةن اة التالرة 
إل
 ارتغیرادن نطتطر  أن نع ب عة  ا وف ا

إل
 وب واد وأيفا

التددددب الناولددددت یتغیددددر الددددذكاء  الطدددداب ة  هدددددفت یع ددددل الدراضدددادحُــــث ألاهــــذاف : مـــً

لتىافق القتده بددعض ارتغیدراد بزدزي ن ی  دا الدذكاء الىجدداني وعالقتده بداالىجدداني  وع



ماسظين للتربُت البذهُت 
ُ
الزكاء الىجذاوي وعالكخه بالخىافم الىفس ي لذي جالمُز الثالثت ثاهىي امل  

119 

 

(ن وعالقتدده أيفدددا 5989النفسددخب والاجتيددا ل كدراضدددة  الدياضددطين رردددا بدداهز الطدددعرد ن

 , Mikolajczakس  وبرتريدددظ وهیددرين بأضدالرب یىاجودة الفددغىة كدراضدة  یريددىة 

Petride &Hurry, 2009 ن والتعددزل ع دى قدددر  الددذكاء الىجدداني ع ددى التندددإ بيودداراد)

 andدراضدددة  باضددداران وااددددك ك ال ردددا  وی  دددا  التدصدددرل الدرا دددخب وخدددل ارشدددكالد(

Nettebeck, 2005  Bastian  ن لكددن  راضدانا ضدت دل ئلدى الكشددف عدن عالقدة الددذكاء)

 اني بالتىافق النفسخب لدي الالیرذ الطنة اللاللة وااىُ اريارضین لةتربرة الددارة.الىجد

ددددل مــــــــً حُــــــــث املــــــــى   : د د د د ددددفي  التدةر د د د د ددددن   الىصد د د د ددداب ة ارد د د د د دددداد الطد د د د ددددتسدیت الدراضد د د د ئضد

 ( وضنطتسد   ل  راضانا ارن   الىصفي.نار ارن نمرالداطي

یردددذ ارزخةدددة یدددن الال الدراضددداد الطدداب ة ع دددى عرندددة  أغةدددب طد دددت  مــً حُـــث العُىـــت :

و ددل  راضددانا   نوطد رددة ینت يددة وغیدر ینت يددة عشددىائرةمعدا يدة  واللااى ددة   بطز  ددة 

 ضنطد وا ع ى عرنة ین الالیرذ ارزخةة اللااى ة بطز  ة العرنة العشىائرة ارنت ية.

ددداب ة یدددن بددددین ب واد التدددب اضددددتسدیت ا   مـــً حُــــث ألادواث : اضددددتيار  الدراضددداد الطد

 ل والل ددا ل یدددن ئعدددا  فددايش  عددارجردددد ن وی ردداص الددذكاء الىجدددداني ارطددتىي الاجتيددا

وی راص التىافق النفسخب والاجتيا ل ن وكذلك ی راص الذكاء ارصدىر یدن ئعددا  اخيدد 

دددتیران ضدددية الددددذكاء الىجددددداني یدددن ئعدددددا / برتريددددددظ وفز در كطددددىن ن  سكدددي صددددال   اضد

 . التىافق النفسخب وی راص الذكاء الىجدانيوضنطتسد   ل  راضانا ی راص 

عالجدت یع دل الدراضداد فزتدراع ا بت نرداد اخصدائرة مً حُث ألاظالُب إلاحصائُت:

ضددط ال طددابي ن ماددددزال ارعردداُر ن الدةرددل التددداين بخدددا ُ.... ى رددل  ئزتدددار  د( ن ارت

لكنندا ضدنعال  فزتدراالنا بددازتدار  د( وارتىضدط ال طدابي وماددزال ارعرداُر والنطددب 

 والتكزاراد ویعا لة ألفا كىرادارن ویعایل مرالداة لدیرضىن.ارئى ة 

 مً حُث الىخائج :

وجددى  عالقدة ارالداطردة بددین كدال یدن الددذكاء الىصدةت یع دل النتددائج الطداب ة ئلدى 

الىجدددداني بأبعدددا ه ارستةفدددة   فودددل الىجدددددان وئ راكددده و التعددداطف یددد  آلازددددز ن و ئ ار  

ير  أبعا  التىافق النفسخب والاجتيا ل عند یطتىي الىجداني وارواراد الاجتياعرة (ن وج

( وهى یا دشیر ئلدى أن الدذكاء الىجدداني يدزالدط بدالتىافق النفسدخب والاجتيدا ل 9.98 ةلة  

وأبعددا هن وتلدددك أن ارالفددداع یطددتىي الدددذكاء الىجدددداني يادددرذ لةفددز  ال ددددر  ع دددى التىافدددق 

 اردرضرة. النفسخب والاجتيا ل ی  بوتاع الاجتياعرة أو بضز ة أو 
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وجى  ارالداة ايجابي بین الذكاء الىجداني وأضدالرب ارىاجودة التكرفردةن وضدةضب بفدعف 

ال در  ع ى التكرف والاكتئامل یيا دعجب تلك أن لطية الذكاء الىجداني زاصرة وقائرة. 

 عد  وجى  فزو  تاد  ةلة ئخصائرة بین الذكىر ومااف  ل الذكاء الىجداني.

