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ر   الشكر والتقد
هن  بدایة انه املوىل إىل وامحلد كرلش تو ل سب ّ و ي عز نعم ا  هبذا لینا ٔ

اننا ٔ ٕجناز ىل و لیه هذا ا ٕ   .لكه الفضل رجع البحث، وا

د من لك إىل والعرفان اجلزیل لشكر نتقدم       ٕجناز يف سا  البحث هذا ا

كتور املرشف ٔستاذ ر وخنص ، املتواضع  ىل"  حسني مشطر"  ا

دات لتوجهياتوا النصاحئ لك ي واملسا ري الفضل  اكن وا ٕجناز يف الك  ا

ه كام ، هذا العلمي  وخنص ، النفس مل بقسم ٔساتذتنا مجیع إىل شكر نو

ايس "كتورا ر مية صغري ن"   كتورةوا ، " محمد مك  ىل"  ر

دات   . لنا قدموها اليت املسا

ه ٔن یفوتنا ال كام دوننا، لبةالط  إىل لشكر نتو ن سا بةامل  وعامل ا  ك

ة لنا قدم من وللك مع النصی ابنا اكنت اليت الضعف حلظات يف وا   .ت

  شكرا                                                                         
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  :ملخص الدراسة 

  "الذكاء الوجداني وعالقته بالتفوق الدراسي لدى الطلبة الجامعیین " عنونت هذه الدراسة ب

  "الفلسفة  قسمعلم النفس ، و  علم االجتماع ، قسمبدراسة میدانیة "       

بین الذكاء الوجداني والتفوق الدراسي  ارتباطیةوتهدف الدراسة إلى الكشف عما إذا كانت هناك عالقة 

في ظل متغیر السن  بین أبعاد الذكاء الوجداني ارتباطیة و كذلك وجود عالقة   للطلبة الجامعیین

  صص والمستوى الجامعي ، وقد تم طرح إشكالیة الدراسة في التساؤل الرئیسي التخ

  :التالي 

 ماهي نوع العالقة التي تربط بین الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي للطلبة الجامعیین ؟  

 :و یتفرع من التساؤل الرئیسي التساؤالت التالیة 

  فوق الدراسي للطلبة الجامعیین ؟بین الذكاء الوجداني و الت ارتباطیةهل توجد عالقة 

  ؟  الذكاء الوجداني للطلبة الجامعیین أبعاد بینموجبة  ارتباطیةهل توجد عالقة  

  الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي للطلبة الجامعیین ؟أبعاد بین  ارتباطیةهل توجد عالقة  



 

  ؟عیینإلى متغیر السن للطلبة الجامهل توجد فروق بین الذكاء الوجداني ترجع 

  ؟الذكاء الوجداني ترجع إلى متغیر المستوى الجامعي للطلبة الجامعیینفي هل توجد فروق  

  الذكاء الوجداني ترجع إلى متغیر التخصص الجامعي  للطلبة الجامعیین ؟في هل توجد فروق 

  : ةوالتي صیغت على ضوئها الفرضیة الرئیسی

  لطلبة الجامعین لق الدراسي بین الذكاء الوجداني و التفو  ارتباطیةتوجد عالقة. 

  :وصیغت لها الفرضیات الجزئیة التالیة 

  موجبة بین أبعاد الذكاء الوجداني للطلبة الجامعیین   ارتباطیةتوجد عالقة. 

   

  بین أبعاد الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي للطلبة الجامعیین  ارتباطیةتوجد عالقة. 

 الذكاء الوجداني ترجع إلى مقیاس  عینة البحث على توجد فروق ذات دالة إحصائیة عند أفراد

 .متغیر السن 

  ترجع إلى  نيالذكاء الوجدا على مقیاس توجد فروق ذات دالة إحصائیة عند أفراد عینة البحث

 .متغیر المستوى الجامعي 

  توجد فروق ذات دالة إحصائیة عند أفراد عینة البحث على الذكاء الوجداني ترجع إلى متغیر

  .ص الجامعي التخص

 1945ماي 8امعة في سیاق ذلك ، اتبعنا المنهج الوصفي ، وقد أجریت الدراسة على عینة من طلبة ج

 39ة ، قسم علم االجتماع ، علم النفس ، قسم الفلسفة ، والمكونة من االجتماعیكلیة العلوم االنسانیة و 

، أداة لجمع البیانات المتمثلة في  طالب وطالبة ، والتي تم اختیارها بطریقة قصدیة ، كما طبقت لذلك

مقیاس الذكاء الوجداني لفاروق عثمان ومحمد عبد السمیع ، وذلك بعد التأكد من صالحیتها للتطبیق على 



 

عینة الدراسة األساسیة ، ولمعالجة وتحلیل معطیات الدراسة تم االعتماد على الحزمة اإلحصائیة للعلوم 

  . 20، النسخة   spssة االجتماعی

  :عد المعالجة اإلحصائیة ، تم التوصل إلى النتائج التالیة وب

 بین الذكاء الوجداني والتفوق الدراسي  ارتباطیةعالقة  دال توج. 

  موجبة بین أبعاد الذكاء الوجداني  ارتباطیةتوجد عالقة. 

 بین أبعاد الذكاء الوجداني والتفوق الدراسي  ارتباطیةتوجد عالقة  ال. 

 ذكاء الوجداني ترجع لمتغیر ة إحصائیة عند أفراد عینة البحث على مقیاس التوجد فروق ذات دالل

 .سنة ] 24 -22[الفئة العمریة  وكانت لصالحالسن  

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند أفراد عینة البحث على مقیاس الذكاء الوجداني ترجع لمتغیر

  .طلبة الماستر  وكانت لصالحي المستوى الجامع

  اني ترجع لمتغیر ذات داللة إحصائیة عند أفراد عینة البحث على مقیاس الذكاء الوجدتوجد فروق

  .علم االجتماع و الفلسفة  وكانت لصالحالتخصص الجامعي 

  

  

  

  

 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مقدمة 

 وثرواتها الطبیعیة ، المتجددة البشریة لطاقاتها األمثل االستثمار إلى باستمرار المتقدمة األمم تسعى

 في یسهم وطاقاتهم بما ومواهبهم أبنائها قدرات لتنمیة االیجابیة واألسالیب الطرق كل وتستخدم ، المتعددة

ً  وفكرا وجسداً  روحاً  متعلم فرد لكل الشاملة میةتنال تحقیق  ...واجتماعیا وتوافقًا نفسیاً  جمالیاً  وحساً  وذكاء

 علیه یترتب الذي األمر , التعلیمیة سساتمؤ ال تمارسها زالت ما التي للذكاء، التقلیدیة النظرة عن وبعیداً 

 یمكن واحدة قدرة عبارة عن المتعلم ذكاء تعد التقلیدیة النظرة إن،  البشریة طاقاتال في فادحة خسائر

 IQ" ،  Intelligence Quotient" معامل علیه یصطلح معین رقم خالل من عنها التعبیر أو تلخیصها

 التقلیدي المفهوم ارتبط لقدو  ، للذكاء الضیق المنظور وفق تعلمالم هذا ذكاء مستوى تحدید یتم وعلیه

 اهتمام من قدر بأكبر طویلة مدى عقود على المفهوم هذا حظى حیث "الذكاء معامل" بمفهوم للذكاء

 ألعلى یصلون الذكاء في األعلى وأن األشخاص والتفوق، للنجاح األول العامل واعتبروه النفس، علماء

 كثیر فهناك ذلك، غیر الواقع في نجده بینما مجاالت الحیاة، ومختلف والعمل التعلیم يف النجاح مستویات



 

 مواقع یتخذون ذكاء أقل وآخرون واالكتئاب، والتوتر فریسة القلق حیاتهم ویقضون یتعثرون األذكیاء من

 الذكاء راتبمها علیها یطلق ما هي أهمیة، أكثر أخرى راتامن مه لتمكنهم إال ذلك ولیس وناجحة، مهمة

دراك وعي منIntelligence  Emotional الوجداني ٕ دارة وضبط ، للذات وا ٕ  ،االنفعاالتو  المشاعر وا

 .االجتماعي والتواصل والتوافق والتعاطف، الوجدانیة، والمشاركة ، الذات وتحفیز االندفاعات، في والتحكم

ًي أو سلبي أكان سواء االنفعال یمثل الذي والوجدان  یشبع حاجتنا فهو الیومیة، للحیاة ضروري إیجاب

ا المهم فمن ، بقراراته ویتحكم اإلنسان ویقود ، الیومیة  من النوع ، فهذا الفرد عند الوجداني الذكاء توفر جدً

 دراستنا في ونسعى ، الدراسي التفوق ومنها النشاطات من كثیر في الفرد تفوق یفسر الذي هو الذكاء

 الدراسي والتفوق الوجداني الذكاء بین االرتباطیة العالقة وجود عدم وأ وجود عن الكشف إلى ، الحالیة

 وقمنا ، لدراستنا ممهدة نظرة عن عبارة وهي ، بمقدمة تبدأ خطة خالل من ، الجامعیین الطلبة لدى

  . المیداني الجانب ، النظري الجانب:  هما جانبین إلى الدراسة بتقسیم

:  فیه تناولنا اإلطار العام للدراسة عن عبارة،الفصل التمهیدي   فصول ثالث على النظري الجانب یحتوي

 المصطلحات ضبط ، الدراسة أهداف ، الدراسة أهمیة ، الفرضیات ، الدراسة اشكالیة ، للفصل تمهید

  . الفصل خالصة وأخیرا ، السابقة الدراسات ، للدراسة اإلجرائیة

 مفهوم ، تمهید:  التالیة العناصر فیه تناولنا یثح الوجداني الذكاء بمتغیر خاصاألول  الفصل بینما

 ، الوجداني للذكاء المفسرة النظریة النماذج ، الوجداني الذكاء لمفهوم التاریخي التطور ، الوجداني الذكاء

 قیاس ، الوجداني الذكاء أهمیة ، الوجداني الذكاء مرتفعي خصائص ، الوجداني الذكاء ومكونات أبعاد

  . الفصل خالصة وأخیرا ، الوجداني الذكاء

 ، التفوق مفهومو  تمهید:  التالیة العناصر فیه تناولنا حیث الدراسي للتفوق فخصصناهالثاني  الفصل اما

 المتفوقین وسمات خصائص ، الدراسي للتفوق المفسرة النظریات ، الدراسي التفوق لظاهرة تاریخیة نبذة



 

 وأخیرا ، دراسیا المتفوقین رعایة ، دراسیا المتفوقین طلبةال مشكالت ، دراسیا المتفوقین جاتاح ، دراسیا

  . الفصل خالصة

 ، المیدانیة الدراسة إلجراءات خصصالثالث  الفصل:  فصالن على فیحتوي ، المیداني الجانب أما

 الدراسة أهداف ، االستطالعیة الدراسة تعریف(  االستطالعیة الدراسة ، تمهید:  یلي ما فیه تناولناو 

 متریة السیكو الشروط ،)  االستطالعیة الدراسة مراحل ، االستطالعیة الدراسة عینة ، طالعیةاالست

 ،البیانات جمع أدوات ، الدراسة عینة ، الدراسة حدود ، الدراسة منهج:  وفیها األساسیة الدراسة ، للمقیاس

  . الفصل خالصة وأخیرا ، البیانات تحلیل أسالیب

 إلى ذلك بعد لنلخص ، عامة مناقشة ثم ، مناقشتها و النتائج حلیلوت لعرض خصصالرابع  والفصل

 . الدراسة خاتمة ثم ، والتوصیات االقتراحات من جملة



 

 

 

  الجانب

  النظري 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  .اإلطار العام للدراسة: الفصل التمهیدي 

  تمهید

  .اإلشكالیة  -أوال 

 .فرضیات الدراسة  -ثانیا 

 .أهداف الدراسة  -ثالثا 

 .أهمیة الدراسة  - رابعا 
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 .الدراسات السابقة  -سادسا 

 خالصة
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  : تمهید 

 سنتناولطار العام للدراسة ، من خالل توضیح موضوع البحث ، بحیث لإل في هذا  الفصلالتطرق سیتم 

لیتم   ،عنها من فرضیات ، باإلضافة إلى عرض أهداف الدراسة و أهمیتها انبثقدراسة ، وما إشكالیة ال

اإلجرائیة للدراسة و التي تمثل متغیرات الموضوع ، لنتطرق في األخیر المفاهیم  المصطلحاتبعدها ضبط 

  .إلى الدراسات السابقة التي ستثري موضوع البحث 
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  اإلشكالیة -أوال 

الدارسین و الباحثین في علم  باهتمامیعتبر الذكاء الوجداني أحد أهم أنواع الذكاءات التي حظیت         

األخیرة ، حیث یعد هذا الذكاء من المفاهیم الحدیثة نسبیا ، لذلك  اآلونةالنفس وعلوم التربیة ، السیما في 

فمنهم من یطلق علیه " Emotionnel Intelligence  "تعددت الترجمات العربیة للمصطلح األجنبي

و البعض اآلخر یسمیه الذكاء الوجداني ، ومنهم من یسمیه الذكاء العاطفي  و كذلك    االنفعاليالذكاء 

ذكاء المشاعر وغیرها ، وأیا كانت تسمیة هذا المفهوم ، فإن الكل یتفق على أنه عامل أساسي ومهم في 

المتنامي بهذا المفهوم كم   االهتمامو قد نتج عن  ،ة عیاالجتماالمجاالت العلمیة العملیة ، الشخصیة و 

 .كبیر من الدراسات والبحوث

 "هاو howe"و  "فات  fatt" الباحثفمن الدراسات األجنبیة التي أجریت حول الموضوع ، نجد دراسة  

عینة ة األجانب و المواطنین في سنغافورة ، وشملت الوجداني لدى طالب الجامع دراسة الذكاءحیث تمت 

طالب ) 69(یدرسون في تخصصات مختلفة في سنغافورة ، منهم  طالب جامعي ) 100(الدراسة 

طالب أجنبیا و قد أسفرت النتائج على أن الطالب األجانب یتمتعون ) 31(یة ، و وبسنغافورة الجن

الذكاء بمستوى ذكاء وجداني أعلى مقارنة بالطالب المواطنین ، كما بینت النتائج عن وجود فروق في 

  .الوجداني تعزى لمتغیر النوع ، و الفروق كانت لصالح الذكور 

في موضوع  الذكاء الوجداني و عالقته ببعض  "سكیر shcheer"  و"هارود    harrod"  وبحث كل من

شاب من الوالیات المتحدة األمریكیة ) 200(المتغیرات الدیمغرافیة للشخصیة ، وتكونت عینة الدراسة من 

 نتائج عن وجود عالقة موجبة ودالة بین الذكاء الوجداني و مستوى تعلیم الوالدین وعدم وجودوأسفرت ال

عالقة بین الذكاء الوجداني و العمر ، كما أسفرت  عن وجود فروق في الذكاء الوجداني تعزى لمتغیر 

  .النوع و الفروق كانت لصالح اإلناث 
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 عبد " دراسة  :من بینها ة حول متغیر الذكاء الوجدانيعدیددراسات أما على الصعید العربي ، فقد أجریت 

و عالقته بكل من الذكاء المعرفي و التحصیل الدراسي و التوافق  االنفعاليحول الذكاء " العال عوجة 

ن الطلبة ذوي التخصصات العلمیة یالنفسي لدي طالب الجامعة ، وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ب

بین  فروق ، ولم تظهر نتائج الدراسة وجود االنفعالياإلنسانیة في الذكاء و الطلبة ذوي التخصصات 

  . االنفعاليالجنسین في متغیر الذكاء 

الجامعي لدى الطلبة  باالندماجوبحث عدنان محمد عبد القاضي في موضوع الذكاء الوجداني وعالقته 

ات العلمیة و اإلنسانیة ، و طالبا من التخصص) 340(ت العینة لالمستجدین في كلیة التربیة ، وشم

ندماج الجامعي لدى الطلبة رتباط موجبة بین الذكاء الوجداني و االاعالقة  خلصت النتائج إلى  وجود

، المستجدین ، كما توصل الباحث إلى وجود فروق في الذكاء الوجداني بین الذكور واإلناث لصالح اإلناث

  ) .إنساني  –علمي ( جداني وفقا لمتغیر التخصص و أظهرت النتائج عدم وجود فروق في الذكاء الو 

هو شرط  االنفعاليأن الذكاء الوجداني ال یقل أهمیة عن الذكاء العام ، فیمكن القول أن الذكاء  وباعتبار

و على إعطاء  نفعاالتاالحتاج للتعرف على تقدرات العقلیة المتنوعة ، لذا المسبق لتطویر وتحقیق 

یة الوصف المناسب و التسمیة المالئمة ، مما یفید في تحقیق التفوق في حاجات الداخلالمشاعر و ال

المهني و المجال التربوي هذا األخیر أي التفوق  االجتماعي جال الشخصي ،الممختلف مجاالت الحیاة ك

في المجال التربوي أو بصورة أدق التفوق الدراسي یلعب دورا هاما في حیاة الفرد حیث عرفه  عبد السالم 

وصل في أداءه إلى مستوى أعلى من العادیین في مجال من  من هو المتفوقین عقلیا" د الغفارعب

د بشرط أن یكون ذلك المجال موضع تقدیر ر المجاالت التي تعبر عن المستوى العقلي و الوظیفي للف

احثین و الب اهتماملذلك تعتبر ظاهرة التفوق الدراسي من الظواهر التربویة التي استقطبت " الجماعة 

 المستقبليالمختصین في مختلف العلوم اإلنسانیة ، وذلك نظرا ألهمیة هذه الظاهرة بالنسبة للبعد 

  .ككل للمتفوقین أنفسهم و المجتمع 
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 أن الطالب الجامعیین هم أكثر الفئات أهمیة  في المجتمع إذ یقع علیهم دورا أساسي وهو تطویروال شك 

أساسي إال بسعي الطالب لتحقیق تفوقه  ال یكون  دین ، وهذا الدورالمجتمع في شتى المجاالت و المیا

  .إلخ ...... االجتماعيالدراسي و المهني و 

التعامل الفعال مع ذاته و مع اآلخرین مكنه من حیث سیحتاج إلى مجموعة من المهارات الوجدانیة التي ت

  .أي في المحیط التربوي

الشریحة المتمیزة و ذلك إلعدادهم إعدادا  هبهذ االهتمامسؤولیة ق النظام التعلیمي متومن هنا تقع على عا

المجاالت العلمیة و التقنیة و اإلنتاجیة و التربویة  جمیعفي تحقیق توقهم متینا لجعلهم قادرین على 

  .یعود بالخیر و الصالح للبالد  استغاللستغالله أحسن اوذلك من خالل إستثمار تفوقهم و ...وغیرها 

بق أن هذه الدراسة تسعى إلى الوقوف على دور الذكاء الوجداني و مدى تأثیره في ظاهرة ویتضح مما س

  : التاليلرئیسي االتفوق الدراسي ، ومن هذا المنطلق یتمحور التساؤل 

 ماهي نوع العالقة التي تربط بین الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي للطلبة الجامعیین ؟  

 :لتساؤالت التالیة و یتفرع من التساؤل الرئیسي ا

  بین الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي للطلبة الجامعیین ؟ ارتباطیةهل توجد عالقة 

  موجبة بین أبعاد الذكاء الوجداني للطلبة الجامعیین  ؟ ارتباطیةهل توجد عالقة  

  ؟بین أبعاد الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي للطلبة الجامعیین  ارتباطیةهل توجد عالقة  

 الذكاء الوجداني ترجع إلى متغیر السن للطلبة الجامعیین ؟ في  هل توجد فروق 

  الذكاء الوجداني ترجع إلى متغیر المستوى الجامعي  للطلبة الجامعیین ؟ فيهل توجد فروق  

  الذكاء الوجداني ترجع إلى متغیر التخصص الجامعي  للطلبة الجامعیین ؟ فيهل توجد فروق  
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  ت الفرضیا -ثانیا 

  :يالرئیسالفرض  - 1

    ین یطلبة الجامعلبین الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي ل ارتباطیةتوجد عالقة. 