 :. إجشاءاث الذساظت8

 مى   الذساظت: 1.8

نطدتسد   ددل الدراضدة ال الرددة اردن   الىصددفين وتلدك رعزفددة العالقدة بددین  رجدداد        

الدذكاء الىجدداني و رجداد التىافددق النفسدخب لددي الالیردذ الطددنة اللاللدة ودااىُ اريارضددین 

لةتربردة الدداردةن ئتدافة ئلدى تلدك الدديدد الفدزو  ویعزفدة  ةلت دا الاخصدائرة بدین  رجداد 

 و رجاد التىافق النفسخب لد  ل خطب یتغیر الجنظ. الذكاء الىجداني

 حذود الذساظت:2.8

 ال تصز هذه الدراضة ع ى ال دو  التالرة 

  ال دددو  ارىتدددىعرة  ادددد   دددل هددذه الدراضدددة یتغیددرين هيدددا  الددذكاء الىجدددداني

لتالیرددذ الطددنة اللاللددة ودددااىُ    یتغیر الدداب ( یتغیددر یطددت ل ( والتىافددق النفسددخب

 .ريارضین لةتربرة الددارة ا

  الجةفة. -یطعد -ال دو  ارياارة  وااى ة یصطفى بن بىلعرد 

  ُاريارضین لةتربرة الددارةال دو  الیشز ة  الالیرذ الطنة  اللاللة وااى 

  ددددخب ددداني لةيىضددددل الدرا د د دددانا  ددددل الفصددددل اللد د ددددل ئجددددزاء  راضد ال دددددو  الشیاارددددة  الد

5959/5958. 

 مجخمع الذساظت: 3.8

ي صددد بيجتيدد  الدراضدددة جيردد  العناصددز تاد العالقدددة بارشدديةة ارطزوخددةن كيدددا         

ييكدن ال ددىل ئن یجتيدد  الدراضددة هددى یجيىعددة العناصددز ارعنرددة بالدراضددة والتددب دطدد ى 

 (02نص 5981الداخو ئلى تعيرل اتائج  راضته عةره  غز بن 

وافرددا دطدديذ لددده لددذلك فاادده ة غجدددا لةداخددو عددن الدديدددد عناصددز ارجتيدد  الدديددددا        

باضددادعا  بعددض العناصددز التددب ليطددت یىتددد  اهتيایددهن والفدديین العناصددز التددب ضدددىل 

 (81ن ص. 5992دعيل عة  ا اتائج  راضته  أبىعال ن 

يتألف یجتي  الدراضة ین جير  الالیرذ الطنة اللاللة ودااىُ بلااى دة یصدطفى 

 (.8ب الجدول  ( الةيرذا والةيرذ ن خط580بن بىلعرد بيطعد وار در عد هل بد  
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 ًبين جىصَع أفشاد مجخمع الذساظت حعب الجيغ (1)الجذول 

عذد  املؤظعت

 الخالمُز

 الجيغ

 % ئااف % تكىر 

 21.21 892 25.28 882 580 یصطفى بن بىلعرد وااى ة

 

 جىصَع أفشاد املجخمع حعب الجيغ( 1)الشكل                            

 عُىت الذساظت: 4.8

عدزل العرنددة ع ددى أن دا یجتيدد  الدراضددة الدذُ الجيدد  یندده الدرااداد اررداارددة ورددل ت         

تعتير جشء ین اليل ن بيعجا أاه الإزذ یجيىعة ین أفدزا  ارجتيد  ع دى أن اليدىن یيلةدة 

لةيجتيد  لتجدُز عة  دا الدراضدة ن فالعرندة ئتن ردل جدشء یعدین أو نطددة یعرندة یدن أفدزا  

دراضددة ع ددى ارجتيدد  كةددده ووخددداد العرنددة قددد اليدددىن ارجتيدد  بصدد ل وددل تعيددل اتدددائج ال

أشخاصا ن كيا اليىن أخراء أو رىارع أو یدن أو غیدر تلدك   صدالح یدزا  وفىس دة هدا ُ ن 

 (.801. ص  5995

 دل أضدةىمل العرندة العشددىائرة يستدار الداخدو أفدزا ا یيلةددین لةيجتيد  بصد ل ليددي          

كةددده و ددل هدددذه ال الددة ييدددىن جيردد  أفدددزا   دطددتطر  تعيددرل النتدددائج ع ددى ارجتيددد  بصدد ل

ارجتيدد  بصدد ل لددلدده یعدددزوفین ویدددد ين ن فالتيلرددل هنددا ييدددىن  قر ددا  عدددد اردددنعل 

 (51ن ص 5991الدر يزن 

ین الالیرذ الطدنة اللاللدة والةيرذ   الةيرذا  09اجُز الدراضة ع ى عرنة یيىاة ین         

 طفى بن بىلعرد  بيطعد.بلااى ة یصاريارضین لةتربرة الددارة وااىُ 
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لت اخخُاس العُىت: •  طٍش

  بعدد الدديددد ارجتيد  بصدد ل لةدراضددة وهدى الالیرددذ الطددنة اللاللدة وددااىُ بلااى ددة

 یصطفى بن بىلعرد بيطعد.

  580ودل الدديدد أفددزا  ارجتيد  بصد ل عددن طز دق قدىائل التالیرددذ واريدىن یددن 

 98أفدددىاج عةدددى  و  92أفدددىاج الزبى دددة یددد  ل  91الةيرددذا والةيردددذ  یدددىسعین ع دددى 

 أفىاج  آ امل. 

  بعددد تلدددك الدددل ئزترددار عرندددة  عشدددىائرة ینت يدددة عددن طز دددق مزتردددار العشدددىا ي

ارنت ل  ورل یيلةة ین هذه ال ىائل  وألن ارجتي  یتجانظ فأُ عدد  یدأزىت  

 ینه ييلل ارجتي  بص ل.

 :ل ددد خددد اا عدددد  أفددزا  عرنددة الدراضدددة بشدديل ال دددديُز  جحذًــذ مجــم العُىـــت

ددد  و  ( الةيردددذا یددن الالیردددذ 09باةضددتفا   یدددن الدراضدداد الطددداب ة والتددب قددددرد بد

 الطنة اللاللة وااىُ.

 : ًبين جىصَع أفشاد عُىت الذساظت حعب الجيغ2الجذول 

 عذد  املؤظعت

 الخالمُز

 الجيغ

 % ئااف % تكىر 

وااى ة یصطفى 

 بن بىلعرد

09 88 81.11 21 18.88 

 حعب الجيغ :جىصَع أفشاد العُىت2الشكل 
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 دواث الذساظت:أ 5.8 

 ل      ل هذه الدراضة أ ا  لجي  ارعةىیاد اليلةت  اضتسدینا

 ملُاط الزكاء الىجذاوي: -أ

لتد رق أهدال الدراضة الل اضتسدا  ازتدار الذكاء الىجداني الذُ أعده فدارو          

( وكدان عليددان ورس  قدد قایددا بصددراغة 8001  الطدرد عليددان ویديدد عدددد الطددير  رس  

ف زاد مزتدار اعتيا ا ع ى التعز ف مجزا دي الدذُ قایدا بتدديدده یدن زدالل رصددهيا 

رستةف الخصائص الطةىكرة التب تعير عن الذكاء الىجداني ین زالل یا قدیه كل ین 

 (.Salovey&Mayer ,1990;1993,  Goleman, 1998 جىران وضالى ل ویايز 

ت للملُاط:   الخصائص العُكىمتًر

( ف ز  بي راص اضتجابة 12اليت صراغة ار راص  ل صىراله بولرة ارتيىاة ین        د   

زيا ددخب  يددددف  ائيددا /عددا   /أخرااددا /اددا را /أبدددا ( وبعددد صددراغة ف ددزاد مزتدددار الدددل 

رنصدىر ن فدصوا ین قدل الداخلینن وأعفاء هرئة التدريظ  ل كةرة التربرة  ل جایعدة ا

وتلك  ل تىء التعز ف مجزا ي لةذكاء مافعالل الذُ خد ه الداخلانن وأضفز عن تلك 

د ع دى أربدد  ف ددزادن وبعدد ئعدددا  تعةريداد مزتدددار الددل الطدر ده ع ددى عرنددة ال تعددديئجدزاء 

( طالدا وطالدة  ل كةرة التربرة  ل جایعة ارنصىر ن وكان الودل ین تلك 25یيىاة ین  

ن وتىح یعاني كل كةية  ل مزتدار والفول الىاض  لةتعةرياد . وأضدفزد هى التد ق ی

الجزبة الصراغة الةف رة لإلزتدار عن وياني تعديالد  ل صراغة الف دزاد. وبعدد تلدك الدل 

( ف دزاد. 1اضتسدا  أضةىمل التدةرل العای ل ارتعایدن وأضفز التدةرل عن واضدادعا   

( ف دددز  یىسعددة ع دددى زيطدددة 21 ائردددة یيىادددا یددن  وبالتددالل أصددددذ مزتدددار  دددل صددىراله ال 

ف دددز   88ف ددز ن والتعددداطف و تيددىن یددن  82عىایددل رددل  ئ ار  مافعدداةد و تيدددىن یددن 

ف ددزاد  89ف ددز ن وارعزفدة مافعالرددة و تيدىن یددن  88والن درل مافعدداةد و تيدىن یددن 

ن زيطدة ف زاد. و تألف ی راص الذكاء العداطفي ید 0والتىاصل مجتيا ل و تيىن ین 

 أبعا  كيا ي ل   

دددةدرة وكطددددب  البعـــذ ألاول/ إداسة إلاهفعــــاالث: دددى الدددتدكل  ددددل مافعدددداةد الطد ال دددددر  ع د

الىقت لةتدكل ف  ا والدى ةوا ئلى اافعاةد ئيجابرة ی  یيارضة یواراد ال را  مجتياعرة 

 وارونرة بفاعةرة.
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ن والتىخدد یعودل اافعالردة ال ددر  ع دى ئ را  اافعداةد آلازدز  البعذ الثاوي/ الخعاطف:

 ی  فول یشاعزهل واافعاةع ل والتناغل یعول.

م إلاهفعــاالث: ال دددر  ع دى الددتدكل  ددل مافعداةد الطددةدرة وكطددب  البعـذ الثالــث/ جى ُـ

ة ی  یيارضة یواراد ال را  مجتياعرة رئيجابالىقت لةتدكل ف  ا والدى ةوا ئلى اافعاةد 

 وارونرة بفاعةرة. 

 / ارعزفة مافعالرة  ال در  ع ى مااداه وم را  الجرد لإلافعاةد وارشاعز الدعد الزاب

الذاالرة وخطن التيریت برد  ل ید  الدى ل بالعالقدة بدین بفيدار وارشداعز الذاالردة وبخدداف 

 الخارجرة. 