  :الفرضیات الجزئیة - 2

    موجبة بین أبعاد الذكاء الوجداني للطلبة الجامعیین   ارتباطیةتوجد عالقة.  

    راسي للطلبة الجامعیین بین أبعاد الذكاء الوجداني و التفوق الد ارتباطیةتوجد عالقة. 

    توجد فروق ذات دالة إحصائیة عند أفراد عینة البحث على الذكاء الوجداني ترجع إلى متغیر

 .السن 

    توجد فروق ذات دالة إحصائیة عند أفراد عینة البحث على الذكاء الوجداني ترجع إلى متغیر

 .المستوى الجامعي 

   د عینة البحث على الذكاء الوجداني ترجع إلى متغیر توجد فروق ذات دالة إحصائیة عند أفرا

 .تخصص الجامعي ال
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  :ةالدراسأهداف  -ثالثا 

  :إن قوة البحث تتحكم في الغایة التي یهدف إلیها الباحث و من أهداف هذه الدراسة نذكر مایلي 

   معة و معرفة التأكد من وجود عالقة بین الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي لدى طالب الجا

 .مدى داللة هذه العالقة إحصائیا 

    موجبة بین أبعاد الذكاء الوجداني للطلبة الجامعیین   ارتباطیةالتأكد من وجود عالقة.  

    لبة الجامعیین بین أبعاد الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي للط ارتباطیةالتأكد من وجود عالقة  

   الذكاء الوجداني  مقیاس ئیة عند أفراد عینة البحث علىالتحقق من وجود فروق ذات دالة إحصا

 .ترجع إلى متغیر السن 

   الذكاء الوجداني  مقیاس التحقق من وجود فروق ذات دالة إحصائیة عند أفراد عینة البحث على

 .ترجع إلى متغیر المستوى الجامعي

    الذكاء الوجداني قیاس مالتحقق من وجود فروق ذات دالة إحصائیة عند أفراد عینة البحث على

 .ترجع إلى متغیر التخصص الجامعي 
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  : أهمیة الدراسة - رابعا 

  :  أتيی مایتكمن أهمیة الدراسة ف

  خاصة من  خالل  االجتماعيإثراء الجانب المعرفي النظري في علم النفس عامة و علم النفس

الذكاء الوجداني لهذه مهارات  الكشف عن المساهمة في إجراء الدراسة على الطلبة الجامعیین المتفوقین و

  .الفئة 

 رن العشرین قي ظهرت في أواخر التمفهوم حدیث نسبیا من المفاهیم السیكولوجیة ، و ال تناول

إلى أهمیة هذا الذكاء ودوره في تحقیق النجاح في حیاة  فقط ، وهو مفهوم الذكاء الوجداني و توجیه النظر

 . ةاألكادیمیة ، المهنیة و االجتماعیة ، االنفعالیصیة ، الشخ: األفراد بمختلف جوانبها 

 تها المختلفة ، والتي تناظر مرحلة اأهمیة عینة الدراسة ، التي تمثل مرحلة الجامعة بمستوی

 .جتماعیة ، تمیزها عن غیرها او  نفعالیةالهذه المرحلة من خصائص معرفیة   وما ، الشباب

 بمفهوم  االهتمامن على العملیة التعلمیة و التربویة إلى زیادة قد توجه هذه الدراسة أنظار القائمی

الذكاء الوجداني و العمل على ترقیته و تشجیعه لدى الدارسین حتى یتمكنوا من تحقیق مستویات مرتفعة 

 .من التفوق الدراسي 

  ، جزائریة تمتع بمواصفات سیكومتریة مناسبة للبیئة الیتوفر هذه الدراسة مقیاسا للذكاء الوجداني . 

  تدربیهقد تساعد نتائج الدراسة المهتمین بالعملیة التعلمیة و الباحثین على تصمیم برامج إرشادیة 

 .رسین بالمدارس و الجامعات امتنوعة تهدف إلى تنمیة الذكاء الوجداني و دعم المتفوقین دراسیا  لدى الد
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 . ضبط المصطلحات ومفاهیم الدراسة -خامسا 

  : ني الذكاء الوجدا -1

  : التعریف اللغوي .1- 1

 ذكت ویقال ذكا، الثالثي الفعل من مشتقة والكلمة والحكمة والعقل، الذهن، أنه على : لغویا الذكاء یعرف

 سرع أي ذكاء فالن وذكا اتقدت، إي الحرب ذكت ویقال واشتعلت، لهبها اشتد أي وذكاء، وذكا ذكوا، النار

 . ) 48 ص ، 2004 خوالدة،( . وتوقد فهمه

َ  من مشتقة كلمة: الوجدان  بینما د َ ج َ ُ  فالن و ا یجد دً ْ ج َ زِن، :و َ  الوجیز، المعجم(. غضب موجدةً، علیه  ووجد ح

 .  )661 ص ، 1995

  : االصطالحيالتعریف  . 2 – 1

هو مجموعة من القدرات العقلیة الوجدانیة التي تعمل جنبا إلى جنبا مع القدرات العقلیة المعرفیة و تأتي  

التي تؤثر على نجاح و سعادة  االنفعاالتمركز التحكم الدماغ وهي تعالج جوانب المشاعر و من ذات 

تعلم و التربیة و ال عن  الفرد في مختلف مجاالت الحیاة من خالل العدید من المهارات الوجدانیة الناتجة

  . ) 162 ص ، 2008حباب عبد الحي محمد عثمان ، عمر هارون الخلیفة ،  (. الخبرة الجیدة 

  :التعریف اإلجرائي .  3 - 1

الطالب ( مجموع الدرجات التي یحصل علیها أفراد عینة الدراسة  إجرائیا،الذكاء الوجداني  یتمثل

  . الوجداني للذكاء السمیع عبد ومحمد عثمان بعد اإلجابة على فقرات مقیاس فاروق) والطالبات 

 :التفوق الدراسي  -2

  :التعریف اللغوي . 1–2

  . ) 79، ص  1996،  المفتاح( .علیه و تقدمه  تعالى: ق تفوق تفوقا على غیره یتفو  
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   :التعریف اإلصطالحي .   2 –2

 یقدر و ، مهارة في التفوق أو دراسیة مادة في التحصیلي اإلنجاز أنه على الدراسي التفوق یعرف

 عبد .(التقویم وسائل من غیرها أو المقننة الموضوعیة االختبارات أو المدرسیة لالختبارات طبقا بالدرجات

 . )14ص ، 2001 ، أحمد غازي صفاء ، سلیمان سید الرحمان

  :التعریف اإلجرائي  . 3- 2

 اجتیاز خالل األولى الثالثة المراتب أحد على الطالب حصول دراسي إجرائیا هوالو المقصود بالتفوق  

 . 13/20 یفوق بمعدل الجامعیة ةالتحصیلیختبارات اإل

 :لطالب الجامعي ا -3

طالب و طلبة ، و الطالب هو الذي یطلب العلم و یطلق على : الطالب : التعریف اللغوي   . 1 – 3

 . ) 296، ص  1999عیسى مومني ، ( .الدارس في مرحلة التعلیم العالي 

  :التعریف اإلصطالحي   .   2 - 3

یة إلى الجامعة ، تبعا لتخصصه الفرعي  هو ذلك الشخص له كفاءته العلمیة باإلنتقال من المرحلة الثانو 

و یعتبر الطالب الجامعي أحد العناصر األساسیة و الفاعلة في  ،بواسطة شهادة أو دیبلوم یؤهله بذلك 

   . العملیة التربویة طیلة التكوین الجامعي ، إذا أنه یمثل عددیا ، النسبة العالیة في المؤسسة الجامعیة

  .)  15، ص 2001كمال بلخیري ، ( 

الطالب الجامعي ، هو الفرد الذي یتلقى معارفا و قیما داخل الحرم : تعرفه و فاء محمد البرعي و 

فاء محمد و  ( .  الجامعي ، و التي تدخل في تكوین شخصیته ، بحیث تلتحم بما یتعلم و یتفاعل معه

  .)  321، ص 2001البرعي ، 
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  :التعریف اإلجرائي  .  3-3 

 عبد ومحمد عثمان على مقیاس فاروق اأجابو الذین )  الطالب والطالبات ( الدراسة  هو مجموع أفراد عینة

إختبارات  اجتیاز خالل األولى الثالثة المراتب أحد على احصلو  للذكاء الوجداني ، والذین   السمیع

كلیة في علم النفس ، علم االجتماع ، والفلسفة ویدرسون بقسم  13/20 یفوق بمعدل الجامعیة ةالتحصیلی

  . 2017/ 2016للسنة الجامعیة  ،1945 ماي 8جامعة  ة ،االجتماعیالعلوم اإلنسانیة و 
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  : السابقة الدراسات -سادسا 

 عن نظریة خلفیة تكوین للباحث ضمنت حیث العلمي، البحث في بالغة أهمیة السابقة الدراسات تكتسي

  .بموضوعه الصلة ذات والبحوث الدراسات عن لبحثل یدفعه ما وهذا ، بحثه أساسها على لیبني موضوعه

  . والتي سیتم التطرق إلیها فیما یلي بالموضوع الصلة ذات ساتاالدر  عن البحث إلىسعینا  هذا وألجل

  :                                                          السابقة الدراسات عرض  

 -01- الدراسة رقم 

  ) .2004( لعلويا زهراء وسعت  :الباحث

 . والموهبة التفوق وأنواع الوجداني الذكاء أبعاد بین العالقة  :الموضوع

التفوق  بین أبعاد الذكاء الوجداني وأنواع  االرتباطیةالدراسة إلى الكشف عن العالقة  تهدف  :الهدف

  .والموهبة 

 السادس وحتى الرابع لصفا تلمیذات من تلمیذة ( 50 ) من مكونة عینة على الدراسة أجریت: العینة 

  . االبتدائي بمملكة البحرین

   .نواع التفوق والموهبةأالوجداني و  خلصت النتائج إلى وجود عالقة دالة إحصائیا بین أبعاد الذكاء:النتائج 

   -02- الدراسة رقم 

  ) .2004(المكارم  أبو اهللا جاد و ، حبشي محمد  :الباحث

 طالب من المتفوقین وغیر أكادیمیاً  المتفوقین من عینة لدى االنفعالي للذكاء العاملیة المكونات :الموضوع

 .الثانوي التعلیم

 من المتفوقین وغیر المتفوقین بین االنفعالي الذكاء نسبة لقائمة العاملي البناء مقارنة إلى هدفت  :الهدف

 االنفعالي الذكاء ناتلمكو  النسبي اإلسهام تحدید إلى هدفت كما واألدبي، العلمي القسم وطالبات طالب

 .الدراسي  بالتحصیل التنبؤ في
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  العام الثانوي بالتعلیم مدارس أربع من وطالبة طالباً  ( 416 ) من الدراسة عینة تكونت: العینة 

 .أون -بارنموذج    :األدوات

 كما االنفعالي الذكاء لمكونات أون -بار اقترحه الذي النموذج مطابقة عدم الدراسة أظهرت :النتائج 

 بالتعلیم الثالثة الفرقة طالب من الدراسة عینة من المستمدة البیانات مع االنفعالي الذكاء نسبة بقائمة یقاس

 أون – بار بقائمة یقاس كما االنفعالي الذكاء لمكونات جزئي تطابق وجود الدراسة أوضحت كما الثانوي،

 ذات عالقة وجود الدراسة بینت وكذلك بي،واألد العلمي القسمین وبین المتفوقین، وغیر المتفوقین بین

 عالقة توجد ال بینما الدراسي، والتحصیل االنفعالي الذكاء أبعاد كأحد الذات توكید بین إحصائیة داللة

إسماعیل  الفرا، ( .والتفاؤل التعاطف، ة،االنفعالی بالذات الوعي من وكل التحصیل بین إحصائیة داللة ذات

 .)  70، ص  2012حة ،و زهیر عبد الحمید النواج

  – 03- الدراسة رقم 

  )2007( محمد المصري   :الباحث

 المرحلة طلبة من والعادیین تحصیلیاً  المتفوقین بین مقارنة دراسة :االنفعالي الذكاء  :الموضوع

 .الجامعیة

ا المتفوقین بین العاطفي الذكاء في الفروق على التعرف إلى هدفت  :الهدف ً  من والعادیین تحصیلی

 . الجنسین

ا،  20  من الدراسة عینة وتكونت: العینة  ً  اإلسراء جامعة في التربویة العلوم كلیة من طالبة  13و طالب

  .الخاصة

ا هناك أن :أبرزها كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت :النتائج   في الذكور على لإلناث تفوقً

 بین العاطفي الذكاء في إحصائیا دالة فروق تظهر مل حین في الكلي، على المقیاس وكذلك التعاطف، بعد

ا المتفوقین ً  .للمقیاس الفرعیة األبعاد وعلى الكلي المقیاس على والعادیین تحصیلی
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   - 04- الدراسة رقم 

   . )2009(عارف العبوشي، الرؤف عبد نوال  :ةالباحث

 . الدراسي بالتحصیل هوعالقت القرى ُأم جامعة في الطالبات لدى االنفعالي الذكاء  :الموضوع

 السنة طالبات عند الدراسي بالتحصیل وعالقته االنفعالي الذكاء عن الكشف إلى هدفت دراسة .  :الهدف

  .القرى أم جامعة – باللیث الجامعیة الكلیة في العلمیة لألقسام الثانیة

 – كیمیاء – فیزیاء(  العلمیة لألقسام الثانیة الفرقة طالبات جمیع من الدراسة عینة تكونت: العینة 

  وعددهم ، 2008/2009 الدراسي للعام القرى، أم جامعة – باللیث الجامعیة الكلیة في  )ریاضیات

ا متفوقة طالبة) 60(  منهم طالبة،)  150 (   ً  .عادیة طالبة )90(و تحصیلی

 .االنفعالي الذكاء أبعاد على موزعة فقرة)  42( من تكونت استبانة صممت    :األدوات

 ووجود العینة، طالبات عند االنفعالي الذكاء من متوسط مستوى وجود إلى الدراسة  توصلت :لنتائج ا

ا المتفوقات الطالبات درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق ً  درجات ومتوسطات تحصیلی

  )االنفعاالت تنظیم ،تاالنفعاال إدارة ة،االنفعالی المعرفة( : التالیة المقیاس أبعاد على العادیات الطالبات

ا، المتفوقات الطالبات لصالح وذلك ً  بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما تحصیلی

ا المتفوقات الطالبات درجات متوسطات ً  بعد (من كل على العادیات الطالبات درجات ومتوسطات تحصیلی

  . )145  -144، ص ص  2013 العید ،الخامسة صالح (  .)  االجتماعي التواصل وبعد التعاطف
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   - 05- الدراسة رقم 

  )2010(سهاد المللي   :ةالباحث

 . والعادیین المتفوقین من عینة لدى الدراسي بالتحصیل وعالقته االنفعالي الذكاء  :الموضوع

ین و للطلبة الموهوب االنفعاليهدفت إلى كشف عن العالقة بین التحصیل الدراسي و الذكاء   :الهدف

 .الذكور و اإلناث  منالطلبة العادیین لدى كل 

ذكور و ) 59(طالبا وطالبة من المتفوقین ) 85(طالبا ، منهم ) 246(تكونت عینة الدراسة من  : العینة 

  طالبا وطالبة منهم) 161(من الصف األول الثانوي في مدارس المتفوقین في مدینة دمشق ، إناث  26

ختیروا بالطریقة العشوائیة من الصف األول الثانوي في أبة العادیین لن الطم) إناث  60ذكور و  101( 

  .مدارس دمشق

 أون -مقیاس بار    :األدوات

و التحصیل  االنفعاليكشفت النتائج عن عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین الذكاء  :النتائج 

بین بعد التكیف و  0.05د مستوى الداللة ووجود عالقة دالة إحصائیا عن. الدراسي لدى الطلبة العادیین 

 . ) 136 - 135 ،ص ص  ، 2010 سهاد المللي  (.التحصیل الدراسي عند الطلبة 

   - 06- الدراسة رقم 

  .) 2013( الخامسة صالح العید   :ةالباحث

  . حائل جامعة في العربیة اللغة طالبات عند األكادیمي بالنجاح وعالقته العاطفي ذكاء  :الموضوع

 السنة لطالبات األكادیمي بالنجاح العاطفي الذكاء عالقة عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت  :الهدف

  . حائل بجامعة والفنون اآلداب كلیة في العربیة اللغة تخصص الثانیة
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 في العربیة اللغة تخصص الثانیة السنة طالبات من طالبة  34 من الدراسة  عینة تكونت وقد: العینة 

 المتفوقات الطالبات عدد بلغ  ) 2013 – 2012(   الدراسي العام في حائل بجامعة والفنون اباآلد كلیة

 .طالبة)  17(   المتفوقات غیر الطالبات عدد وبلغ طالبة،)  17( 

 في فقرة 33 من یتكون والذي  1997سكوت وآخرون  "ل العاطفي الذكاء مقیاس تطبیق وتم   :األدوات

عد :وهي العاطفي ءللذكا الثالثة األبعاد ُ عد الوجدان عن والتعبیر التقدیر ب ُ عد الوجداني التنظیم وب ُ  وب

 .الوجدان  استعمال

، كان المتفوقات للطالبات العاطفي الذكاء نسبة أن الدراسة نتائج وبینت :النتائج  عد احتل حیث مرتفعًا ُ  ب

عد یلیه فع،المرت العاطفي الذكاء مستوى في األولى المرتبة )الوجدان استعمال( ُ   )الوجداني التنظیم( ب

ا ً عد وأخیر ُ  غیر للطالبات العاطفي الذكاء نسبة أن النتائج أشارت كما، ) الوجدان  عن والتعبیر التقدیر( ب

عد احتل حیث بشدة، منخفضاً  كان المتفوقات ُ  مستوى في األولى المرتبة )الوجدان عن والتعبیر التقدیر( ب

عدا احتال ثم المنخفض، العاطفي الذكاء ُ  بالتساوي الثانیة المرتبة )الوجدان استعمال الوجداني، التنظیم( ب

  .) 139، ص 2013 ،الخامسة صالح العید  (. المنخفض العاطفي الذكاء مستوى في
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 تعقیب على الدراسات السابقة  -

 في الباحثین لقب من المسطرة األهداف في تنوع إلى نخلص السابقة الدراسات على اإلطالع خالل من

  .الحالي بحثنا بمتغیرات الصلة ذات دراساتهم

  :أوجه التشابه .  1 –2

 لة اإلحصائیة الدالالدراسة الحالیة في بعض األهداف و خاصة في تحدید فروق  اتفقت. 