التأویر ميجابي والىا ل ی  آلازز ن وختا الاددعول البعذ الخامغ/الخىاصل إلاجخماعي: 

ادهل والتعزل یعول بطز  دة ةئ دة. والجددول التدالل يىضد  یىقد  عدداراد كدل بعدد وتطا

ین أبعا  ار راصن خرو لل الزالب العداراد تطةطةرا بل وتعت بطز  ة عشىائرة الجندا 

 لإلضتجاباد النيطرةن وكاات أرقا  العداراد ع ى الندى الذُ يىض ه الجدول 

 ىجذاوي: أبعاد وعباساث ملُاط الزكاء ال3الجذول 

أبعاد الزكاء  الشكم

 لىجذاوي

عباساث  عباساث البعذ املىجبت

البعذ 

 العالبت

مجمىع 

عباساث 

 البعذ

 6-9-11-12-13-17- إداسة إلاهفعاالث 98

53-50-31-28-26-18 

56-16-4 82 

 88 ة يىجد 41-44-54-55-57-33-34-35-37-38-40- الخعاطف 95

-27-29-30-32-58-19-20-21-22-23-24- جى ُم إلاهفعاالث 98

25 

82 88 

املعلشفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  92

 الىجذاهُت

49-14-10-8-7-3-1 51-5-2 89 

الخىاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  92

 إلاجخماعي

 90 ةيىجد 46-45-43-42-39-36-52-48-47
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لت جصحُح امللُاط:   طٍش

بنداءا ع ددى التعةريداد الخاصددة بار رداص والتددب الددین لةيطددتجرب كرفردة مضددتجابةن فاادده 

( ( خطب یا يتفق  xأن يستار مجابة التب التفق یعه و ف  عالیة يجب ع ى ارطتجرب 

ی  یشاعزه واالجاهااله والصزفااله  ل ارىاقف التب التعةق به. والتل طز  ة ال  رذ ی راص 

 الذكاء الىجداني كاآلتي 

 : العباساث العلبُت وإلاًجابُت  مللُاط الزكاء الىجذاوي4الجذول 

 الًحذث هادسا أحُاها عادة دائما العباساث

 

 8 5 8 2 2 املىجبت 

 2 2 8 5 8 العالبت 

 ملُاط الخىافم الىفس ي:-ب

( الددذُ أعدالده ل ردداص التىافددق 8011یدن ئعدددا  الددكتىر  ئجددالل یديددد ضدزي           

النفسخب العا   ل  راضت ا التب الناولت ف  ا " التىافق ی  الاضل وعالقته بالتىافق النفسخب 

 ( عدار  ال يظ التىافق  ل أربعة أبعا .29ربعین  لدي الجنطین" و تيىن ین أ

  0-8التىافق الصخصخب  العداراد. 

  59-89التىافق الاجتيا ل  العداراد. 

   89-58التىافق بضُز  العداراد. 

  29-88التىافق الاافعالل  العداراد . 

ت: -  الخصائص العُكىمتًر

 الصذق:

ل لالزتدار فاضتسةصت قایت الداخلة بدطامل الصد  بطز  ة الاتطا  الداز 

تلدك یدن یعایدل الارالدداة بدین  رجدة كدل بعدد یدن أبعدا  الازتددار والدرجدة اليةردة لالزتددار 

 ( والجدول التالل يىض  تلك 199باةضتعااة بيعا لة بیرضىن ع ى العرنة اليةرة  ن  
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 : ًىضح معامالث الاحعاق الذاخلي الخخباس الخىافم الىفس ي العام5الجذول 

 معامل الاحعاق البعذ الشكم

 9.12 الخىافم الشخص ي 8

 9.11 الخىافم الاجخماعي 5

 9.11 الخىافم ألاظشي  8

 9.18 الخىافم الاهفعالي 2

 الثبـاث:

قایت الداخلة ب راص وداد الازتدار بأبعا ه بربعةن والتىافق العا  كيلن وكدان 

ن ص 8011(.  ضددزين 9.19يىیددا( هددى   82لددداد بطز  ددة ئعددا   التطدردق  بعددد الیعایدل 

881-880) 

 الخصحُح:

اليدىن طز  دة ال د رذ ار رداص یدن زدالل العددارادن خردو يدتدىُ ع دى عدداراد 

(ن أیدددا ئتا 8( عددار  ئتا أجدامل عة  دا ارفددىص بدد نعل( تعطدي لده  رجدة  59یىجددة وردل  

 ( عددار  ئتا أجدامل ارفددىص59(. والعدداراد الطدالدة ردل  9أجامل  ة( فتعطي له صدفز 

( والجدول التالل يىض  9(ن أیا ئتا أجامل بد نعل( دعطي له صفز 8بد ة( تعطى له  رجة 

 تلك 

 :ظلم جصحُح ملُاط الخىافم الىفس ي6الجذول 

 إلاجابت العباساث

 نعل .29ن 82ن 82ن 85ن 88ن 50ن 51ن 52ن 58ن 55ن 80ن 81ن 81ن 82ن 85ن 1-1ن 8ن 8

 ة .80-81ن 88ن 89ن 51ن 51ن 52ن 58ن 59ن 81ن 82ن 88ن 88-0ن 2ن 2ن 5

( فان ال د ب نى لةدرجة اليةرة 98( ئلى  9وا زا أن كل اضتجابة ييكن أن ال اص ین  

 (.812ن ص 8011(  رجة.  ضزين 29( وال د بع ى رل  9لةي راص رل  

 : جىصَع فلشاث الخىافم الىفس ي في صىسجه النهائُت على أبعادة الفشعُت 7الجذول 

 العباساث ألابعاد الفشعُت سكم البعذ

 0ئلى  -8ین  التىافق الصخصخب 8

 59ئلى  -89ین  التىافق الاجتيا ل 5

8  ُ  89ئلى  -58ین  التىافق بضز

 29ئلى  -88ین  التىافق الاافعالل 2
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 ألاظالُب إلاحصائُت للذساظت: 6.8

یددة اعتيدداا  ددل جيدد  والدةردل اتددائج الدراضددة كافددة ع دى اليراددایج مخصددا ي  خش 

اليددرایج مخصدددائرة لةعةددى  الاجتياعردددة(ن با تددافة ع دددى عددد  یدددن الىضددائل مخصدددائرة 

 :ن وین الةك بضالرب(spss) لغزال الدقرق اتائج الدراضة ارطتسزجة ین بزاایج

  ارتىضطاد ال طابرة -1

 .النطب ارئى ة -2

 . مادزافاد ارعرار ة -3

 ( لدراضة الفزو .t.testئزتدار د   -4

 لدیرضىن.یعایل مرالداة  -5

 عشض وجحلُل ومىاكشت هخائج الذساظت: 7.8

بعدددد الطدرددددق ی را دددخب الددددذكاء الىجدددداني والتىافددددق النفسدددخب  ع ددددى أفدددزا  عرنددددة 

الةيرذا ايىن قدد خصدةنا ع دى  رجداد أفدزا  العرندة  دل یتغیدراد  09الدراضة واريىاة ین

ددددق یددددن الأ دددائرة لةدراادددداد قصددددد التد د د دددا بارعالجددددة مخصد ددددل قيند ددددد الدراضددددة كيددددل ن ود كرد

الفزتددراد أو اف  ددا یطددتسدیین بدددذلك ارتىضددطاد ال طددابرة وازتدددار  د( وماددددزال 

( 1ارعراُر ویعایل مرالداة ن والتب أضفزد ع ى النتائج اردينة  ل الجداول ارزقية ین  

 ( .89ئلى  

 عشض وجحلُل ومىاكشت الفشطُت ألاولى: -

داللــت إحصــائُت بــين  جىجــذ عالكــت إسجباطُـت راث "الدنص الفزتددرة ع ددى أاده  

ماسظـــين للتربُــــت 
ُ
الـــزكاء الىجـــذاوي والخىافـــم الىفســـ ي لــــذي جالمُـــز الثالثـــت ثـــاهىي امل

 ."البذهُت

ولةتد ددق یدددن ذدد ة هدددذه الفزتدددرة قينددا بدطدددامل یعایددل مرالدددداة لدیرضدددىن 

وتلددك لدراضددة العالقددة بددین الددذكاء الىجددداني والتىافددق النفسددخب لتالیرددذ الطددنة اللاللدددة 

 ضین لةدراضة.وااىُ اريار 

بعد التأكد ین الىفز رزوة الطدردق یعایدل مرالدداة لدیرضدىن   قيندا بارعالجدة 

( SPSSمخصددائرة لةدراادداد باضددتسدا  بزاددایج ال شیددة مخصددائرة لةعةددى  الاجتياعردددة  

س ددل الىتددرذ   رجدداد ئجابدداد التالیردذ  ددل ار ردداصن وقددد یلةندا العرنددة وقريددة یعایددل 

 لة مخصائرة  ل الجدول التالل مرالداة ویطتىي الدة
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 : ًمثل معامل إلاسجباط  ملخغيري الذساظت8الجذول 

 sigمعخىي الذاللت  معامل إلاسجباط العُىت ثاملخغيرا

 9.999 9.181** 09 الزكاء الىجذاوي

 الخىافم الىفس ي

 ةخ نا یاي ل     1ین زالل الجدول 

( ن كيدا 9.92عند یطدتىي  ةلدة    9.181الدصةنا  ع ى قرية یعایل مرالداة   

وتعير عن ئرالداة قىُ  α=0.05ورل أقل ین  (sig =0.000)بةغت قرية الدةلة ارعنى ة 

و ال ئخصائرا  یيا يدل ع ى الد ق الفزترة بأاه الىجد عالقة تاد  ةلة ئخصائرة بین 

ن لةتربرددة الدذكاء الىجددداني والتىافدق النفسددخب لدددي الالیردذ الطددنة اللاللددة ودااىُ اريارضددی

 الددارةن أُ الىجد عالقة ئرالداطرة قى ة و یىجدة و الة ئخصائرا .

 مىاكشت الفشطُت ألاولى: 

نخرو وجداا قريدة یعایدل مرالدداة  1ین زالل عزال والدةرل یعطراد الجدول         

( ورل قرية یىجدة ویزالفعة و الة ئخصائرا ع ى وجى  عالقة قى ة 9.181لدیرضىن   **

الىجداني ویطدتىي التىافدق النفسدخب لتالیردذ اللاللدة ودااىُ اريارضدین لةتربردة بین الذكاء 

الدداردةن وهدذا یايإكدد مرالدداة یدابین الددذكاء العداطفي والتىافدق النفسدخب بعالقدة طز يددة 

أُ أاه كل یاسا د  رجاد الذكاء الىجداني سا  یطتىي التىافق النفسدخب. وهدذا یايفطدز 

ة دطدتطرعىن ئ ار  ئافعداةع ل  والددتدكل ف  دا ید  قدددرع ل أن التالیردذ اريارضدین لةز اتدد

ع ددى ئ را  ئافعددداةد آلازدددز ن والدى ةودددا یدددن ئافعدداةد ضدددةدرة ئلدددى ئيجابردددة یددد  یيارضدددة 

یودداراد ال ردددا  مجتياعرددة وارونردددة بفاعةردددةن كيددا ييكددد  ل الدددى ل بالعالقددة بدددین بفيدددار 

ر ميجدابي والدىا ل ید  آلازدز ن وختددا وارشداعز الذاالردة وبخدداف الخارجردةن وكدذا التددأوی

الاددعول وتطداادهل والتعدارل یعودل بطز  دة ةئ ددةن وهدذا طدعدا یدادعشس الجاادب مافعددالل 

 ومجتيا ل  ل یطتىي التىافق النفسخب.