 ة ، یمرحلة الجامعالالدراسة الحالیة مع بعض الدراسات في إختیارهم لعینة الطالب في  اتفقت

 ) . 2013الخامسة صالح العید ، ( ، و ) 2007حمد المصري ، م( وخاصة دراسة 

  وسعت ( الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات في تحدید حجم العینة كما في دراسة كل من  اتفقت

 ) . 2013الخامسة صالح العید ، (  ، وكذلك ) 2007محمد المصري ، ( ، و)  2004زهراء العلوي ، 

 خاصة في دراسة  االرتباطیةالدراسات في دراسة العالقة  الدراسة الحالیة مع بعض اتفقت )

 ) . 2004وسعت زهراء العلوي ، 

  برسون ،  االرتباطمعامل ( بعض األسالیب اإلحصائیة مثل  استخدامهذه الدراسة في  اتفقتكما

 ) . للكشف عن الفروق" ت"و إختبار 

  : أوجه اإلختالف . 2 – 2

 في ذلك و كاملة بصورة الحالیة الدراسة متغیرات تناولت سابقةال الدراسات من دراسة أي توجد لم 

 .الباحثتین  إطالع حدود

  إختلفت هذه الدراسة في إختیار عینة المتفوقین دراسیا عن غیرها من الدراسات السابقة. 

 لفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في إختیار مقیاس الذكاء الوجداني  لفاروق عثمان و تإخ

 .هذا المقیاس لبد السمیع ، حیث لم تطبق أي دراسة سابقة محمد ع

  : اإلستفادة .  3 – 2
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یح أهمیتها ووضع استفادت الدراسة الحالیة من هذا الكم من الدراسات في صیاغة مشكلة الدراسة وتوض

، كما ساهمت في حدید اإلطار النظري لهذه الدراسة، كذلك ساهمت الدراسات في تتساؤالت الدراسة

  .عرف على كیفیة المناقشة والتحلیل الت
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  :خالصة 

شكالیة و اال، من خالل عرض  الدراسةضبط موضوع  حاولنامن خالل الفصل التمهیدي للدراسة 

 الدراسة لتساؤالتفرضیات و التي تمثل إجابات مؤقتة الموضوع ، وتحدید الالتي تدور حول  التساؤالت

جرائها  باإلضافة إلى عرض التعاریف اإلجرائیة اهمیة من األو المسطرة ف باإلضافة إلى تبیان أهدا

  .  السابقة الدراساتلمتغیرات ، وفي األخیر تم عرض ل
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  . الوجداني لذكاءل رةالمفس النظریة نماذجال -ثالثا              

  . الوجداني الذكاء ومكونات أبعاد -  رابعا             

  .  خصائص مرتفعي الذكاء الوجداني - خامسا              

  . همیة الذكاء الوجدانيأ - سادسا               

  . وجدانيقیاس الذكاء ال -سابعا               

 .الخالصة 
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 : تمهید

یة حدوثها  معرفة طبیعتها وكیف حاولوا، فقد  االنفعاالت والعواطف باهتمام العلماءحظى موضوع 

ومكوناتها وعالقتها بالعقل ، ولقد شهدت بحوث الذكاء عدة تطورات منذ ظهورها ، وقد الحظ مؤخرا 

 : باحثون مثل

"J.D.Mayer ، P. Salovey ، D.Goleman ، H.Gardner  " أن مفهوم الذكاء الذهني  غیرهمو ،

یاضیة التي تجعل من االختبارات المتوصل الیه یتمحور حول مجموعة ضیقة من المهارات اللغویة والر 

المحددة لمعامل الذكاء مؤشرات عن  النجاح في مجاالت ضیقة من الحیاة ، كالنجاح األكادیمي أو 

نها ال تصلح دائما لتكون مؤشرا یهتدي به في مجاالت أااللتحاق بوظیفة ما أو بتخصص معین ، غیر 

أهملت جوانب وقدرات أساسیة ضمن بنیة الشخصیة  الحیاة المتشبعة والمختلفة ، ذلك أن هذه االختبارات

جانب  إلىخذین بعین االعتبار  آ عادة اكتشاف مفهوم الذكاء ،إ محاولة، مما دفع هؤالء العلماء إلى 

،  االنفعاليالنظام المعرفي ، األنظمة األساسیة األخرى المكونة للشخصیة والمتمثلة في النظام العاطفي 

 .أو الذكاء العاطفي ، أو الوجداني  االنفعالية لذلك انبثق ما یسمى بالذكاء ونتیج ،ونظام الدافعیة 
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  Emotional Intelligence : مفهوم الذكاء الوجداني -أوال 

فقدموا له  هتم العلماء والباحثون بدراسته ،إیعتبر الذكاء الوجداني أحد أهم مواضیع الساعة ، حیث 

  :  رة ، لعل أبرزها ما یليتوضیحات وتعریفات متعددة وكثی

 : Mayer et Salove 1990تعریف مایر وسالوفي  - 1

تعمیم ذلك االنفعال ، لیساعده على التفكیر وفهم ومعرفة  إلىانفعاالته للوصول  إدراكقدرة الفرد على 

 عیلإسما (. االنفعاالتتنظیم وتطویر النمو الذهني المتعلق بتلك  إلىانفعاالت اآلخرین ، بحیث تؤدي 

 . ) 05ص   ، 2012النواجحة ، عبدالحمید زهیر الفرا ، صالح

  : Golman 1995تعریف جولمان  - 2

نفعاالت اآلخرین ومعرفة ما یشعر به المرء واستخدام و اهو قدرة الفرد على مراقبة انفعاالته الخاصة ، 

ة التي االجتماعیة و االنفعالی ویعرفه أیضا بأنه مجموعة من المهارات ، هذه المعرفة التخاذ قرارات جدیدة 

ص ، 2012،حمد أ سعدون سافرة سالم ، عبد طالب (.یتمتع بها الفرد الالزمة للنجاح المهني والنجاح في الحیاة 

08 ( . 

  : Bar-on  1996أون  -تعریف بار  - 3

 والتعایش حالنجا على الفرد قدرة في تؤثر التي والمهارات والكفاءات المعرفیة غیر القدرات من مجموعة

  . )38، ص 2012القاضي ،  عبده محمد عدنان (.الحیاة وضغوط متطلبات مع

  : 1998تعریف فاروق عثمان ومحمد عبد السمیع  - 4

 وفقاً  وتنظیمها ، بوضوح وصیاغتها وفهمها الذاتیة والمشاعر لالنفعاالت الجید واإلدراك نتباهاإل على القدرة

دراك لمراقبة ٕ  إیجابیة واجتماعیة انفعالیة عالقات في معهم للدخول ومشاعرهم، خریناآل النفعاالت دقیق وا

فاروق عثمان ومحمد ( . للحیاة اإلیجابیة المهارات من المزید وتعلم والمهني، العقلي الرقي على الفرد تساعد

  .  ) 10، ص 1998عبد السمیع ،
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  : Gardner  1999تعریف جاردنر  - 5

 .لمعالجة المعلومات التي یمكن تفعیلها في ظروف ثقافیة لحل المشاكل یكولوجیة مكانیة البایوسهو اإل

  .)136، ص  2009بدر الدین عامود ،( 

  : Abraham  2000تعریف ابراهام  - 6

ة لدى اآلخرین االنفعالیشارات والكشف عن اإل لالنفعالهو مجموعة من المهارات تسهم بالتقییم الدقیق 

 . )21، ص 2000صفاء األعسر ، عالء الدین كفافي  ، (. ة الفرد في حیاته واستخدام المشاعر لزیادة دافعی

   :  2003تعریف یاسر العیتي  - 7

یعبر عن قدرة اإلنسان على التعامل مع عواطفه ، بحیث یحقق أكبر قدر ممكن من السعادة لنفسه ولمن 

  . )18، ص 2003یاسر العیتي ، ( . حوله

لوجداني مجموعة مركبة من القدرات والمهارات الشخصیة ، التي مما سبق ، نستخلص أن الذكاء ا   

إلى جانب فهم مشاعر وانفعاالت اآلخرین ، وحسن  ،تسمح  للفرد بفهم مشاعره وانفعاالته والسیطرة علیها 

ٕ كما أنها تساعد  الفرد على األداء الجید والناجح و  ،التعامل معها  قامة عالقات طیبة مع اآلخرین  وهذه ا

 .رات ، یمكن تعلمها واكتسابها ، كما یمكن تنمیتها المها

  

  

  

  

  

  

  



[Tapez le titre du document] 
 

 38 

  : مفهوم الذكاء الوجداني لالتطور التاریخي  -ثانیا 

 علماء بدأ فعندما سخة،االر  العلمیة التاریخیة وأصوله جذورل له ولكن جدیدا، مفهوما لیس الوجداني الذكاء

 كذل ورغم ، المشكالت وحل الذاكرة :مثل المعرفیة الجوانب على ركزوا الذكاء في والتفكیر الكتابة النفس

 :بأنه الذكاء وكسلر عرف فقد ، المعرفیة غیر الجوانب أهمیة مبكر وقت في الباحثین بعض كأدر  فقد

 1934 عام وفي،  "به المحیطة البیئة مع فعال بشكل والتعامل ، بكفاءة التصرف على العامة الفرد قدرة"

  .الحیاة في الفرد حبنجا للتنبؤ وضروریة أساسیة لیةالعق غیر العوامل أن افترض

 الحیاة في حوالنجا التوافق في للذكاء المعرفیة غیر الجوانب أهمیة كأدر  الذي الوحید هو"وكسلر یكن ولم

 معرفیة غیر جوانب له الذكاء أن واعتبر ، الثالثینیات أواخر في الوجداني الذكاء عن" كثورندای كتب فقد

 على القدرة"   :بأنه وعرفه ، الذكاء مظاهر من كمظهر االجتماعي الذكاء مفهوم ) 1930( مرة أول فقدم

  " .  اإلنسانیة العالقات في بحكمة التصرف وعلى اآلخرین، فهم

في نموذجه بنیة العقل، وبرغم  جیلفورد اقترحه ما خالل من الوجداني الذكاء مفهوم إلى التلمیح تم كما

نوع جدید من الذكاء، وهو القدرة على التجهیز  لذكاء الوجداني فإنه افترض وجودعدم كتابة جیلفورد عن ا

التي تشتمل على التفاعل االجتماعي، الذي یتطلب الوعي  االنفعالي للمعلومات في جوهرها غیر لفظیة،

، الفردي وسلو اآلخرین كالسلو  كانفعاالت وأفعال األشخاص اآلخرین، أي یدر  بمدركات، أفكار، مشاعر،

  ). 21، ص  2009، عالء عبد الرحمن(.سلوكي یشمل الجانب الوجداني أیضاالواضح هنا أن المحتوى ال ومن

الذكاء المعرفي : عرض أبو حطب تصورا للذكاء و صنف الذكاء إلى ثالثة أنواع هي 1973مو في عا

خرى إلى سبعة أنواع قام بتصنیف الذكاء مرة أ 1978الذكاء االجتماعي ، الذكاء الوجداني ، ثم في عام 

هي الذكاء الحسي ، الذكاء الحركي ، الذكاء اإلدراكي ، الذكاء الرمزي ، الذكاء السیمائي ، الذكاء 

، و إن أخرى مرة الثالثي التصنیف إلى عاد   1983االجتماعي و الذكاء الشخصي ، و لكنه في عام 
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 من خرآ فرع ظهور ضرورة عن اضحةوو  قویة تاإشار  قدمتىالسابقة النظریة السیكولوجیة الكتابات

  . ) 115، ص  2006طه عبد العظیم ، سالمة عبد العظیم ، (  .الذكاء

 تاومؤشر  تعد فهي الوجداني، الذكاء مفهوم ظهور عن صریح إعالن بمثابة تعد لم أنها من الرغم وعلى

  المختلفة الحیاة واقفم في البشري كالسلو  لجوانب ستهمادر  أثناء المفهوم لهذا النفس علماء تصور على

 نابیز " قدمه ما الوجداني الذكاء ظهور في ساهمت والتي والوجدان، الذكاء بین التكاملیة النظرة یدعم ومما

 وظائف مع بالتفاعل االنفعالي والجانب المعرفي الجانب بین العالقة یوضح الذي نموذجه في1980

  . ) 71، ص  2001ن ، فاروق السید عثما(  .واألیسر األیمن المخ تضفي أخرى

 . العددیة والعملیات الحقائق وتحلیل المنطقي التفكیر :األیسر المخ / العقلي الجانب 1-

 . للمفاهیم التخیلي البعد :األیمن المخ / العقلي الجانب 2-

 . الداخلیة والعملیات الحقائق وتنظیم التخطیط :األیسر المخ / االنفعالي الجانب 3-

   . اآلخرین انفعاالت اكوادر  االنفعاالت وادارة االستجابي كالسلو  :األیمن المخ / لياالنفعا الجانب 4-

  . ) 17، ص  2009طالب نسیمة ،  (

 كأساس الذكاء معامل فكرة بفحص م 1983 عام صدر والذي "العقل أطر" المسمى جاردنر كتاب ویعد

 وجه على للشخص الداخلي والذكاء الشخصي الذكاء عن جاردنر كتابات أن بمعنى ، الحیاة في حللنجا

 أرسى قد جاردنر یكون وبذل الوجداني، الذكاء عن الموسع للتنظیر الطریق مهدت التي هي الخصوص

  . جداني الو  الذكاء هو الذكاء من جدید نوع

 سالوفي من كل قدم حیث ، م 1991 عام الوجداني الذكاء مفهوم استخدام في األولى البدایة كانت لقد

 االجتماعي، الذكاء من نوع هو الوجداني الذكاء أن إلى فیه ار اأش مقاال " Salovey & Mayer "ومایر

طه عبد العظیم ، سالمة عبد العظیم ، (  .المفهوم هذا تقدیم في السبق "وسالوفي مایر" بجهود كان ثم ومن

 ) . 21-20 ، ص 2006
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 والكتابة ءةاالقر  أومعرفة الوجداني التعلیم عن كتابه جولمان دانیال األمریكي العالم بدأ م 1994 عام وفي

  . وجداني ، عامة بصفة والمشاعر االنفعاالت عن أقر  بعدما كوذل ، الوجدانیة

 ألعمال أیضا ءتهاوقر  الوجداني، للتعلم تؤدي مجابر  من یقدم ما على لیتعرف للمدارس المتكررة تهاوزیار 

 وتضمن الوجداني الذكاء باسم ونشر م 1995 عام يف كتابه عنوان غیر ثم خاصة، بصفة وسالوفي مایر

  . ) 22، ص  2009 الرحمن، عبد عالء(.   والمخ والمشاعر العواطف عن معلومات

فرد حیث یمكن ألي  الحیاة،نجاح في لل عامل متوقعولقد أشار إلى أن الذكاء الوجداني هو أفضل 

 . ) 3، ص  2005لسمدوني ، السید إبراهیم ا(  .الشخصیةو هو یكون مثل  إلیه، الوصول

 مفهومه بتطویر "أون بار" قام م 1998 عام وفي ، الوجداني بالذكاء المرتبطة مؤلفاته یدتاتز  هنا ومن

 وقیمة نسبة ظلف استخدم فإنه كولذل ، الشخصیة والسمات النفسیة الصحة مجال في الوجداني الذكاء عن

طه عبد العظیم ( . واالجتماعیة الوجدانیة الكفاءات بتقییم الخاص نموذجه لوصف م 1998 عام في الذكاء

  ) . 23 ، ص 2006سالمة عبد العظیم ، 
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  : نماذج النظریة المفسرة للذكاء الوجدانيال -ثالثا 

  :المفسرة للذكاء الوجداني ) األداء (القدرات  نماذج - 1

  Mayer et Salove" 1997 وسالوفي مایر نموذج" 

نوعا جدیدا من الذكاء بحیث یركز على الفروق  أهمیة  وضع نظریة تفترض إلى" الوفيس"و " مایر"أشار 

وذلك في مقالتهما في مجال الذكاء العاطفي ، اذ كانت " العاطفیة"ة االنفعالیالفردیة في مجال المعلومات 

والذكاء  هذه المقالة عبارة عن نتائج الدراسات في میدان علم الجمال وأبحاث الدماغ وقیاس الذكاء

بأنه قدرة الفرد على " الوجداني كلینیكي  وقد عرف في هذه المقالة الذكاء إلا وعلم النفس االصطناعي

" المعلومات لتوجیه تفكیره وسلوكه مراقبة انفعاالته الذاتیة وانفعاالت اآلخرین للتمییز بینها واستخدام هذه

   : ن ثالث أبعاد هيفان الذكاء العاطفي یتكون م وبناء على التعریف السابق

ویعنى بتقییم الفرد النفعاالته وعواطفه والقدرة على التعبیر عنها بكفاءة وكذلك إدراك  :  البعد األول -

  .عواطف اآلخرین 

  .النفعاالته وانفعاالت اآلخرینیتضمن القدرة على تنظیم الفرد  : البعد الثاني -

بطریقة تكیفیة من خالل التخطیط المرن  االنفعاالتیتضمن القدرة على استخدام  : البعد الثالث -

  .مختلفة  زاویةوالنظر إلى األمور من 

ونتیجة لسعیهما  1998في تقییم نظریتهما عن الذكاء العاطفي في عام " سالوفي"و " مایر"وقد أعاد 

بقاء مفهوم الذكاء العاطفي ضمن مفهوم الذكاء وفصله تماما عن سمات الشخصیة فقد أعاد تعریفه إل

  : یجمع بین فقرتین همابحیث 

  .تجعل التفكیر أكثر ذكاء االنفعاالتأن  -

 .االنفعاالتالتفكیر بذكاء في  -
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كقدرة عقلیة یتكون من أربع قدرات رئیسیة یتفرع من كل  االنفعاليوبناء على ذلك أصبح تصور الذكاء 

إلى "  النفعاالتاإدراك "منهما قدرات فرعیة ، وهي مرتبة بشكل تصاعدي للعملیات النفسیة البسیطة 

كما أن القدرات الفرعیة مرتبطة أیضا بشكل تصاعدي من القدرات البسیطة "  االنفعاالتتنظیم " المعقدة

قل وضوحا وفیما یلي وصف للقدرات تعقیدا واأل كثرالتي یمكن مالحظتها بسهولة إلى العملیات النفسیة األ

 . ) 72 - 66ص  ، ص2004ن ، سالي علي حسی(.   االنفعاليالرئیسیة والفرعیة للذكاء 

  : والتعبیر عنها االنفعاالتإدراك وتقییم  : البعد األول -

في الذات وفي اآلخرین باإلضافة إلى إدراكها في األشیاء واللغة  االنفعاالتهو القدرة على إدراك 

بعة قدرات والقصص والموسیقي والمثیرات األخرى ویعتبر هذا البعد هو أبسط  األبعاد األربعة ویتضمن أر 

   : فرعیة

  الذاتیة من خالل الحالة الجسمیة والمشاعر واألفكار  االنفعاالتالقدرة على معرفة.  