 (5989 الدياضدطين ررددا بداهز الطددعرد نوقدد ئالف دت اتددائج  راضدانا یدد   راضدة 

طرددة بدین كدال یددن الدذكاء الىجدداني بأبعددا ه وجدى  عالقدة ارالدا والتدب بددورها الىصدةت ئلددى 

ارستةفددة   فوددل الىجدددان وئ راكدده و التعدداطف یدد  آلازددز ن و ئ ار  الىجددداني واروددداراد 

( وهى 9.98الاجتياعرة (ن وجير  أبعا  التىافق النفسخب والاجتيا ل عند یطتىي  ةلة  

يدا ل وأبعدا هن وتلدك أن یا دشیر ئلى أن الذكاء الىجداني يدزالدط بدالتىافق النفسدخب والاجت
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ارالفاع یطتىي الذكاء الىجداني يارذ لةفز  ال در  ع ى التىافدق النفسدخب والاجتيدا ل ید  

 .بوتاع الاجتياعرة أو بضز ة أو اردرضرة

 عشض وجحلُل ومىاكشت الفشطُت الثاهُت: -

ال جىجذ فشوق راث داللت إحصائُت بين مخىظطاث دسجاث  "النص الفزترة ع ى أاه  

ماسظين للتربُت البذهُت على ملُاط ا
ُ
 ."حعضي ملخغير الجيغ الزكاء الىجذاويلخالمُز امل

ن ئزتدار د(   زتدار هذه الفزترة اضتسدینا ارتىضطاد ال طابرة ومادزال ارعراُر

رعزفددة  رجددة كددل بعددد یددن ببعددا  وبعددد التأكددد یددن الددىفز رددزوة الطدرددق مزتددددار "د" 

دددا ب د ددددة لعرنتددددین یطددددت ةتین قيند ددددتسدا  بزاددددایج ال شید دددائرة لةدراادددداد باضد د ارعالجددددة مخصد

( س دددل الىتددرذ   رجدداد ئجابدداد ارفدىصددین  ددل SPSSمخصددائرة لةعةددى  الاجتياعرددة  

ار رداصن وقدد یلةندا العرندة وارتىضدطاد ال طدابرة والاادزافداد ارعرار دة لةيتغیدراد  ددل 

 الجدول التالل 

 سجاث الزكاء الىجذاوي حعب الجيغ: ًىضح الفشوق بين مخىظطاث  د9الجذول 

ـــ   العُىت املخغيراث ـ ـ ـ ـ ـ ـ املخىظـ

 الحعابي

ـــشاف  ـ ـ ـ ـ الاهحـ

 املعُاسي 

ــت  كُمت "ث" ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دسجـ

ت  الحٍش

ـــخىي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معـ

ـــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الذاللـ

sig 

 9.122 11 -9.221 21.102 591.89 88 تكز

 28.851 585.11 21 أاثا

دددل  الددددذكاء 0خطدددب الجدددددول          الىجددددداني   ل ددددد بةدددد  ارتىضددددط ال طدددابي لةددددذكىر  د

وهى یت ارمل ین  ارتىضط ال طابي لإلااف الدذُ   21.102واادزال یعراُر   591.89

نوبةغت  -9.221كيا بةغت قرية "د"   28.851واادزال یعراُر  585.11بةغت قريته   

وبدددذلك  α=0.05( ورددل أكيدددر یددن یطددتىي الدةلددة (sig =0.655قريددة الدةلددة ارعنى ددة 

فزتديتنا الصددفز ة التدب ال ددز  بعدد  وجددى  فدزو  تاد  ةلددة  ييكنندا ال ددىل أاده الد  ددت

ئخصائرة بین مااف والذكىر  ل الذكاء الىجداني .وینه ا دل الفزترة الصفز ة وازفض 

 الفزترة الدديةة.

 :مىاكشت الفشطُت الثاهُت

خردددو وجدددداا أن قريدددة "د"  ن0یددن زدددالل عدددزال والدةردددل یعطردداد الجددددول  

 α=0.05( ورل أكيدر یدن یطدتىي الدةلدة sig =0.655عنى ة  ( وقرية الدةلة ار-9.221 
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وبذلك ييكننا ال دىل أاده الد  دت فزتديتنا الصدفز ة التدب ال دز  بعدد  وجدى  فدزو  تاد 

 ةلة ئخصائرة بین ماداف والدذكىر  دل الدذكاء الىجدداني .وینده ا ددل الفزتدرة الصدفز ة 

ددداء يفطددددز أن لإلادددداف والدددذك وادددزفض الفزتددددرة الدديةة.وهددددذا یدددا  اافعالرددددةىر قدددددراد تكد

الفزتدرة ة اةيدظ فدزو   ازتددار یت اربة ة يستةفان كلیرا عن بعضن وبالتدالل یدن زدالل 

  الة ئخصائرا بر  ل .