  القدرة على معرفة انفعاالت اآلخرین. 

  والمشاعر بدقة وبشكل صحیح والتعبیر عن الحاجات ذات  االنفعاالتالقدرة على التعبیر عن

 . العالقة بتلك المشاعر 

 الدقیقة  رالدقیقة وغی االنفعاالتوالمشاعر الصادقة والكاذبة و  االنفعاالتیز بین القدرة على التمی. 

 :لتسهیل التفكیر االنفعاالتاستخدام  : البعد الثاني -

حساس بها بصفتها  ضروریة لنقل المشاعر واإل االنفعاالتیتضمن هذا البعد القدرة على تولید واستخدام 

  : ة الفرعیة التالیةاالنفعالیخرى ویتضمن الوظائف أ یةواألحاسیس وتوظیفها في عملیات معرف

  المعلومات المهمة  إلىنتباه وذلك بتوجیه اإل االنفعاالتالتفكیر في أولویات. 

  حكام وتنشیط ذاكرة المشاعرألالتي تساعد على التوازن واصدار ا االنفعاالتتولید. 

  تلفة وجهات نظر المخ تناولوالذي یشجع على  االنفعاليالتأرجح. 
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  نه یشجع إة وهو ما یشجع على مقاربة المشكالت مثل الشعور بالسعادة فاالنفعالیتقلب الحاالت

 .بداع واإل واالستقراء واالستنتاجعلى التفكیر 

 : ة االنفعالیوتوظیف المعرفة  االنفعاالتفهم وتحلیل  : البعد الثالث -

ة ترابطها وتكاملها وتطورها من خالل العالقات من ة وكیفیاالنفعالیالمعلومات "ویقصد به القدرة على فهم  

  : ویتضمن القدرات الفرعیة التالیة"  االنفعاالتأجل تقدیر معاني تلك 

  دراكو  االنفعاالتالقدرة على عنونة وتعریف وتصنیف ٕ   . ذاتها االنفعاالتالعالقة بین هذه  ا

  االنفعاالتالقدرة على تفسیر وترجمة المعاني التي تعبر عنها . 

  المركبة أو المعقدة  االنفعاالتالقدرة على فهم. 

  وتسلسلها المعرفي  االنفعاالتتتابع  إدراكالقدرة على. 

لالنفعاالت من أجل  الواعي أنه یركز على التنظیم ذإ االنفعاليویعتبر هذا البعد أعلى مستویات الذكاء 

 : التالیة والمعرفي للفرد ویتضمن القدرات الفرعیة االنفعاليتعزیز النمو 

  .القدرة على االنفتاح على المشاعر السارة والغیر سارة 

ندماج فیها وتلك التي یمكن تجنبها اعتمادا على بالتأمل تلك التي یمكن اإل االنفعاالتالقدرة على تحدید 

 .فائدتها 

السارة دون  نفعاالتاالالسلبیة وتعزیز  االنفعاالتلدى الفرد أو اآلخرین بتهدئة  االنفعاالت إدارةالقدرة على 

 .مبالغة 

 . االنفعاليالتنظیم التأملي الواعي لالنفعاالت بتطویر النمو    : البعد الرابع
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  :المفسرة للذكاء الوجداني ) السمات (  المختلطة النماذج -2

  Golman  "1995نموذج دانیال جولمان  " . 2-1

یذكر أن فهمه للذكاء إذ  "انجولم"على ید  اوالتداتسع مفهوم الذكاء العاطفي بشكل أكبر وأصبح أكثر 

و الذكاء  الشخصيالوجداني مبني على مفهوم جارندر في الذكاءات المتعددة و خاصة الذكاء 

یسهم  IQذكر في كتابه األول أن معامل الذكاءف وجدانيلف كتابین على الذكاء الأحیث  ، يصالبیشخ

عوامل أخرى غیر عقلیة  إلى %70في الحیاة بینما تعود  فقط في العوامل التي تحدد النجاح %30بنسبة 

وقد بینت دراسات عدیدة استخدام مشاعر التعاطف عن الذكاء األكادیمي ، منها دراسة أجریت على 

طفال أظهرت نتائجها أن األطفال األكثر ذكاءا في قراءة المشاعر غیر المنطوقة كانوا من  1511

ألكثر استقرارا عاطفیا كما كان أداء هؤالء األطفال هو األفضل بالرغم األطفال المحبوبین في المدرسة وا

من مستوى معامل ذكائهم متوسط وهذا یدل على أن التفوق العاطفي مع اآلخرین یسهل من التأثیر 

عبد المنعم .(والفعالیة في الفصول الدراسیة ما یجعل المدرسین یحبون هؤالء األطفال أكثر من غیرهم 

  . ) 136، ص  2004الدردیر ، 

  :مكونات رئیسیة للذكاء الوجداني وهي  خمسةفترض فیه أن هناك اوقدم جولمان نموذجا للذكاء الوجداني 

  الوعي بالذات - 01

 . االنفعاالتإدارة  - 02

 .الدافعیة  - 03

 التعاطف  - 04

 .ة االجتماعیلمهارات ا - 05

و إدارة الذات و أن أبعاد الوعي بالذات   ویرى جولمان، كفاءة  25وأن هذه المكونات تشمل على 

نفعاالت الشخص نفسه في حین أن بعد االدافعیة تصف كفاءات شخصیة تتضمن معرفة و إدارة 
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 .االنفعاالت لدى اآلخرینجتماعیة تتعلق بمعرفة و إدارة اة تصف كفاءات االجتماعیالتعاطف و المهارات 

  . )5ص ،  2010سامیة خلیل خلیل،   ( 

  : خمس مكونات رئیسیة هي یتضمن االنفعاليویرى أن الذكاء 

دارةالذاتیة و  االنفعاالتمعرفة  ٕ وتحفیز الذات والتعرف على انفعاالت اآلخرین والتعامل مع  االنفعاالت ا

فقد عدل التقسیم السابق وأصبح  1997اآلخرین وفي كتابه الثاني بعنوان العمل مع الذكاء الوجداني عام 

ة ، تتوزع على االجتماعیت منها الكفاءة الشخصیة والكفاءة الذكاء العاطفي یتكون من نوعین من الكفاءا

  : خمسة كفاءات رئیسیة تتفرع منها كفاءات أخرى فرعیة وفیما یلي توضیح لهذه الكفاءات

 .الكفاءة الشخصیة : الكفاءة األولى   

 نفس حیث، والتقییم الدقیق للذات والثقة بال االنفعاليویتألف بوجه عام من الوعي  : الوعي الذاتي - 1

تتضمن معرفة واكتشاف الفرد النفعاالته وقدرته على التعبیر عنها ومعرفة أسبابها ومعانیها ، وقدرته على 

 .تقدیر ذاته بتحدید جوانب القوة والضعف فیها 

حفظ الذات ، والشعور بالجدارة والثقة والضمیریة والتكیف حیث  و یتضمن : التنظیم الذاتي - 2

ط انفعاالته والتحكم فیها وقدرته على تغییر حالته المزاجیة عندما تتغیر یتضمن قدرة الفرد على ضب

الظروف وقدرته على تنظیم انفعاالته وتولید أفكار جدیدة تساعده على التفكیر الجید وقدرته على التكیف 

 مع األحداث الجاریة وقدرته على االتزان والهدوء حتى في الظروف الصعبة وقدرته على أن یكون جدیرا

 .بالثقة 

وتتألف بوجه عام من دافع االنجاز واإللتزام والمبادءة والتفاؤل حیث تتضمن دافعیة   : الدافعیة - 3

الفرد لإلنجاز أو التحصیل والمثابرة وتحمل الضغوط واإلحباط في سبیل إنجاز األعمال والتفاؤل والتحدي 
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مع اآلخرین وتركیزه في عمله حتى في  والمخاطرة والعمل المتواصل  دون ملل أو اجهاد والتزامه بالوعود

 .الظروف الضاغطة 

 . ةاالجتماعیالكفاء  : الكفاءة الثانیة

والوعي السیاسي والتقرب من  تهموالتوجه لخدم اآلخرینویتألف بوجه عام من فهم   : التعاطف -1

واالتحاد  الظاهرة والدفینة همالمسؤولین حیث تتضمن حساسیة الفرد في اكتشاف ومعرفة وفهم انفعاالت

معهم ومساعدتهم والفاعلیة في حل مشاكلهم ومتابعة أخبارهم كذلك مدى وعیه بالقوانین المنظمة في 

  . )76، ص  2004خیري المغازي عجاج، ( المجتمع

 : ولهاذا التعاطف مراحل عدة ، فیما یلي توضیح  لها

ر الرضیع إلى طفل آخر یبكي تظهر في الطفل منذ عامه األول وتشاهد عندما ینظ   : األولى المرحلة

فیبدأ الرضیع في الصیاح أیضا وهو ما یسمى بالتعاطف العالمي الشامل حیث ال یمیز الطفل بین نفسه 

  .وبین العالم الذي یعیش فیه 

الطفل في العام الثاني یكون قد أدرك أي مكروه لدى الشخص اآلخر لیس خاص به  : المرحلة الثانیة

العاطفي الناتج بدوره عن عجز عن  االرتباطاإلدراكي یصاب الطفل بنوع من ولكن نتیجة لعدم النضج 

  . ةفالمختلحیال المواقف  بالمناسالتصرف 

الطفل في عامه السادس ، یكون قد وصل إلى مرحلة التعاطف اإلدراكي وهي القدرة  :المرحلة الثالثة 

  .على رؤیة األشیاء من وجهة نظر شخص آخر والتصرف تبعا لذلك 

یوسع من مدى تعاطفه لیتخطى مجال األشخاص  الطفل في سن العاشرة والثالثة عشر، : لمرحلة الرابعةا

الذین یعرفهم أو یالحظهم مباشرة إلى أشخاص آخرین لم یسبق له اللقاء بهم ، وهي المرحلة التي یطلق 

  .علیها مرحلة التعاطف المعنوي 
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   : ةاالجتماعیالمهارات  - 2

دارة الخالفات والقیادة وبناء الروابط وتتألف بوجه عام  ٕ  والتعاونمن التأثیر في اآلخرین والتواصل معهم وا

حیث تتضمن مهارات الفرد في تكوین عالقات اجتماعیة ناجحة مع اآلخرین واإلتصال  ،والعمل الجماعي 

حكمة معهم ، معهم والتأثیر فیهم ، والفاعلیة في حل الخالفات التي تنشب بینهم والتعامل ب والتعاون

ة والعمل بصورة فاعلة مع االجتماعیوقدرته على أداء األدوار القیادیة بنجاح والكفاءة في إدارة المناقشات 

إلى أهمیة الذكاء العاطفي في التنبؤ بنجاح الفرد في بیئته " جولمان"فریق عمل ممیز ، وقد أشار 

والتعلم الجماعي بشكل أكثر  التعاونعلى ومدرسته وعمله ، إذ أنه یساعد الناس على العمل الجماعي و 

  .) 80  ص ،  2000فؤاد البهي السید ،(. فعالیة ، كما أنه یساهم في أي مجال من مجاالت الحیاة 

  : وفیما یلي شكل یوضح االفكار االساسیة لنموذج جولمان 
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  . )37ص،  2008نخبة من متخصصن ، (یوضح  نموذج جولمان للذكاء الوجداني  )01(الشكل 

أبعاد الذكاء 
الوجداني

كفاءة االجتماعیة

العالقات 
االجتماعیة

القیادة الرشیدة  -
تطویر اآلخرین  -

.

التحفیز على  -
.التغیر 

العمل في فریق  -
.

.إدارة األزمات 

تكوین الروابط  -

الوعي االجتماعي

التقمص  -
.العاطفي 

الوعى  -
.التنظیمي 

خدمة العمالء  -

كفاءة الشخصیة

اإلدارة الذاتیة

ضبط النفس -
.الشفافیة  -

.التأقلم  -

.اإلنجاز  -

.  المبادرة  -

التفاؤل  -

الوعي الذاتي

الوعي الذاتي   -
.العاطفي 

التقویم الذاتي  -
.الدقیق 

الثقة بالنفس -
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هذا النموذج یقدم إطار للذكاء الوجداني و الذي یعكس كیف یمكن ترجمة قدرة الفرد  على السیطرة على 

دارةمهارات الوعي بالذات و  ٕ و إدارة العالقات )  االجتماعيالوعي ( اآلخرین  االنفعاالتالذات و الوعي ب ا

  .إلى نجاح في مكان العمل 

. (Bar- on) 2 -2  .أون للذكاء الوجداني – نموذج بار  

 یمثل الجانب الوجداني الذكاء مفهوم أن ویري الوجداني للذكاء المختلطة النماذج رواد من) أون -بار( یعد

 غیر ینكر الجوانب لم والذي األربعینیات بدایة من وكسلر إلیه توصل الذي العام الذكاء من المعرفي غیر

 لماذا فهم إلى )أون -بار( نظریة وهدفت المعرفیة، بالجوانب اهتماماً  أكثر كان أنه من بالرغم المعرفیة

  ؟آخرون یفشل بینما الحیاة في النجاح من األفراد بعض یتمكن

 مجاالت خمسة وحدد ، حیاتهم في الناجحین األفراد خصائص تتناول التي األدبیات بمراجعة قام ولهذا 

 غیر القدرات من منظومة هو"أون -بار"دي ل الوجداني والذكاء بالنجاح، صلة لها األداء في ىكبر 

 بنجاح للتعامل الفرد قدرة في تؤثر التي ةاالجتماعیو  والوجدانیة الشخصیة والكفاءات والمهارات المعرفیة

 .البیئیة  والضغوط المتطلبات مع

ا على أون إلى واحدة من أهم و أول المقاییس المستخدمة لتقیم الذكاء الوجداني معتمد –ولقد توصل بار 

ذلك النموذج بقیاس قدرات و إمكانات األداء الوظیفي و النجاح المهني للفرد  ویتصلمفهوم نسبة الذكاء 

التقریر الذاتي حیث الدرجة تعكس إجابات الفرد على أسئلة المقیاس و یعتبر ذلك  مقاییسو هو من 

اء النتائج التي یتوصل إلیها المقیاس باعثا و محفزا للوصول إلى النتائج الجیدة و لیس فقط مجرد إحص

ة و الوجدانیة و التي تتمثل في مهارة االجتماعیالكفاءات  واألفراد حیث یركز على مجموعة من القدرات 

 محاولةالمشاعر الخاصة به و فهمها و  إدراكالفرد حیث یركز على مجموعة من القدرات والكفاءات في 

التعبیر عنها و القدرة  محاولةو فهمها و  ، تصلة باآلخرین التعبیر عنها و قدرته على إدراك المشاعر الم

ة الصعبة و القدرة على إحداث و تطبیق التغیرات السلوكیة االنفعالیعلى التعامل مع المواقف الوجدانیة و 
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النموذج خمسة أبعاد أساسیة  ،ذلك  یتناولة على حد سواء حیث االجتماعیو حل المشكالت الفردیة و 

  : اني و هي للذكاء الوجد

   ةرئیسیمكونا تم ترتیبهم في خمسة أبعاد ة أون یتكون من خمس عشر  –إن الذكاء   الوجداني عند بار 

  .و الذي یمثل القدرات و الكفاءات و المهارات المرتبطة بداخل ذلك الفرد  :الذكاء الشخصي 

تطبیقها على أرض  الواقع  محاولةو یمثل القدرات و المهارات البین شخصیة و  :الذكاء بین الشخصي 

  .منها في إدارة ذلك الفرد العالقات مع اآلخرین  االستفادةو 

و یوضح كیفیة نجاح الفرد من مواكبة الظروف و المتطلبات البیئیة و التكیف معها  : تكیفالالقدرة على 

   و مهارة مرونة التعامل مع اآلخرین وحل المشكالت بمنطقیة فيمن خالل زیادة مهارات ذلك الفرد 

   )47ص  2006سالمة عبد العظیم حسین طه العظیم حسین ( 

وهي مجموعة الكفایات التي تساعد الفرد على إدارة الضغوط و مقارنة اإلندفاع وضبط : إدارة التوتر

  .الذات و تشمل على تحمل التوتر و الضغط النفسي و ضبط اإلندفاع 

  :المزاج العام  

اجیة و تغیرها ، وتشمل على التفاؤل  و ز اعد الفرد على إدراك حالته الممجموعة الكفایات التي تس ووه

  . ) 14، ص  2008سعاد جبر سعید ، (  .السعادة
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  : أوجه المقارنة بین نمادج القدرات و النماذج المختلطة 

  :و التي سیتم عرضها في الجدول التالي        

 )نماذج القدرات(داء نماذج األ )السمات نماذج (المختلطة النماذج

 بحیث الذاتي التقریر بطریقة مصممة مقاییسها

 ال فردیة تمیوال أو شخصیة تفضیالت تعكس

 .المطلق الخطأ و للصحة تخضع

 واحدة إجابة هناك یكون بحیث مصممة مقاییسها

 .المعروضة المسألة وتناسب صحیحة

 .األقصى األداء تباراتاخ لقیاسه یستخدم .الممیز األداء اختبارات لقیاسه یستخدم

 تعدد بحسب ، القیاس أدوات من كبیر عدد هناك

 .النماذج هذه مظاهر

 تركیباتها ، القیاس أدوات من قلیل عدد هناك

 .العدد ضئیلة الرئیسیة

 .بالشخصیة تتعلق ال .بالشخصیة تتعلق

 .المعرفي أو العقلي بالذكاء تتعلق .المعرفي أو العقلي بالذكاء تتعلق ال

 .مرتفع إلى منخفض من یتراوح الثقة ثبات .الثقة في عالي باتث

عدنان محمد (" المختلط "تیوضح أهم أوجه المقارنة بین نماذج القدرات و نماذج السما:  )01(الجدول رقم

 . )41-40ص ص  2012عبد القاضي، ،
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  :أبعاد ومكونات الذكاء الوجداني - رابعا 

  :الفردعواطف   معرفة بعد    

أي ،  العاطفيللذكاء  الزاویةحجر  هيالمعرفة الشخصیة أو القدرة على معرفة المشاعر كما تحدث     

  .إلدارة العواطف ضروريعلم بأمزجتنا، أفكارنا، و مشاعرنا عن أمزجتنا هذا  ىكون علتأن 

    :عواطفال ادارة

 مواجهة بعد اآلخرین لدى االنفعال حدة من التخفیف و الذات تهدئة على القدرة البعد، هذا یعني و

 .االنفعاالت من قویة شحنات

 : النفسيالتحفیز      

صدق أنك تمتلك ، اإلنجاز المنفرد ىصرار لمواجهة القلق والخوف و العقبات یرتكز علواإل المواجهة    

  .الحیاة  والمدرسة فيالرغبة إلدارة األحداث الرئیسیة والتنبؤات الحاسمة للنجاح 

   :خرین مالحظة عواطف اآل 

هي المهارة  خریناآلبالتأكد بناء على المعرفة الشخصیة للعواطف و تطبیقها عملیًا على 

  .الداخليالتفاعل  فياألساسیة للنجاح   الوجدانیة

  :التعامل في العالقات الشخصیة 

                        وكیفیة قدرتنا على  خریناآلفن العالقات هو على نطاق موسع یقاس بواسطة كیفیة التأثیر على    

  . )11، ص  2005مصطفى أبوسعد ،  (.  بسلوك مالئم اإلحساسلهذا  االستجابةالتعرف و 

  :قابما تم ذكرها ساكوالشكل التالي یوضح ابعاد الذكاء الوجداني 
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  .یوضح أبعاد الذكاء الوجداني ) 2(شكل رقم 

  

 

  

  

  

أبعاد الذكاء 
الوجداني 

  معرفة
واطف الفردع

دارة العواطفإ

مالحظة عواطف التحفیز النفسى 
األخرین

التعامل في 
العالقات 
الشخصیة
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 : الوجدانیوهي للذكاء أبعاد خمسة هناك أن  2004 خوالدة ذكر فیما

   :بالذات الوعي 

 المعرفة هذه من ویتخذ لدیه والضعف القوة أوجه یعرف أن إلى بحاجة فالفرد بالنفس، الثقة أساس وهو

ا ً   .راته لقرا أساس

    :ةاالنفعالی الجوانب معالجة

 العامة، حیاته على سلبي بشكل تؤثر قد التي السلبیة المشاعر ویعالج كیف یتعامل الفرد یعرف أن وهو

  .النفسیة أو

    :التفهم أو العقل التعاطف

  .ووجوههم تلمیحاتهم أو أو أصواتهم، تعبیراتهم، من سواء اآلخرین مشاعر قراءة على القدرة ویعني

   :الدافعیة 

 للذكاء الرابع البعد هي والتي الدافعیة في أساسیة مكونات تعد كلها األمل ووجود والسعي والتقدم فالطموح 

 الحماس هیلد ویكون هدفه تحقیق نحو خطواته ویعرف ویحدد هدف هیلد یكون الذي فالفرد ،العاطفي

  .الفرد لدى بالدافعیة المقصود هو هدفه تحقیق في واألمل والمثابرة

  ةاالجتماعی المهارات

 في زامنالت على والقدرة السیئة، المزاجیة حالته على والتغلب نفسه تهدئة على الفرد ومهارة مقدرة وتعني  :

( .األفراد بین االرتباطو  االندماج عمق یعكس والذي واآلخرین الفرد بین تفاعل وحدوث اآلخرین مع المزاج

  . )767 -  766، ص ص 2014الزهراني،  أحمد عبداهللا
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  : خصائص مرتفعي الذكاء الوجداني -خامسا 

دراسات التي وردت في  لقد تم تحدید مجموعة من خصائص مرتفعي الذكاء الوجداني من خالل عدة

  : التراث السیكولوجي وهي

  قدرة على قراءة مشاعر اآلخرین وانفعاالتهم ، واالستجابة  أكثرو بانفعاالته یكون على وعي

 . االنفعاالتالمناسبة لهذه 

 یطور نموذجا دقیقا لذاتهو  مدفوع لتحقیق وتتبع اهدافه . 

  یعیش وفق نظام قیمي اخالقيإذ  اتهخرج للتعبیر عن مشاعره ومعتقدمال أویجد المدخل . 

  االرتباطو شغوف بأسئلة كثیرة ترتبط بالحیاة، مثل المعنى، الغایة باستقاللیة و یعمل . 

 یعمل استبصارات حول النفس وخصاصها و  یتدبر البحث عن خبراتهو  لدیه دوافع داخلیة

 . نسانیةالمعقدة والظروف اإل

 هم مصدر طاقة وحیویة لو  نثقة في نفسه ومستقل عن اآلخری أكثر. 

 یتمتع و  جل تحقیق الذاتأیكافح من و  لدیه القدرة على تحدید ما یفكر فیه وما یشعر به بدقة

 . ابدرجة عالیة من توجیه

 عالقاته حنونة ،  مع زمالئه تعاونا أكثرمختلفة و الفي المواقف  یجید المهارات االجتماعیة

 .  القدرة على استیعاب وجهات النظر المختلفةتمتع بوی وحمیمیة وراض عن عالقاته باآلخرین

 یتمتع بدرجة عالیة و  حیاته العاطفیة تتمیز بالثراء، وراض عن نفسه وعن اآلخرین وعن المجتمع

 . من الرضا ، والسعادة الزوجیة

  كما  ئفةالقدرة على التمییز بین التعبیرات االنفعالیة الحقیقیة والزاو لدیه  السالبة االنفعاالتیتجنب

دراك الضغوط ٕ  .  یتمتع بدرجة منخفضة من االكتئاب والقلق وا
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 رمیز التعبیرات عادة تإلدیه القدرة على و  أكثر حساسیة الستقراء الحاالت المزاجیة لآلخرین

 .هم الوجهیة ل

 ، ملتزم و كذلك  أكثر حساسیة للمثیرات االنفعالیةو  والتقییم الذاتي یتمتع بدرجة عالیة من التحكم

 .ومتعاون ومتفائل، متعاطف 

 على درجة عالیة من الوعي السیاسي . 

 ، یشعر بالرفاهیة والصحة العامة لدیه جیدةو  وذو ضمیر حي أكثر قبوال ومنفتح على خبرات 

 . ویستمتع بحیاته یتمتع بروح معنویة مرتفعة ،كما 

 ل العمل وبدون كلل جأیعمل من و  مارس العمل بعد الفشل مرة أخرى وبصورة تفاؤلیة وطموحةی

یواصل العمل مما یجعله سائد في جو العمل  االبتهاجیجعل سب إلیه إذ عمال التي تنیجید األو  أو ملل

 . هم عوامل النجاحأیشعر بأن العمل الجاد المتواصل من كما  ساعات طویلة بدون انقطاع

  ه ونواحي ضعفهحساس واقعي بنواحي قوتإلدیه و  رادة قویةإأو  باالستقاللحساس إیظهر . 

  خفاقاته إقادرا على التعلم من و كذلك  هتمام أو هوایة ال یتحدث عنها كثیراإلدیه میل أو

 . ونجاحاته في الحیاة

 33-32،ص ص 2010یوسف بن سطام العنزي ،(. االنفعاليلف ، وعلى درجة عالیة من الثبات آمت( . 
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  : أهمیة الذكاء الوجداني -سادسا

إال م المنزل ،أكان ذلك في المدرسة أن الذكاء الوجداني قد یكون منبئا بنتائج مهمة، سواء أیرى الباحثون 

 .نه لیس بدیال عن القدرة والمعرفة أو مهارات العمل أ

  : الذكاء الوجداني بالعدید من مجاالت الحیاة وهي على النحو التالي ارتباطوتشیر الدراسات إلى 

  :  الذكاء الوجداني والسلوك-1

االنسانیة مرشد اساسیا لسلوكات االنسان ،والجنس البشري یدین في استمراره وتماسكه  االنفعاالتد تع

فحب الغیر والتضحیة وسهر الوالدین لراحة أبنائهم ،ما  له إلى حد كبیر ، االنفعاالترشاد إووجوده إلى 

  .ة االنسان لسلوك االنسان وتأثیرها القوي على حیا االنفعاالترشاد إال أمثلة من إهي 

فقد أثبتت معظم الدراسات أن الطالب ذوي الذكاء  یرتبط الذكاء الوجداني بسلوك الفرد بشكل مباشر ،

وال للكحول ، كما أنهم أقل عدوانیة مع زمالئهم وأكثر اكانوا أقل تدخینا للسجائر أو تن الوجداني المرتفع ،

ذكاء الوجداني المنخفض ، مما یثبت دور الذكاء قبوال اجتماعیا من قبل معلمیهم مقارنة بالطلبة ذوي ال

  .الوجداني في التخفیف من المشكالت السلوكیة والعنف لدى الطلبة 

  : الذكاء الوجداني والصحة الجسمیة -2

فهناك أثر مباشر للمشاعر الموجبة على  ة للفرد وصحته الجسمیة ،االنفعالیتوجد عالقة بین الحالة 

السلبیة  االنفعاالتفقد یزید عدم التحكم في  في رفع كفاءة جهاز المناعة ،الجسم ، خصوصا  ةفسیولوجی

ألفراد الذین یقمعون غضبهم ومشاعرهم السلبیة عامة ا و صابة بمرض السرطان وتطوره ،في حساسیة اإل

والذكاء الوجداني أهم ، ومة أنواع معینة من األمراض اقد یشتركون في أسلوب انفعالي یعمل على مق

صابات واألمراض ختالالت الجسمیة ألن الكثیر من اإلومة تعرضه لمختلف اإلایكتسبها الفرد لمق مهارة

  .القویة كالغضب والحزن والخوف  االنفعاالتترجع إلى اختالل التوازن النفسي وتسییر مختلف 
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  : الذكاء الوجداني والتحصیل األكادیمي -3

كاء الوجداني یستطیع التنبؤ باإلنجاز األكادیمي أن الذ )مایر وسالوفي ( Mayer et Saloveyیرى 

    من النجاح ، وأن الذكاء العام یتنبأ ببعض جوانب النجاح األكادیمي والمهني بنسبة 10%بنسبة 

مكانیة تحسین التحصیل إن إ، ، في حین تبقى النسبة الكبرى لتقدیر عوامل أخرى %) 20 -10(

ویتم ذلك من خالل رفع  ة لدیهم ،االجتماعیة و االنفعالیارات األكادیمي للطلبة تتوقف على تنمیة المه

دارةمستوى الوعي بالذات لدیهم ، والتفهم وحل المشكالت ، و  ٕ في محیط بیئة التعلم والبد من  االنفعاالت ا

بفهم طبیعة الذكاء الوجداني وأهمیته في إدراك النجاح وتأثیره على الحاصلین في البیئة المدرسیة  االهتمام

بالذكاء الوجداني في  االهتمامطلبة ومعلمین ومدیرین نظرا لوجود ثالث منافع تتحقق من توسیع دائرة  من

 : المدرسة

یعد بمثابة مضلة تحمي وتوفر المناخ التربوي المناسب لتطبیق برامج التدریب على المهارات  -

 .ة التي تسهم في رفع مستوى العاملین االجتماعیة و االنفعالی

 االنفعاليحیث یتضح أن هناك عالقة وثیقة بین الذكاء  مستوى األداء األكادیمي ، یسهم في رفع -

ذ لم یستطیعوا التوافق انفعالیا ، فلن تتوفر لدیهم القدرة على التركیز إوذلك ألن الطلبة  ،واألداء األكادیمي 

 .فیما یتعلمونه ، وهذا ما یؤثر سلبا على أداء الطلبة ومستوى ابداعهم 

كاء الوجداني دورا مهما في تعلیم الطلبة وفي توظیف قدراتهم ومشاعرهم في خدمة یلعب الذ -

ة ضرورة كبرى لنجاح الطلبة في الحیاة العملیة بعد االجتماعیكما تمثل المهارات  المدرسة والمجتمع ،

 Brearley "فقد أشار ة على األداء األكادیمي ،االجتماعیة و االنفعالیالتخرج وفیما یتعلق بتأثر المهارات 

 : إلى عدة عوامل تدعم وتساند عملیة التعلم داخل حجرة الدراسة وهي"  بیرارلي

 .والجسمي  االنفعاليغیاب التهدید بحیث یشعر الطلبة باألمان *
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األهمیة حیث تحتل المواد التدریسیة أهمیة كبرى لدى الطلبة بالمشاركة والمساهمة بعملیة صنع القرار فیما 

  .لتعلیمي یتعلق بشأنهم ا

ن علي اشعب .(المشاركة بحیث تتاح فرصة لجمیع الطلبة بالمشاركة والمساهمة داخل القاعة الدراسیة *

  . )227-225، ص ص 2009حسین السیسي ، 

  :  الذكاء الوجداني في مجال العمل - 4

الهامة للتنبؤ في  یلعب الذكاء دورا هاما في القیادة والتطور المهني في الحیاة العملیة ، فهو أحد العناصر

 .مكان العمل ،اال أن الذكاء الوجداني لیس بدیال عن القدرة والمعرفة أو مهارات العمل 

سهام ذ أن الذكاء األكادیمي له نصیب قلیل من اإلإ ان الذكاء الوجداني مفتاح النجاح بالحیاة المهنیة ،

فصاحب الذكاء األكادیمي المرتفع قد ، ني ة للفرد مقارنة بالذكاء الوجدااالنفعالیفي التعامل مع الحیاة 

ینهار ویغرق في الكبت ، وتكون له انفعاالت عدیدة ، إلى جانب تدني رهیب في كیفیة قیادة حیاته 

فراد مرتفعي الذكاء األكادیمي یتطلعون إلى نیل أعلى ن األأالخاصة ومن المالحظات التي تؤكد ذلك ، 

  . )56، ص 2007ابراهیم السامدوني ، السید(. المراكز ، ولكن ال یحدث ذلك 

  : براز استخدامات للذكاء الوجداني في مكان العملإإلى  2003"  خرنوب"  الباحث وأشار

ال انه لیس حاسما إبارزا في مجاالت عدیدة في حیاتنا  دوراالذكاء الوجداني  یلعب : التطور المهني

 .عمال للذكاء الوجداني للنجاح في كل المهن واألعمال نظرا لعدم حاجة بعض األ

یساعد الذكاء الوجداني الفرد على التفكیر بشكل مبدع من خالل رؤیة مشكالت جدیدة  : تطویر اإلدارة

وامتالك العدید من األفكار المبدعة والجدیدة ، كما یساعد الذكاء الوجداني على العمل مع اآلخرین من 

  .خالل الثقة بهم و التعاطف معهم
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  :  داني وأسالیب المواجهةالذكاء الوج -5

تعتمد فعالیة أسالیب المواجهة على الكفاءات الوجدانیة ، حیث یؤدي قصور الكفاءات الوجدانیة لدى 

فاألفراد األذكیاء یعرفون مشاعرهم ، األفراد إلى ضعف مهارات المواجهة وتنفیذها كتنظیم االنفعال 

الذكاء الوجداني  يأما األفراد ذو  ،الیة وینظمونها ویصبحون أكثر نجاحا في مواجهة خبرات انفع

، مما یعیق قدرتهم في عملیة المواجهة  المنخفض فهم غیر قادرین على إدراك ومن ثم تنظیم انفعاالتهم

ن األفراد الذین لدیهم كفاءات وجدانیة قویة یجب علیهم أن یكونوا قادرین على إدراك استجاباتهم إ

طبیعي ، ورؤیة الصدمة وانفعاالتهم في سیاق حیاتهم األشمل  وتحدید ة لصدمة ما على أنها أمر االنفعالی

نجازا كبیرا في إیعتبر اكتشاف الذكاء الوجداني ، حیث  میزات ایجابیة عن الصدمة وعن انفعاالتهم

نسان ونموه وتطوره نسانیة الحدیثة ، حیث تبین أن هذا النوع من الذكاء أكثر تأثیرا في نجاح اإلالمعرفة اإل

ألقه ، مقارنة بالذكاء العقلي التقلیدي القدیم ، وأن الوجدان والمشاعر والعواطف ، مصدر للطاقة وت

  . )40، ص 2013بالل نجمة ، .(نسان وهو بذلك ذو فائدة كبیرة في حیاة الفرد المتجددة في اإل
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  : قیاس الذكاء الوجداني - سابعا

ال أن قیاسه الیزال في إلباحثین والمهنیین  على السواء ،  أصبح یحظى باهتمام ا وجدانيرغم أن الذكاء ال

  : هما االنفعاليمهده ویمكن تمییز مدخلین لقیاس الذكاء 

  . شخصیة  سمةوكعقلیة ،   كقدرةقیاسه 

یزاال قابلین للبحث والتمحیص حیث ال تزال المقاییس المصممة بعیدة عن الثبات  وحالیا كال المدخلین ال

  . ) 377، ص  2003عبد الحلیم محمود السید واخرون ، ( .طلبهما العلم والصدق الذین یت

  " D.R.Caruso  J.D.Mayer   P.Salovey" "وسالوفي كاروزو مایر"وصنف 

  : إلى ثالثة أنواع هي وجدانيلذكاء اللییس امق

 . )(Mental measuresمقیاس القدرة  -

 . )( Self- report measuresمقیاس التقریر الذاتي -

 . )( Observer-rating measuresاس تقدیر المالحظمقی -

وإلرساء مصداقیة له ، من خالل تصمیم واستعمال  نموذجهماللتأكد من صالحیة " سالوفي"و" مایر"سعى 

  : )Emotionel Multifactor(  متعدد العواملوجداني مقیاس الذكاء ال

مهام التي صممت لتقییم قدراته على إدراك  نجاز سلسلة من البإوهو عبارة عن اختبار یقوم فیه المستجیب 

سؤال وكذا  402فهم، والتعامل مع االنفعال ، وقد سجلت عدة نقائص في هذا المقیاس السیما في طوله 

  . االنفعاليتقییمه لبعد الفهم 

 Mayer Salovey  Caruso( وجداني الللذكاء كما صمم مایر و سالوفي و كاروزو مقیاس 

Emotional Intelligence (فرد من كلى  5000، وهو مقیاس مصمم انطالقا من عینة تقدر ب
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سؤاال ، ویهدف إلى قیاس 141میدان بحث مختلف عبر العالم ویحتوي على  50الجنسین موزعین على 

ویتضمن هذا  ،" مایر"و" سالوفي"ة في نموذج نیالمب االنفعاليالقدرات الرئیسیة األربعة المكونة للذكاء 

،  االنفعاليعة من المواقف ، حیث بعد اقحام األفراد فیها ، یطلب التعرف على محتواها المقیاس مجمو 

فمثال لقیاس قدرة إدراك االنفعال یطلب  ، تحلیله ، إدارة انفعاالتهم لحل بعض المشاكل أو اتخاذ قرارات

للتفكیر  النفعاالتامن األفراد تحدید نوع االنفعال ومدى قوته التي تعبر عنه ومن أجل قیاس مدى تیسیر 

یطلب من األفراد تحدید ما یقابل كل انفعال من أفكار أو من محسوسات فیزیقیة مثل األلوان ، درجة 

نتقال یتم دعوة األفراد إلى شرح كیف یتم اإل االنفعاالتالحرارة ، الضوء، ومن أجل قیاس القدرة على فهم 

دارتها إأو  االنفعاالتن أجل قیاس التحكم في خر، مثال الغضب إلى الهیجان ، أما مآمن انفعال إلى 

ص  ، 2002 بشیر معمریة ، (.ختیار تقنیات فعالة من أجل إدارة الذات أو إدارة الغیرإفراد یطلب من األ

150( .  