 التددب أظوددزد (5992ن  باضداران واادددكوقدد االف ددت اتددائج  راضدانا یدد   راضددة 

ء الىجدانين ذكىر ومااف  ل الذكاعد  وجى  فزو  تاد  ةلة ئخصائرة بین ال اتائجوا 

 يإكد أن لةذكىر ومااف قدراد تكائرة وجداارة یت اربة . وهذا یا

 عشض وجحلُل ومىاكشت الفشطُت الثالثت: -

ال جىجذ فشوق راث داللت إحصائُت بين مخىظطاث دسجاث  "النص الفزترة ع ى أاه  

ماسظين للتربُت البذهُت على ملُاط الخىافم الىفس ي حعضي ملخغير 
ُ
 ."الجيغ الخالمُز امل

ن  والااددددزالهدددذه الفزتدددرة اضدددتسدینا ارتىضدددطاد ال طدددابرة  ةزتددددار           ددداُر ارعرد

ئزتدار د( رعزفة  رجة كل بعد ین ببعا  وبعد التأكد ین الىفز رزوة الطدرق مزتدار 

"د" لعرنتدین یطددت ةتین قيندا بارعالجددة مخصدائرة لةدراادداد باضدتسدا  بزاددایج ال شیددة 

( س دددل الىتددرذ   رجدداد ئجابدداد ارفدىصددین  ددل SPSSعةددى  الاجتياعرددة  مخصددائرة لة

ار رداصن وقدد یلةندا العرندة وارتىضدطاد ال طدابرة والاادزافداد ارعرار دة لةيتغیدراد  ددل 

 الجدول التالل 

 حعب الجيغ الخىافم الىفس ي: ًىضح الفشوق بين مخىظطاث  دسجاث 11الجذول 

ـــ   العُىت املخغيراث ـ ـ ـ ـ املخىظـ

 الحعابي

ـــشاف  ـ ـ ـ الاهحـ

 املعُاسي 

ــت  كُمت "ث" ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دسجـ

ت  الحٍش

ـــخىي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ معـ

ـــت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الذاللـ

sig 

 9.808 11 -9.121 0.150 51.88 88 تكز

 1.112 89.98 21 أاثا

ل دددد بةددد  ارتىضدددط ال طدددابي لةدددذكىر  دددل  التىافدددق النفسدددخب   89خطدددب الجددددول         

ىضددط ال طددابي لإلادداف الددذُ وهددى یت ددارمل یددن  ارت  0.150واادددزال یعردداُر   51.88

نوبةغددت  -9.121كيددا بةغددت قريددة "د"   1.112واادددزال یعردداُر  89.98بةغددت قريتدده   

وبدددذلك  α=0.05( ورددل أكيدددر یددن یطددتىي الدةلددة sig =0.393قريددة الدةلددة ارعنى ددة  
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ييكننا ال ىل أاه الد  ت فزتيتنا التب ال ز  بعد  وجى  فزو  تاد  ةلة ئخصائرة بین 

 والذكىر  ل التىافق النفسخب.مااف 

 مىاكشت الفشطُت الثالثت: 

نخرددددو وجددددداا أن قريددددة "د"  89یددددن زددددالل عددددزال والدةرددددل یعطردددداد الجدددددول         

 α=0.05( ورل أكيدر یدن یطدتىي الدةلدة sig =9.808( وقرية الدةلة ارعنى ة  -9.121 

وجدى  فدزو  تاد  وبذلك ييكننا ال دىل أاده الد  دت فزتديتنا الصدفز ة التدب ال دز  بعدد 

 ةلدة ئخصددائرة بددین مادداف والددذكىر  ددل یطددتىي التددىا  النفسددخب .ویندده ا دددل الفزتددرة 

یت ددارمل   ا یايفطددز أن لإلادداف والدذكىر یطددتىي الصدفز ة واددزفض الفزتددرة الدديةة.وهدذ

ین التىافق النفسخب مافعالل ومجتيا ل والصخصخب ة يستةفان كلیرا عن بعض وبالتالل 

 ار الفزترة ة اةيظ فزو   الة ئخصائرا بر  ل.ین زالل ئزتد

عدشس الفدزال بول الدذُ يس ددز بىجدى  عالقدة ئيجابردة قى دة بدین الددذكاء  وهدذا یدا دس

سا  یطتىي التىافق الىجداني والتىافق النفسخب نفيةيا كان هنا  قدر  تكائرة وجداارة 

 رة الددارة.لدي الالیرذ الطنة اللاللة وااىُ اريارضین لةترب هالنفسخب بأبعا 

دددائج  راضدددانا یدددد   راضدددة   عةرددددى  وبى ددد ابةن  (  والتددددب 5981وقدددد ئزتةفدددت اتد

 الالیردذ لددي النفسدخب التىافدق یطدتىي   دل ئخصدائرا  الدة فدزو  الىصةت اتائجوا ئلى وجى 

ُ  اللاللة الطنة  .الجنظ  زتالل الدعا  وااى

 الخردل النفسدخب التىافدق عيةردة  دل ة يةعدب  ورا هایدا الجدنظ وینده نطدتنتج أن یتغیدر

 لتد ردق ضدع  يا  دل الدذكز يادعودا التدب الةدك عدن باثدا الادعودا التدب الاضدتراالرجراد الستةدف

 .النفسخب التىافق

 خاجمت :

دددین الددددذكاء الىجددددداني           دددانا ئلددددى التعددددزل ع ددددى طدرعددددة العالقددددة بد ل ددددد هدددددفت  راضد

يارضدین
س
لةتربردة الددارددة ن  ویطدتىي التىافدق النفسدخب لددي الالیردذ الطدنة اللاللدة ودااىُ ار

كيدا هدددفت أيفدا ئلددى الكشددف عدن الفددزو  بددین یتىضدطاد  رجدداع ل  ددل كدل یددن الددذكاء 