عبارة 33یتكون من  وجدانيمقیاس للذكاء ال"  N.Schutte واخرونشوت " وفي نفس المدخل طور 

  .التقریر الذاتي على تدریج خماسي بطریقة  وجدانيتقیس الذكاء ال

وهي عبارة عن  االنفعاليأداة لقیاس الذكاء "  Bar-onأون  -بار"بمدخل السمات الشخصیة أعد  أما

  وجدانیة ختبار الشخصیة سمیت جرد النسبة الإمقیاس تقریر ذاتي یتكون من مجموعة من مفردات 

 )Emotional Quotient Inventory :EQI ( ،فرد من  4000انطالقا من عینة قدرها   وتم تصمیمه

  . )66،ص 2003جابر عبد الحمید جابر ، ( .الوالیات المتحدة األمریكیة وكندا من كلى الجنسین

یهدف إلى  الوجدانیة ة ، فجرد النسبةاالجتماعیو  الوجدانیة وهو یعتبر أداة لقیاس كفاءة السلوك من الناحیة

  .وضغوط الوسط  قیاس قدرة الفرد على مواجهة متطلبات
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بواسطة مفردات  وجدانيفیتم قیاس الذكاء الوجدانیة عبارة تستخدم في تحدید النسبة ال 133ویتكون من 

 : أون ، حیث تتمثل النتائج في -وكذلك قیاس األبعاد الخمسة المشار الیها بنموذج بار)  QE( اختبار

ة في االنفعالیة التكیفیة ،النسبة االنفعالیة ،النسبة یاالجتماعة االنفعالیة الداخلیة ، النسبة االنفعالیالنسبة 

  .على سلم یتكون من خمس درجات  وترتب االجابات،ة في المزاج العام االنفعالیإدارة الضغوط ، والنسبة 

التي یشمله اعتمادا على نظریة  یةوجدانوالمهارات ال وجدانيكما صممت عدة أدوات أخرى لقیاس الذكاء ال

 6000على عینة قدرها " غولمان" ، الذي قام بتصمیمه مقیاس جرد المهارات االنفعالیةها ، ومن"ولمانج"

فرد من شمال الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا أغلبهم ذكور یحتلون مناصب من متوسطة إلى علیا 

، ، والمدیرین  طاراتة لدى المسیرین اإلاالنفعالیوتم توجیه هذا المقیاس لقیاس المهارات  ،في اإلدارة 

  ".غولمان"تندرج ضمن األبعاد الرئیسیة لنموذج  وجدانیةمهارة  20ویقیس 

ٕ حیث یطلب من الفرد أن یقوم بالوصف الذاتي أو وصف الغیر و  دراج تقییمه على سلم یحتوي على سبع ا

  . )133ص  ، 2014ولیدسالم حموك ، قیس محمد علي ، .(درجات 
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  : خالصة 

 بمجموعة األمر تعلق وسواء ومكوناته ، الوجداني للذكاء تفسیرها و تعریفها في النظریة النماذج تنوعت

الحیاة  في  النجاح في دوره على تتفق فهي السمات حتى أو المهارات أو الكفاءات أو العقلیة القدرات من

 المراكز تحدید إلى ثةالحدی الدراسات توصل هو أكثر الطرح هذا یؤكد ما لألفراد ، ولعل العلمیة و التعلمیة

 للمتغیرات الدراسات من للمزید جدیدة انطالقة یعطي ما الوجدانیة ، الحیاة إدارة عن المسئولة العصبیة

  .الموالي  الفصل في إلیه نتطرق سوف ما وهو و التفوق الدراسي  التحصیل الدراسي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  . التفوق الدراسي : الثاني الفصل

 تمهید

  .مفهوم التفوق الدراسي  – أوال

  .نبذة تاریخیة لظاهرة التفوق الدراسي  – ثانیا

  .النظریات المفسرة للتفوق الدراسي  –ثالثا 

  .خصائص وسمات المتفوقین دراسیا  –رابعا

  .العوامل المؤثرة في التفوق الدراسي  –خامسا 

  .حاجات المتفوقین دراسیا  –سادسا

  .مشكالت الطلبة المتفوقین دراسیا  – ابعاس

  .رعایة المتفوقین دراسیا  – ثامنا

 خالصة
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  : تمهید

الشك أن  ، وبتنمیة الطاقة البشریة وتوجیهها ، لمن أشد المطالب الحیویة في هذا العصر  االهتمامن إ

منها لما لهذه الفئة من دور أساسي في بناء  واالستفادةالمتفوقین یشكلون طاقات هائلة یجب رعایتها 

ضه الشرائع والمبادئ  ومة التخلف لذلك كانت رعایة هذه الفئة وتوجیهها أمر تفر االمجتمع وتقدمه ومق

بالمتفوقین یكون من حیث التعرف علیهم وعلى ما یتمیزون به من خصائص وسمات ، كذلك  االهتمامو 

الوقوف على العوامل المؤثرة فیهم سواء كانت عوامل أسریة من مستوى اقتصادي واجتماعي ومستوى 

تتجسد في شخصیة الطالب كالذكاء تعلیم الوالدین واألجواء السائدة في األسرة ، أو عوامل وجدانیة 

  .وله في هذا الفصل بالتفصیل ا، كل هذا سنتن االجتماعيالوجداني أو 
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  :مفهوم التفوق الدراسي  -أوال

تركي رابح ( .  التفوق الدراسي بأنه تحصیل أحسن من المستوى المتوقع  :یعرفه أحمد زهران  -1

  .) 366 ، ص 1982،

لدراسي بأنه مستوى التحصیل الذي یصل إلیه فئة الطالب و یكون التفوق ا:  كما یعرف جود -2

عبد (. ي لالعام بواسطة مستوى األداء الدراسي القب االستعداد باختباراتأعلى مما هو متوقع ، كما یقاس 

  . ) 15،ص  2002، الحافظ سالمة

الذكاء (عامة  إلى تعریف المتفوق الدراسي بأنه من لدیه قدرة عقلیة 1957في حین ذهب الیكوك  -3

  . يئ لمستقبل أداء الفرد اإلبتكار بمنبئ  للقدرة على التحصیل األكادیمي و كمن اعتبارهحیث یمكن  )العام

التفوق الدراسي هو أن یكون مستوى التحصیل أعلى مما هو :  وي فقد عرفالكن محمد الفرم -4

  . ) 47ص ،  2002، سعید حسني العزة ( . متوقع ألمثالهم 

على أنه كل تحصیل یقع في الثلث األعلى بناء توزیع  1985بوسوسو أعیدة كما عرفته س -5

  . )501،ص  2008عادل عبد اهللا محمد ،(. متوسط مجموع الدرجات 

بأنه التمتع بالقدرات العقلیة المتفوقة أو القدرات  :1989في حین عرفه فتحي عبد الرحیم السید  -6

  .)41ص  ، 1989 ، فتحي السید عبد الرحیم(.عدة مجاالت  عالیة في التحصیل الدراسي أو إظهار التفوق في

التفوق الدراسي یستخدم للداللة ، على مجموعة من : صادق  یسریةأما زكریا الشربیني  -7

 یسریةزكریا الشربیني،  ( .درات خاصة بارعة قاألشخاص یتمیزون بذكاء مرتفع وبتحصیل أكادیمي عال و ب

  .) 26، ص 2002صادق ، 

 العقلیة المجاالت بعض في داخلیة طاقات أو قدرات بأنه الدراسي  التفوق یمكن تعریف  ذلك ضوء وفي

 أو أعلى ضمن یكون الطالب ألن تؤهل ، الحركیة الحسیة أو ، الوجدانیة – ةاالجتماعی أو ،واالبتكاریة 

  . )257ص  ، 2015، الشخص  سید العزیز عبد(  . نهاألقر  بالنسبة %10 أفضل
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 : تاریخیة لظاهرة التفوق الدراسينبذة  - ثانیا

بالمتفوقین واحد من المواضیع التي شغلت بال رجال الفكر منذ العصور الغابرة غیر  االهتمامیعد موضوع 

رتقاء المجتمع وتطوره إالحتالل مناصب لضمان   ءشيالاالهتمام بالمتفوقین كان یهدف إلعداد أن هذا 

  .سالمیین یونانیین والرومانیین واإلوذلك ما حدث فعال مع بعض رجال الفكر ال

م ، أین أكد أهمیة اكتشاف  .فأفالطون حینما ركز على التفوق العقلي كان ذلك في القرن الرابع ق

وقد ، القادرین من الشباب وحثهم على ضرورة العمل ، على تربیتهم واعدادهم لیكونوا قادة المستقبل 

بعض التأمالت حول طرق التعرف على هؤالء األفراد مجرد الدعوة ، حینما وضع " نأفالطو " تجاوز

بالتعرف على المتفوقین عقلیا بصورة  االهتمامفلقد أعلن أنه یقع على عاتق الدولة الیونانیة ، البارزین 

الخ ، وذلك حتى تتمكن من .......مبكرة ، لتقدم لهم أنماطا خاصة من التعلیم في مجال العلوم والفلسفة 

القیادات الالزمة لبقائها وتطورها ، وقد رسم أفالطون برنامجا تعلیمیا ممیزا خاصا بالفئة توفیر الكفاءات و 

إلى فنون القتال  باإلضافةالمتفوقة التي كان یرید تزویدها ببرنامج تعلیمي یشمل شتى العلوم والمعارف 

  .والحرب 

بما نادى أفالطون ، وبكل أفكاره تؤكد لنا الشواهد التاریخیة أن الرومان اهتموا كثیرا  اإلطاروفي نفس 

البحث عنهم وركزوا على تنمیة  قدرات هؤالء المتفوقین ، وطبق تلك القواعد  واولاحول المتفوقین ، فح

 ص ، 1982السید فتحي عبد الرحیم ، (التي تكشف قدرات القادة في مختلف المجاالت العسكریة والسیاسیة 

453 (.  

جاحا ملحوظا في مختلف المیادین ، كما حقق النمو واالزدهار في ونتیجة لذلك فقد حققت للمجتمع ن

  .مجال التربیة والعلم والتعلیم 

خر بذل جهودا معتبرة ، في بدایة القرن السادس عشر للبحث عن كما أن المجتمع العثماني هو اآل

یم المناسب في أین وفرت لهم التعل، المتفوقین من الشباب في كافة أنحاء الدولة رغم اتساع مساحتها 
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سالمیة وفنون القتال والعلوم والفلسفة ولقد تمكنت من خالل القیام بالمسح السكاني على فترات اإل ةالعقید

خلیل عبد الرحمان المعایطة ومحمد عبد (. من اختبار مجموعة من المتفوقین وقامت تعلیمهم وتدریبهم  منتظمة

  . )  14، ص  2000السالم البوالیز ، 

ي ساعدها كثیرا على بسط نفوذها وكان له األثر االیجابي علیها ما لبثت أن استطاعت من األمر الذ

امبراطوریة وقوة عظمى في مختلف المجاالت منه  خالل استخدامها لهذا النظام التعلیمي أن تتحول إلى

ة العثمانیة كملها ، كما وضعت الدولأالذي حاولت فیه هزیمة أوروبا ب الفنون والعلوم والحرب إلى الحد

  .مكانیات من أجل التقدم والرقي برنامجا لفئة المتفوقین وهیأت لهم كامل المتطلبات واإل

بالمتفوقین في مختلف مراحله وباختالف الحضارات ، أنه لم  االهتمامولكن ما یالحظ وما یعاب على هذا 

هداف سیاسیة وعسكریة أ یكن منظما حیث لم یكن یخضع إلى مقاییس علمیة دقیقة ، بل كان خاضعا إلى

بحتة ، غیر أنه قد ظهرت خالل القرن التاسع عشر أولى الكتابات الجادة حول موضوع التفوق التي 

ولة احاولت تسلیط الضوء على هؤالء المتفوقین من أجل التحسیس بقیمة وجودهم داخل مجتمعاتهم أو مح

في كتابه العبقریة الموروثة في سنة " التونج"اعطائهم المكانة والقیمة التي یستحقونها ، وكان ذلك مع 

أن  "نتائج دراساته عن الرجل العبقري ، حیث یعتقد  "و مبروز ل "نشر  1981ثم مع حلول سنة  1869

ونحافة ول أن یبین أن بعض الخصائص الجسمیة  كقصر القامة االتفوق العقلي حالة مرضیة ، أیضا ح

، 2013عمر فواز عبد العزیز ، ، تیسیر مفلح كوافحة  ( ".فهوم العبقریةترتبط جمیعها بم الجسم والتأخر في النمو

  . ) 35ص 

ختبار إالذي أكد على ضرورة دراسة الذكاء وقیاسه حیث وضع " ألفرید بینیه"مع ظهور  1905أما بحلول 

   د السالمان المعایطة ومحمد عبمخلیل عبد الرح ( .  عقلیا له ، وذلك من أجل تمییز المتمیزین والمختلفین

  . )16،  ص 2000البوالیز،  
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بدأ البحث في العبقریة من خالل  1902بموضوع التفوق بمرور السنین ففي عام  االهتمامفلقد تطور 

ولة للتعرف على األطفال المتفوقین بدرجة اذهابهم إلى المدارس في والیة كالیفورنیا األمریكیة ، في مح

 تناولتبالمئة ، ومن هنا انطلقت الدراسات التي  140هم عن وز نسب ذكائاعالیة ، والذین كانت تتج

جریت على األطفال المتفوقین ، وهنا تجدر أالذكاء والتفوق بشكل قوي وكبیر فانتشرت الدراسات التي 

وما یمكن  ،" العبقریة الدراسات الجینیة"مجلدات بعنوان ن خمس شارة إلى أنه قد نشر إلى حد اآلاإل

زداد إن التركیز على التفوق العقلي في الثالثینیات واألربعینیات قد كان ضئیال ، لكنه لیه هو أإشارة اإل

وقد شكلت هذه الفترة ،  تحاد السوفیاتيأ واال.م .وة بین الدولتین المتصارعتین ، البظهور الحرب البارد

یجابیة اتجاه یة واإلنسانتجاهات اإلبتطویر اإل االهتمامبهذا الموضوع فلقد بدأ  االهتمامنقطة تحول في 

بطال الخرافات التي كانت تحیط بهؤالء األطفال والتي ال تزال تنتقل إالذین یملكون قدرات عالیة وتم بذلك 

من جیل إلى آخر ، والتي كانت تفسر وتربط ظاهرة التفوق في أي مجال من مجاالت المعرفة إلى 

بة مألوفة لكن سرعان ما ساعد تطور استعمال شیطان من طرف الفرد المتفوق الستحداث أمور غری

بداعي جدید ووضعت بدلها دراسات علمیة إالدراسات إلى بطالن مثل هذه الخرافات التي ترفض أي عمل 

، 1982السید فتحي عبد الرحیم ، .(علماء ومختصین  فختبارات ومقاییس مؤسسة من طر إدقیقة مبنیة على 

  . )455ص

ظاهرة التفوق الدراسي بصفة عامة تعرضت لمجموعة واسعة من  ومن خالل ما تقدم سابقا ، نالحظ أن

التطورات السریعة التي فرضتها مقتضیات العصر من جهة ، ومن جهة أخرى التحوالت التاریخیة الكبرى 

كرین والفالسفة منذ أقدم فهتمام المإتت فالخ ، ومع هذا نجد أن ظاهرة التفوق قد ل....مثل الحروب 

م لوقتنا الحالي ، ولقد كثر الحدیث عن التفوق والمتفوقین وهذا ما یقودنا إلى العصور وتواصلت معه

  .البحث في خصائص المتفوقین والسمات التي تمیزهم عن بقیة األفراد 
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   نظریات المفسرة للتفوق الدراسي ال  - ثالثا

 :  pathologieal theoryالنظریة المرضیة  -1

التي حاولت أن تفسر ظاهرة التفوق ، و تقوم هذه النظریة على قدم النظریات أتعد النظریة المرضیة من 

بعض  نادىالتفوق اإلبتكاري، و بین الجنون إلى الحد الذي  الربط بین التفوق بأشكاله المختلفة ، وخاصة

ظریة حتى أصبح من المشهور أن بین التفوق نوقد شاعت هذه ال ،  مطابقة بینهاالتباع هذه النظریة إلى أ

ت الثقافة الیونانیة و ر تأث ولقد ، هما یبرر رباطا و ثیقا أو أن من الجنون فنون و ال یوجد لهذا  و الجنون

صعب العربیة و غیرها من الثقافات القدیمة بهذه الفكرة التي نظرت إلى العبقریة على أنها أسلوب شاذ ی

 لظریة مثناع هذه التبأبعض بقایا  نجدو على اإلنسان العادي فهمه، أو تفسیره في العصر الحدیث 

  . )110 -109ص ص  ، 1999 ، مدحت عبد الحمید عبد اللطیف(  .لمبروزو ، و كرشمر

 : physhologieal thoryl ةالفیزیولوجیالنظریة  - 2

  مثل رموناته تفرز التي القشرة من تتكون و الصماء الغدد من يه و ریةضالك بالغدة النظریة ذهه تمهت

 مثل الجنسیة تالهرمونا و . Aldostesoneستیزونااللدو  وCortisonالكورتیزون 

  Progesteroneنالبروجسترو  وEstrogenو االستروجین  Adrogenesاالندروجین

 تمهت و العامة ةاالنفعالی الحاالت في فعال دور هل و Adrenalineأدرینالینهرمون  یفرز الذي النخاع

 عمللل بالطاقة نهالذ إمداد یةلعم عن الناتج يللعقا بالنشاط بالتنبؤ یسمح هألن أكثر بالنخاع النظریة ذهه

 نشاط مهلدی التفوق و التحصیل ىلع الفائقة القدرة أصحاب و األذكیاء أن النظریة ذهه أصحاب یفترض و

 و  Bergman " بیرجمان "من كل دراسات الحقیقة ذهه یؤید و العادیین من أكثر ادرینالین نخاعي

 األدرینالین إفراز مهلدی العالي التحصیل أصحاب أن إلى توصلت حیث ،"Magnusson "ماجنسون "
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 التحصیل ذوي من اإلناث من إفراز أكثر الذكور أن تبین كما المنخفض أو األقل التحصیل ذوي من أكثر

 . ) 82ص ، 2010 ، علیوات ملحة ( . العالي

  :النظریة الوراثیة  -3

سواء نظر إلیه في ضوء القدرة  لى التكوین العقلي للفردلدالئل التي تسیر إاتعتمد النظریة الوراثیة على   

  دمدحت عبد الحمید عب( . یتحدد بالعوامل الوراثیة لیةالعقلیة العامة ، أم في ضوء عدد من القدرات العق

  .) 111ص،   1999 ، اللطیف 

 من مجموعات ءأدا مستویات في التباین من األكبر فالجزء ، أخرى بعبارة أو ، البیئیة بالعوامل یتحدد

 . وراثیة عوامل إلى یرجع العقلیة القدرات تقیس اختبارات في األفراد

 الفرد عند العقلیة القدرات تطور و نمو عملیة في الوراثیة العوامل أهمیة الدراسات بعض تناولت لقد

 نجاح أن أنصاره یرى الذي "وراثي - البیو " بالتیار یعرف فكري تیار ضمن األبحاث هذه تندرج بحیث

قه و الفرد ّ  ضمن موجودة الملكة هذه أن و،  ذكائه مستوى على بالدرجة األولى یتوقف الدراسي تفو

  الفطریة العقلیة االستعدادات جملة هي و ، ساللته و أجداده و أبویه من یتلقاها التي الوراثیة ةیبالترك

ّ  لقد، و  الصبغیات أو موزوماتو الكر  تحملها التي المورثات أو الجینات بواسطة تنتقل التي الكامنة  "أكد

 و الدراسي للنجاح ضروریة بیولوجیة كحتمیة الذكاء عامل على ) Debray ، Ritzen "رتزن – دوبري

ق ّ قه و الفرد نجاح بین وثیقا ارتباطا هناك أن وجد حیث ، فیه التفو ّ  یقاس الذي ذكائه مستوى و تفو

 وجهة أن إلیه اإلشارة تجدر مما و ؛ ذكائهم نسب حسب عونیتوز  األفراد أن و ، الذكاء اختبارات بواسطة

 التحصیل في المرء نجاح أن ترى بحیث المجال ضیقة أحادیة وجهة وراثي – البیو التیار أنصار نظر

ق و الدراسي ّ  اإلنتقاء و اإلختیار مبدأ إن،   العقلیة قدرته و ذكائه مستوى على أساسا یتوقف فیه التفو

 االهتمام دون العقلیة القدرة و الذكاء عامل توارث مفهوم على مبني مبدأ التیار هذا أتباع یؤیده الذي

ق أن الواقع و ؛ األخرى بالعوامل ّ  لیس ألنه وحده الذكاء عامل إلى إرجاعه یمكن ال الدراسي الفرد تفو
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قه إثره على یتحدد الذي الوحید العامل ّ  نزیم(  .نهع أهمیة تقل ال أخرى عوامل هناك بل الدراسي تفو

  . )274 - 242 صص  ، 2008 ، وياصرد

  : النظریة البیئیة  - 4

هناك بعض المؤثرات البیئیة ، و العوامل الخارجیة التي لها تأثیر كبیر على  الفرد و معظمها تتمثل في 

والظروف المختلفة  ةسر األمدرسة و الو المحیط بما فیه  االقتصادیةة ، الثقافیة االجتماعیالجوانب 

واستنتجت أن التفوق هو ذهبت إلیه النظریة الوراثیة التي خلصت و  ة بالفرد ، و هو عكس ماالمحیط

  .ولید المعطیات الوراثیة التي خلصت واستجبت المعطیات التي یتوفر و یرثها من آبائه 

ن اهب لدى الفرد و تنمیة العدید مو إن العوامل البیئیة ذات أثر مباشر في تشكیل القدرات و تنمیة الم

ة و التربویة كالتعلیم و الشروط الثقافیة تساعد على تنمیة االجتماعیاإلتجاهات و العادات لدیه ، فالعوامل 

ذاته و التعبیر عنها و إحراز التفوق و تحقیق  باكتشافقدرات الفرد و تهيء له جو أكثر توافق وراحة 

  . )30 ص ، 1999بد الحمید اللطیف ، مدحت ع(  . ل من نیومان و هولرتجركالنجاح و قد أید هذا التغیر 

بدراسة  السیر الذاتیة لكاتبین مشهورین و الظروف التي أحاطت بهم  1994سنة أحد الباحثین كما قام 

فر المكتبات في البیوت و إعطاء و المحیط وت في مرحلة طفولتهم ، فتبین أن أسلوب التربیة الحضاري

ومات بأنفسهم و توفیر الحیاة الطبیعیة و التسهیالت البیئیة المعل اكتشافاألطفال الوقت الكافي من أجل 

 ةجمیعها تصقل الموهبة ، لدى األطفال وتنمي قدراتهم اإلبداعیة و تجعل منهم أفراد متفوقین في سن الحق

  .  ) 25، ص  2002نادیة هایل السرور ، ( 

إلى كون الطبقات الغنیة المحظوظة  في إرجاع الفوارق بین التالمیذ  "بوردیو"و لقد إختلف العلماء مثل  

مادیا هي التي توفر ألبنائها مختلف اإلحتیاجات المادیة للنجاح أكثر من تلك التي توفرها الطبقات الفقیرة 

صود یسمیه العلماء المسافة المعنویة هي التي تفصل المدرسة عن عائلة الطفل و المق بقدر ما یعود ما
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قیم  إتجاهات األسرة و تـأید على أهمیة  السجل اللغوي الذي یتعلمه الطفل ال بالمسافة المعنویة هي اللغة 

  .)  373، ص  1986،  أحمد شبشوب( .  تلمیذ لائلي و تأثیره على التحصیل الدراسي لعداخل الوسط ال

  : لإلنجاز  نظریة الدافعیة  - 5

 عام لإلنجاز الحاجة ىالتفوق إل مفهوم أرجع الذي" H. Murrayموراي هنري "إلى النظریة هذه ترجع

 السیطرة و ، صعبة اآلخرون یراها التي األشیاء تحقیق : علىبأنه القدرة  " مواري " حث برى 1938

 بلوغ و العقبات على التغلب و ، االستقاللیة و ، األداء سرعة و ، األفكار في التحكم و ، البیئة على

 الناجحة بالممارسة تقدیرها و بالذات اإلعتزاز و ، علیهم التفوق و اآلخرین منافسة و ، اإلمتیاز معاییر

  . )112ص  ، 1999 ، مدحت عبد الحمید عبد اللطیف( .   للقدرة

یندرجا تحت حاجة كبرى أعم وأشمل هي الحاجة للتفوق  لإلنجازولقد افترض موراي الحاجة أو الدافع 

. صعبة ناآلخرو اء التي یراها شیاأل قوتحقی  

الدافع للنجاح ( الدافع لإلنجاز عبارة عن استعداد ثابت نسبیا عند الفرد  د عدأتكنسون ق في حین أن 

 اهرةظ تفسیر یمكن وبذلك  ة الحافز الخارجیة للنجاح والفشل، مع قیم) مطروح منه الدافع لتجنب الفشل 

حراز لالنجاز وحاجته الفرد دافعیة خالل من التفوق ٕ   ). 82 – 81، ص ص  2009بواللیف أمال ، (. النجاح وا

  : التكاملیة النظریة -6

ق ظاهرة تفسیر یمكن ّ  : لآلتي تبعا النظریة هذه ضوء في التفو

ق ظاهرة إن - أ ّ  . الفسیولوجیة األنشطة و العملیات لبعض تخضع التفو

ق یحتاج - ب ّ ق و ، لإلنجاز الدافعیة و ، الذكاء من قدر إلى المتفو ّ  بعض و ، التسامي و التفو

ق لىع المساعدة القدرات ّ  . التفو

 على قدرته و الفرد استعداد تنمي أن شأنها من المواتیة و ، المناسبة البیئیة الظروف توفر - ج

ق مواصلة ّ  . احرازه و التفو
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ق في الفردیة الفروق إیجاد في اإلحصائیة األسالیب و ، النفسیة بالمقاییس االستعانة - د ّ   . التفو

ق ظاهرة لتفسیر مختلفة نظریة والتاتن النفس علم في یوجد أنه تقدم ما كل من یتضح و ّ   الدراسي التفو

 المنظرین بین واضحا اإلختالف كان حیث ، بها الخاص النظري باإلطار األخرى عن تمیزت نظریة فكل

 . أصحابها إلیها ینتمي التي الفكریة المدرسة إلى راجع هذا و ، تصوراتهم و مقارباتهم في

ق موضوع تفسیر ولاتح المجال ضیقة النظریة والتانالت هذه في النظر وجهات إن ّ   معینة ویةاز  من التفو

ق عوامل أن الحقیقة و ّ    اآلخر واحد دون عامل على التركیز یمكن ال و متنوعة و متعددة الدراسي التفو

 تمیز التي الخصائص و العوامل بین أجمعت شاملة نظریة التكاملیة النظریة اعتبار یمكن لهذا و 

قینالمتف ّ ق و الذكاء في البیئة و الوراثة عوامل : في تتمثل التي و و ّ ّ  كذلك ، التفو  الدافع عامل بوجود تقر

ق إلحراز ذلك و ، االستعدادات و لإلنجاز ّ   . الدراسة في التمیز و التفو
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  : خصائص و سمات المتفوقین دراسیا  -رابعا

ل على العكس فهم بشرا عادیون و لكنهم یتحلون بمواهب خارقین ، ب ابشر  افوقین دراسیا لیسو لمتأن ا

وقدرات في بعض الحقول و المجاالت تمیزهم عن أقرانهم العادیین ، و تعد المعرفة الجیدة بالخصائص 

تسهل عملیة  فهيالحقل التربوي ،  العاملین في لكافةالعامة للمتفوقین على درجة كبیرة من األهمیة 

  . )145ص  ، 2009، غرم هللا بن عبد الرزاق بن صالح الغامدي ( . التمیز لدیهم تحدید جوانب  اكتشافهم و

 لزیادة بها ونعتنى علیها نتعرف أن یجب التي البشریة الثروات من والمتفوقین الموهوبین یعتبرحیث 

 الموهوبین أن عن النفسیة الدراسات وتكشفا منه لالستفادة جال المناسبمال إلى وتوجیهها تفوقها

 ةاالنفعالی أو ةاالجتماعی أو العقلیة أو الجسمیة الناحیة من سواء محددة بسمات یتمیزون لمتفوقینوا

  لرعایتهم المناسب المناخ نهیئ یجعلنا أنه كما ،  علیهم التعرف على یساعدنا السمات هذه مثل ومعرفة

  . )16ص ،  2003 ،  السید محمد أبو هاشم حسن( 

  : لمتفوقین دراسیا یتمیزون عادة بخصائص تمیزهم عن غیرهم أن ا إلى اساتولقد أشارت العدید من الدر 

  :خصائص العقلیةال  -1

 فهم العادیین، من التي تمیز المتفوق عن غیره الخصائصوالصفات العقلیة من أهم   الخصائص رتعتب

 السبب كما أنهم قادرین على فهم فأكثر،درجة  140 أو 130یكون ذلك  قد المتوسط یفوق ذكاء أكثر

دراك والنتیجة ٕ  والفهم اإلدراك على  والقدرة الغموض تحمل نویستطعو  اءشیاأل بین قاتوالعال اتاالرتباط وا

 في علمیة وغیر علمیة موضوعات في عدیدة اهتمامات ولدیهم التجریبیة، العلوم في والتعمق ،عابیواالست

  . )78ص  ، 2009، بواللیف آمال (.  التركیز على عالیة قدرة ولدیهم واحد، آن

  : وهي متنوعة أخرى خصائص هناك كذلكو  

 عن یعبرون عندما مبكرة سن في التامة الجمل استخدام على قدرة لدیهم حیث اللغویة حصیلتهم زیادة  -

  . أفكارهم
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 . یالحظونه ما تذكر و االستیعاب و المالحظة على الفائقة قدرتهم و بالیقظة یتمیزون  -

 إدراك و المنطقي التفكیر و المعاني فهم و التجدید و التعمیم و االستدالل على فائقة قدرة لدیهم  -

 . العالقات

 . غیرهم من أطول مدة همتمیوال تستمر و واحد مجال في همتمیوال تنحصر ال فغالبا ، همتمیوال تتعدد  -

  . ممكنة سرعة بأقصى و بسهولة الفهم و التعلم  -

  2014، مقحوت  فتیحة(.  األشیاء أصل عن البحث و بالتنقیب یهتمون و للمستقبل بالتطلع مغرمون  -

  . ) 120-  119ص ص 

 مستوى فى غیرهم على متقدمون أنهم هي والمتفوقین دراسیا الموهوبین بها یتمیز عقلیة صفة أهم إن

  الزمنى عمرهم یفوق لدیهم العقلي العمر أن كما سناً  یكبرهم من ذكاء تعادل ذكائهم فمعدالت ، الذكاء

 لقدرة امتالكهم ذلك إلى ویضاف ، مبكرة سن يف والكتابة القراءة تعلم على بقدرتهم هؤالء یتصف كما

 واسعة مفردات یكتسب ما غالباً  فالمتفوق ولهذا ، االستیعاب على فائقة مهارة وجود تشمل متقدمة لغویة

 فى مبكرة مواهب كذلك یظهرو  ، الموضوعات من كثیر حول المعلومات من كبیراً  ومخزوناً  وعملیة

 على والقدرة ، والمثابرة المرتفعة بالدافعیة ویتصف ، والفكریة اللفظیة المهارات جانب إلى الفنیة النواحي

  . )17ص  ،  2003،  السید محمد أبو هاشم حسن ( . العادیین  زمالئه من أطول لفترات واالنتباه التركیز

  :خصائص الجسمیة ال -2

الجسماني للعادیین ، سواء من حیث  التكوین ماني للمتفوقین بصفة عامة أفضل منالجس إن التكوین 

خلو من الأو  ،ها بالعوامل البیئیة وین الجیني للفرد أكثر من إرتباطصفة ترتبط بالتك الذي یعتبرالطول 

مو النكما أن  ذلك من أنواع القصور، العاهات و أنواع القصور الحسي كضعف السمع أو البصر و غیر

من معدل النمو بین  –بصفة عامة  -سیر بمعدل أكبر قلیالیالنمو الحركي للمتفوقین دراسیا  ومي سالج

، كما العادیین ، إذ یبدأ المتفوقون دراسیا في الكالم و المشي مبكرا عن األطفال العادیین بحوالي شهرین 
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الخامس وعشرون بأن حالتهم الصحیة في أعمارهم إلى العقد  اوصلو أن نسبة كبیرة من المتفوقین و الذین 

التكوین الجسماني والحالة الصحیة العامة لهذه الفئة من األفراد ال تقل عن ف ،  ةالعامة جیدة جدا أو جید

 2003 ،خلیل عبد الرحمن المعایطة، محمد عبد السالم البوالیز(  . لدى العادیین ، إن لم تكن أفضل منها مثیلتها

 .)  55ص 

ال بد أن تتوقع فروقا فردیة حتى  ذخصائص على كل طفل متفوق إالري أن نطبق تلك لیس من الضرو 

بین المتفوقین في خصائصهم الجسمیة  إذ یمكن أن یكون بعض األطفال المتفوقین ذو بنیة جسمیة 

بین بأمراض أو علل بدنیة ، و تشیر بعض الدراسات   إلى أن إنهاك صاضعیفة أو حجم صغیر أو م

العقلیة قد تصرفهم عن األنشطة الجسمیة مما یساعد أحیانا على زیادة الوزن  العملیاتي المتفوقین ف

  .وضعف اللیاقة البدنیة تبعا لذلك یحتاج المتفوقین إلى التشجیع فیما یتعلق باألنشطة الجسمیة 

  :ة االنفعالیالخصائص  -3

أو ذهنیة و یشمل ذلك كل  ة تلك الخصائص التي ال تعد ذات طبیعة معرفیةاالنفعالییقصد بالخصائص 

ة و العاطفیة ، ومع أنه لیس باإلمكان فصل الجانب المعرفي االجتماعیماله عالقة بالجوانب الشخصیة و 

أو فصل التفكیر عن المشاعر في عملیة التعلم إال أننا نجد أن المناهج المدرسیة  االنفعاليعلى الجانب 

لعملیة التعلیم و التعلم ، إن بلوغ مستویات  االنفعالينب لجاباهتمام اإلتركز على الجانب المعرفي دون 

و على كل  االنفعاليمتقدمة في النمو المعرفي للطالب ال یعني بالضرورة حدوث تقویم مماثل في النمو 

أو اللغة  ةاإلنجلیزیلیس موضوعا مدرسیا كما هو الحال بالنسبة للریاضیات أو اللغة  االنفعاليحال فالنمو 

  .بالتالي له مكان في المناهج  العربیة و 

 و ذاتیة استقاللیةو الوجداني  راباالستقر طلبة المتفوقین یتمتعون و تتفق الدراسات على أن معظم ال

في مراحل دراستهم ، و هم أقل عرضة  االجتماعيكثیرون منهم یلعبون أدوار قیادیة على المستوى 
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فتحي عبد ( . ین و یبدون سعداء و یحبهم زمالئهم لإلضطربات الذهانیة و العصابیة من الطلبة العادی

  . ) 136- 135ص ص ،  1999 ، الرحمن جروان

  :ة فما یلي االنفعالیویمكن تلخیص مجموعة الخصائص 

 .النضج األخالقي  -

 .حس الدعابة و النكتة  -

 .القیادة  -

 .ة االنفعالیالحساسیة المفرطة و الحدة  -

 .الكمالیة  -

  : ة االجتماعیالخصائص  -4

     ة ، حیث أكدت النتائج العدید مناالجتماعییز المتفوقون دراسیا عن العادیین بخصائصهم یتم

الدراسات التي قام بها العلماء و الباحثون المهتمون بدراسة شخصیة المتفوقین عقلیا ، بأنهم یتصفون 

  . )156ص  ، 2008، أدیب محمد الخالدي ( السائدة ه یرغب بها المجتمع و تسایر قیم اجتماعیةبسمات 

القیادیة ، كما تشیر دراسة  قعاالمو حیث أن المتفوقین غالبا ما یمتازون عن زمالئهم العادیین من حیث 

 االجتماعيلألطفال المتفوقین دراسیا أفضل من مستوى التكیف  االجتماعيمیلر إلى أن مستوى التكیف 

  .لدى العادیین 

  : یلي  ة فمااالجتماعیویمكن تلخیص مجموعة الخصائص 

 .تدخل في شؤونه الخاصةالب حال یو عاطف معهم یتیشفق على اآلخرین و  -

 .قدر أفكار و آراء الرفاق و المعلمین ییحترم و  و و مستقل هبنفسق ثوا -

 .یعترف بحقوق اآلخرین  و الجماعیة نشاطاتالینظم و یقود  -

  . ) 126ص ،  1999 ، فتحي عبد الرحمن جروان( .الراشدین  وقات جیدة مع األطفال یبني عال -
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  : العوامل المؤثرة في التفوق الدراسي - خامسا

هناك الكثیر من العوامل التي یمكن أن تؤثر في عملیة التفوق الدراسي وبعضها خاص بالفرد نفسه 

   : وبعضها االخر خاص بالبیئة التي یعیش في كنفها ویمكننا أن نتطرق أن  لبعض من هذه العوامل وهي

  :تتمثل فما یلي  : لفردعوامل خاصة با -1

كادیمي سواءا أثبتت العدید من الدراسات التي أجریت في العالقة بین الذكاء والتفوق األ : الذكاء. 1-1

 ارتباطیةوغیرهما ، أن هناك عالقة  " تیرمان"  و" لوند" أو في أمریكا على ید  "بیرت"  في انجلترا على ید