عشي ئلى یتغیر الجنظ.
س
 الىجداني ویطتىي التىافق النفسخب التب ت

دددان خرددددو  دددائج ارتىصدددل ئل  د دددا یدددن النتد ل دددد الد  ددددت فزتدددراد الدراضددددة ااطالقد

عالقددة تاد  ةلددة ئخصددائرة بدددین الد  ددت الفزتددرة بولددى والتددب الددنص ع ددى أادده "الىجددد 

يارضین لةتربرة الددارة "ن 
س
الذكاء الىجداني والتىافق النفسخب لدي الالیرذ اللاللة وااىُ ار
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ورل عالقة یىجدة و الة ئخصائرا والفطز ع ى  9.181وقد وجداا قرية یعایل مرالداة   

يكدد  ل أن التالیردذ اريارضدین لةتربردة الددارددة ييةيدىن تكداءإل ئافعالردا بيطدد تىي عدال جددا يس

 ین رف  یطتىي التىافق النفسخب لد  ل .

ة الىجدد فدزو  تاد  ةلدة ئخصدائرة  كيا الد  ت الفزترة اللااردة التدب الدنص ع دى أاده "

يارضین لةتربرة الدداردة ع دى ی رداص الدذكاء الىجدداني 
س
بین یتىضطاد  رجاد التالیرذ ار

بین الذكىر ومااف  دل یطدتىي الدذكاء  "ن والفطز بأاه ة الىجد فزو تعشي رتغیر الجنظ 

 الىجداني .

ة الىجددد فددزو  تاد  ةلددة ئخصددائرة بددین  والد  ددت أيفددا الفزتددرة اللاللددة   "

يارضین لةتربرة الددارة ع ى ی راص التىافق النفسخب تعشي 
س
یتىضطاد  رجاد التالیرذ ار

ادداف  ددل یطددتىي "ن یيددا يفطددز أيفددا بأادده ة الىجدد فددزو  بددین الددذكىر وم رتغیدر الجددنظ 

 التىافق النفسخب .

عشس الفزتدرة بولددى بأاده ةيستةدف الددذكىر عدن مادداف  دل  رجددة  وهدذا طدعدا یددادس

الدذكاء الىجدداني وة  ددل یطدتىي التىافدق النفسددخب وهدذا یدايزبط یتغیددر الدذكاء الىجددداني 

بيطدتىي التىافدق النفسددخب نفيةيدا سا د  رجددة الدذكاء الىجدداني ئرالفدد  یطدتىي التىافددق 

 لنفسخب لةتالیرذ اريارضین لةتربرة الددارة  ل الطنة اللاللة وااىُ. ا

التىافدق و الذكاء الىجدداني ئرالداطرة بین عالقة وجى  ئتن اليىن  راضانا قد أودات فعال 

 ( . 9.181النفسخب والتب كاات  الة ئخصائرا ویىجدة ویزالفعة خرو بةغت قريت ا  **

 جىصُاث واكتراحاث:

 لدددل هاالددده الدراضدددداد التدددب الدددزبط یتغیددددراد یلدددل الددددذكاء تطدددةرط الفدددىء ع ددددى ی

الىجددداني أو العدداطفي یددد  التىافددق النفسددخب أو ال دددديز الددذاد أو یفوددى  الدددذاد  

 لدي التالیرذ بذ اء بدارا والذين ييارضىن التربرة الددارة بجدار  

  مهتيا  بالتالیرذ بضى اء وغیر بضى اء ع ى خد ضىاء بتىفیر رزوة ال  ة

 فطرة والددارة .الن

  ئعدا   راضاد ی اراة بین التالیرذ اريارضین لةتربرة الددارة وغیر اريارضین لوا

 لتدديد زصائص كل فئة ی  يا .

  ئضتغالل خصص التربرة الددارة لتيز ز جىااب یعزفرة أوناء یيارضت ا ارزالدطة

  بالتغذية ال  رة وختا التعدئة النفطرة والزوخرة .
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 شاجع:. كائمت امل11

عةردى  ضديرة وبى دد ابة یديددن التىافددق النفسدخب وعالقتده بت ددديز الدذاد لددذي  .8

ة
ّ
 العد  الجشائزن– وال فار  مضالیّرة العةى  الالیرذ الطنة اللاللة وااىُن یجة

 .5981 أكتىبز  الطا ص

ئبدزاهرل  اجدالء یديدد ع دىن الدذكاء الىجدداني وعالقتده بيصددر الفددط  لطفددل  .5

كةردة ر داال بطفدال نجایعدة ال داهز ن  طتیر غیر ینشدىر نالزوتة ن رضالة  یاج

5991. 

أبى عال  رجاءن یناه  الددو  ل العةى  النفطرة و التربى دةن ال داهز    ار النشدز  .8

 .5992للجایعاد ن

.5991أبدى عدىال ضددةرلن التىافدق النفسدخب لةيطددنینن بر ن  ار.أضدایة لةنشددزن- .2

        

 لن ال اهز   نشز والىسيد  عدالل الكتداملن ئجالل یديد ضزين عةل النفظ العال- .2

.5999 

العةدىان أخيددن الدذكاء الىجدداني وعالقتدده باروداراد الاجتياعردة وأايداة التعةددق  .1

لددددي طةددددة الجایعدددة  دددل تدددىء یتغیدددُر التسصدددص والندددىع الاجتيدددا ل لةطالدددبن 

 .5988ن 822 -852( 5ن العد  1ارجةة بر ارة  ل العةى  التربى ةن ارجةد
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