ذكاء دورا مهما في عملیة التفوق التحصیلي  بمعنى موجبة بین هذین المتغیرین وعلى ذلك یلعب ال

 .ضرورة توفیر قدر مناسب من الذكاء لدى األشخاص المرجو تفوقهم 

لقد اتضح أن أكثر القدرات ارتباطا بالتحصیل في المرحلة الثانویة نتیجة بحوث عربیة  : القدرات. 1-2

د ٕ راك العالقات بینهما بطریقة تؤدي إلى الفهم  وأجنبیة هي القدرة اللغویة والقدرة على فهم معاني الكلمات وا

الصحیح والدقیق لمعاني التعبیرات اللغویة وكذلك القدرة على االستدالل العام ، وهي سهولة إدراك 

 .العالقات واستقراء القاعدة العامة ، ثم تصنیفها بدقة الستنباط االجابة الصحیحة 

عض القدرات التي تساعده على استیعاب المادة العلمیة المتفوق في عملیة التحصیل إلى ب احتیاجهذا مع 

ورة ،االستدالل االتألیف ، المعالجة ، المح المتعلمة مثل القدرة على التحلیل ، التركیب ، الفحص ،

  .الخ.....واالستنتاج ،المناقشة ، التعلیق والنقد 

التفوق الدراسي ، ما قام به  من الدراسات التي أجریت لمعالجة العالقة بین الدافعیة و  : الدافعیة. 1-3

باإلضافة إلى عشرات من الدراسات واألبحاث التي اضطلعت بمعالجة ) A.Rekal " )1979ركال " 

حصائیا إرتباطا داال إفي مجملها على أن هناك  واتفقتالعالقة بین الدافعیة والتحصیل والتفوق الدراسي ، 

 .یة التحصیل كانت لصالح الفئات المتفوقة وموجبا بین هذین المتغیرین ، بمعنى أن فروق دافع
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لقد أثبتت الكثیر من الدراسات المصریة والعربیة واألجنبیة حیث أسفرت تلك  : مستوى الطموح. 1-4

دالة وموجبة بین مستوى التحصیل ومستوى الطموح بحیث أن هذا األخیر  ارتباطیةالدراسات عن نتائج 

،  2010بواللیف أمال ، ( .متیاز والنفوذ لتحصیل والتفوق واإلیلعب دورا في الدفع نحو تحقیق المزید من ا

 . )85ص 

هناك كثیر من الدراسات التي أثبتت عالقة التفوق األكادیمي بعملیة رضا  : الرضا عن الدراسة. 1-5

على طلبة المدرسة الثانویة "سهام الحطاب "الفرد عن الدراسة ولقد دلت نتائج الدراسة التي قامت بها 

كاظم "إلى أن هناك عالقة بین الرضا عن الدراسة والتحصیل ، وكذلك الدراسة التي قام بها  وطالباتها

على طالب المدرسة الثانویة الصناعیة ، فقد توصل الباحث إلى أن الطالب األكثر رضا " ولي اغا

ارتفاع حصلوا على درجات أكبر من الطالب األقل رضا في امتحانات نهایة العام الدراسي مما یدل على 

 ) .117- 116، ص ص 2011مدحت عبد الحمید عبد اللطیف ، ( .  مستوى التحصیل

لدیهم أثبتت الكثیر من الدراسات أن المتفوقین  : یجابیة نحو المؤسسة التعلیمیةاإل االتجاهات. 1-6

  :  نحو كل ما یدور داخل المؤسسة التعلیمیة التي یلحقون بها وتشمل ایجابیةمیوالت 

 .عهد أو الكلیة بصفة عامة المدرسة أو الم  - أ

 .المناهج الدراسیة ، والمقررات وكثافتها وطبیعتها   -  ب

 .المدرسین واألسالیب التعلیمیة التي یتبعونها في التلقین أو المحاضرة   - ج

 .الزمالء ، األقران ، األنداد وشركاء الفصل الدراسي الواحد واألتراب   -  د

  .قافیة أم فنیة األنشطة المدرسیة والجامعیة ریاضیة كانت أم ث - ه

فكل تلك العوامل السابقة تؤثر بشكل أو باخر في تحصیل الطالب وتفوقهم بشكل سلبي أو ایجابي طبقا 

  . )85، ص 2010بواللیف أمال ،  ( .التجاهات الطالب نحو هذه المؤثرات والمثیرات 
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  : العادات االیجابیة في االستذكار والتعلم.  1-7

العوامل  ها بارتفاع مستوى التعلم ، والتفوق وجودته من هذه العادات أورتباطإیجابیة ثبت إهناك عادات 

هو تعود المتفوق استخدام الطریقة الكلیة في االستذكار بدال من الطریقة الجزئیة ، أیضا اعتیاده االحتفاظ 

ثواب بمستوى دافعیة معین یجعله یثابر ، ویتحمل ما یكابده من مشاق ، كذلك عامل  الثواب والعقاب فال

  .أجدى من العقاب خاصة مع المتفوقین 

. كذلك عامل النشاط الذاتي حیث أن أفضل أنواع التعلم هو القائم على العمل والنشاط ، والمجهود الذاتي 

  .وینطبق هذا على فئة المتفوقین الذین یمیلون إلى بذل المجهود الذاتي بقدر أكبر من العادیین 

أن تحصیل المادة المفهومة المنظمة ذات المعنى أسرع وأدق ، وهو ما  كذلك عامل الفهم والتنظیم ، حیث

نتباه ، والمالحظة للمادة العلمیة كذلك عامل التكرار المقرن باإل،  یتبعه المتفوقین فیما یحصلونه 

، وأیضا اللجوء إلى المجهود الموزع بدال من  االستذكارباإلضافة إلى اتباع طریقة التسمیع الذاتي في 

  . )119، ص 1999مدحت عبد الحمید عبد اللطیف ، (.  جهود المركز الذي یؤدي إلى التعب والمللالم

هناك العدید من الدراسات التي أثبتت عالقة بین الخبرة الشخصیة والتفوق  :  الخبرة الشخصیة. 1-8

  .ي في التحصیل األكادیمي ، بمعنى تمیز فئة المتفوقین بعامل الخبرة السابقة أو الرصید الخبر 

 : و تتمثل فما یلي  : عوامل خاصة بالبیئة -2

  :تجاهات الوالدین نحو تحصیل أبنائهم إ. 2-1

تجاهات الوالدین نحو تحصیل األبناء من العوامل التي تؤثر في عملیة تفوق األبناء ونجاحهم ویتحدد إتعد 

رتباط تفوق إلصدد تجاهات حیث أثبتت الكثیر من الدراسات التي أجریت في هذا اذلك بطبیعة تلك اإل

  .یجابیة األبناء باتجاهات الوالدین اإل

إللقاء الضوء  1980لنیل الدكتوراه من جامعة میتشیجان عام  N.Garlandوفي دراسة قام بها جارالند 

ختار الباحث عینة قوامها إعلى ذوي التحصیل العالي والمنخفض في برنامج  میتشیجان للتقییم التربوي ، 
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دراك ارس اإلمن طالب المد 90 ٕ عدادیة ، وأسفرت نتائجه عن أن الخلفیة األسریة ، والقیم الوالدیة وا

تجاهات والتوقعات ، وعوامل تأثیر الوالدین والمدرسین لها األثر الكبیر على المدرسین لتلك القیم واإل

  . )120 ص ،  1999مدحت عبد الحمید عبد اللطیف ، (.تحصیل األبناء 

  : قتصادي لألسرةالثقافي واإل ، عياالجتماالمستوى .  2-2

الثقافي واالقتصادي لألسرة  – االجتماعيأثبتت الدراسات التي أجریت بهدف التعرف إلى عالقة المستوى 

وبین التحصیل والتفوق فیه ، أن معظم المتفوقین ینتمون إلى مستویات مرتفعة اجتماعیا وثقافیا واقتصادیا 

االسري الثقافي المرتفع یؤثر في تكوین الشخصیة العلمیة لألبناء كذلك  ن المناخوقد یبدوا هذا منطقیا أل

مكانات الضروریة لعملیات التفوق الدراسي قتصادیة التي تمكن من توفیر اإلالحال بالنسبة للحالة اإل

  .ة لألسرة االجتماعیوبالتالي یصدق هذا على المكانة 

من خالل دراسة تحت عنوان ) 1991" (لجمال محمد ماهر ا"و " مرقص حنا "وهذا ما تؤكده دراسة 

وتوصل الباحثان في هذه الدراسة إلى أن " متطلبات تربیة الطالب المتفوقین في مرحلة التعلیم الثانوي"

عدادیة الطالب المتفوقون ینتمون إلى أسر ذات مستوى ثقافي ومهني مرتفع وأنهم متفوقون من المرحلة اإل

 .ن هناك عالقة بین تفوق الطالب وعوامل شخصیة وأسریة ومدرسیة ، وأیضا أسفرت النتائج على أ

  . )130 ، ص 2014فتیحة مقحوت ، (

  : التدعیم من طرف اآلخرین. 2-3

بدراسة على عملیة زیادة التحصیل ) H.Hops  ")1976هوبز " و " H.M.Walkerوالكر " قام كل من  

عام "Hopsهوبز"  و"   Cobbكوب" من  لیه كل األكادیمي المسهلة واتفقت هذه الدراسة مع ما توصل ا

، من أن السلوكیات المعززة لها تأثیر مهم ، وموجب على عملیة التحصیل األكادیمي والتفوق ) 1973(

  . )139، ص 2000خلیل عبد الرحمان المعایطة ، .(فیه 
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  : المدرسة. 2-4

حترام والدیمقراطیة یة والتسامح واإللقد أشارت دراسات عدیدة إلى أن المناخ المدرسي الذي یتسم بالحر 

" سیزر"بتكاریة عند الطفل ، ویتضح ذلك في دراسة كل من والعدالة ، هو الذي یسمح بنمو القدرات اإل

  . 1976"سبرنجر   "، و 1964 " هیلجارد "، 1963

تصنیف  " J.Weissویز " و  "  S.B.Khanخان "یقترح كل من  : استراتیجیات التعلیم. 2-4-1

یجابي أو السلبي من جانب المتعلم في ندماج اإلجیات التعلیمیة إلى فئتین في ضوء اإلاالستراتی

عالم بینما أصبح االستراتیجیة ، حیث أن التلمیذ یكون مشاركا سلبیا دون أدنى مبادرة مثل التسجیالت واإل

د أثبتت العدید لكتروني ، وقیجابیا في التعلم المعتمد على الحاسوب اإلإمن الضروري أن یكون مشاركا 

،  2014فتیحة مقحوت ،  ( .من الدراسات مدى تأثیر االستراتیجیة التعلیمیة في عملیة التحصیل الدراسي 

 .) 132ص 

المؤسسة التعلیمیة سواء أكانت مدرسة أم جامعة لیست مكانا لیتم فیه تعلم  :  حجرة الراسة.2-4-1

عضاء ویؤثر بعضهم في البعض االخر وتؤكد مهارات أكادیمیة وانما هي مجمع مصغر یتفاعل فیه األ

یجابیة في الفصول إالتالمیذ للمعلمین تكون أكثر   استجابةنتائج البحوث في أجواء الفصول الدراسیة أن 

السلوكیة واألكادیمیة  االستجاباتالمتمركزة حول التالمیذ ، وعلیه نالحظ تأثیر الجو الدراسي على 

  .) 88، ص 2010مر فواز عبد العزیز ، تیسیر مفلح كوافحة ع ( .للطالب
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  : حاجات المتفوقین دراسیا  -سادسا

و  همهیوجعلى التعلم بسرعة فهم بحاجة إلى من  قادرین ایكونو على الرغم من أن الطالب المتفوقین قد 

التي و لقد أثبتت البحوث و الدراسات أن المتفوقین لهم كثیر من الحاجات  هبهمموا وصقل یدعمهم لتنمیة

  . ) 126ص  2014 قحوتفتیحة م( لدیهم و تتمثل  اإشباعهینغي 

  :الحاجات العاطفیة  -1

ساسیة فهم مدفعون بشكل األعاطفیة ات الحاجالمن سمات المبدعین أن نشاطاتهم الفكریة المبدعة تشجع 

األمر تنشأ الحاجة العاطفیة من األحداث و الضغوطات التي یعیشها في الطفولة ، حیث عال لإلنجاز 

هنا هي ردة فعل الفرد للظروف المسببة لإلجهاد و الشعور بالضغط ، فقد یولد  االهتمامالجدیر ب

ترتبط أو تدعم نشاطات تطور الموهبة باألخص الظروف المسببة لإلجهاد الناتجة من أنواع  استجابات

  : التالیة  االستجابات

الظروف  قل الموهبة لتجنبصعن الملجأ في  الفرد من خاللها ثالتي یبح :التجنب المخففة  استجابة

 .المسببة للضغط في حیاته 

یسعى الفرد للتعویض عن الخسارة أو الرفض الذي یعیشه في  ةهذه االستجابفي  :السلوك التعویضي 

من اآلخرین أو القوة و السیطرة على  االهتمامطفولته من خالل اإلنجازات التي تجلب لهم اإلحترام و 

 .اآلخرین 

حدث في مرحلة الطفولة  اجتماعيظلم ب عمل الفرد أو مهمته لتصوی استخدام: لتكیف المتغیر ا

  :لتكیف المتغیرللتوضیح التكیف المتغیر نذكر ، هناك ثالثة مكونات رئسیة و 

باإلضافة إلى اإلعتقاد أن الدخل یدیه التأكید الذاتي غیر المقصود و اإلعتقادات بأن قدر المرء في  -

 . للتكیف مع موقفالخاص كاف 

 .خارج الذات یجعل لإلحباطات ورغبات الشخص الذاتیة فرصا أقل للتشویش  التركیز على العالم  -
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  .أهداف جدیدة  عزالة العقبات أو وضإقدرة الفرد على إیجاد حلول جدیدة عن الطریق تمییز و   -

  :ة النفسیة االجتماعیالحاجات  -2

  : لألطفال االجتماعيفهم التمیز العاطفي الفكري و 

دهم الفكري بشدة مشاعرهم اقتعإیمتزج  حیث الموهوبون بشكل مختلف عن ، األطفال و یشعر فقد یفكر

  .التي توفر لهم طریقة مختلفة بشكل نوعي إختیار تجارب الحیاة 

 :عدم التكیف مع الرفاق في نفس العمر 

ر دقة مما یجعلهم یتقدمون فكریا األطفال الموهوبین التفكیر بشكل عقالني بسرعة و بشكل أكث عیستطی

العناصر األساسیة الضروریة في المواقف  عابیاستعن رفاقهم  ، كما تجعلهم هذه القدرة أكثر قدرة على 

  .  رق غیر عادیة إلیجاد المشكلةكما تقودهم إلى إتباع ط

 : قوة و شدة العاطفیة

تفكیر بشكل مختلف فقط و لكنه یشعر أیضا القوة التي تدفع تفكیر الطفل الموهوب ال یقوم الموهوب بال  

في الشعور قوة و مجال واسع في  االختالفأن هذا " مایكل بینشوسكي " اعتبربشكل مختلف ، وقد 

الخبرات الموضوعیة ، یجب أن یتم فهم هذه القوة كخاصیة بارزة و ممیزة بشكل نوعي فاألمر ال یتعلق 

، ثاقبة ، شاملة ،  لالنتباهالتجربة ، مفعم بالحیویة ،مستغرق حة و لكن بنوعیة مختلفة من الخبرة و ابالر 

  .)168-161ص ص  ، 2013،  خولة محمود أحمد شعیب ( . متطلبة ، أي الطریقة للشعور بالحیویة و الحیاة 

  : و یمكن تلخیص الحاجات الخاصة بالطلبة فما یلي 

  عالیة و دافعة نحوه و لما لدیهم من الحاجة إلى المزید من اإلنجاز لیتناسب مما لدیهم من قدرة

 .قدرات و إمكانات 

  نحو أنفسهم وما  نالموهوبو الحاجة إلى المزید من تقدیر اآلخرین لیتناسب ذلك مع ما یشعر  به

 . اتهماز إنجتؤكده 
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  و التوجیه لیتناسب مع دقة المهمات و المنجزات  االهتمامالحاجة إلى المزید من الرعایة و

 .بإهمال في المدرسة أو مكان العمل  انجازها و لكي ال یشعرو هم إلیإ منسوبال

  ن الموهوب سیشعر بالملل و الضجر إذا ما ألالحاجة إلى برنامج دراسي خاص وتقدیر التعلیم

 .إنخرط في برنامج دراسي عادي 

  و  ورغباته و قدراته مثل الزیارات المیدانیة هتالو بمیالحاجة إلى المزید من النشاطات المتعلقة

 .العمل المدرسي اإلضافي و ذلك بسبب قدرته على اإلنجاز 

  ون مع اآلخرین و لكي ال یشعر الیوفر األصدقاء و العمل المتع االجتماعيحاجته إلى اإلندماج

 . ) 82ص  ، 2002، سعیدة حسني العزة (  .بالغربة و الغرابة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مشكالت  الطلبة المتفوقین دراسیا  - سابعا



[Tapez le titre du document] 
 

 88 

   نالموهوبو لدى الطلبة  انفعالیةو  اجتماعیةشارت كثیر من الدراسات إلى إمكانیة وجود مشكالت لقد أ

  ة ، و المشكالت مع الرفاق األكبر سنا االجتماعیالمتفوقین و تتلخص هذه المشكالت بالعزلة و 

المرتفعة من قبل و التوقعات  االجتماعيما یتعلق بالصداقة و التفاعل یالكبیر على الوالدین ف االعتمادو 

، وفقر  اهتماماتهمتجاه مواهبهم ، و عدم وجود من یشاركهم  أباءهمالوالدین و المعلمین ، ووعیهم لقلق 

  .البیئة المدرسیة و ضعفها في تلبیة إحتیاجاتهم 

من المشكالت غیر التكیفیة ، فاألطفال الموهوبون هم  أنواع أخرى إلى دراساتالعدید من ال و أشارت 

ة ، و لدیهم قابلیة مرتفعة ألزمات تقدیر الذات و القلق وتدني االجتماعییفا من الناحیتین النفسیة و أقل تك

ة و القدرة على المحافظة االجتماعیالتحصیل الدراسي أحیانا ، و مشكالت متفاقمة في بناء العالقات 

 . )22ص  ،  2012 ،  راضي محمد جبر أبو هواش( علیها 

  :  اسیامشكالت المتفوقین در 

یشیر نادر قاسم إلى أن األطفال المتفوقین یتعرضون لمعظم المشكالت التي یتعرض لها األطفال عامة 

في أثناء مسیرتهم الدراسیة ، حیث تعرض هذه المشكالت من ثالثة جوانب على مستوى األسرة والمدرسة 

 : والمجتمع وذلك یمكن االشارة الیه على النحو التالي

 :و تتمثل فما یلي  : ريعلى المستوى األس -1

 : مشكالت ناجمة عن معامالت والدیة. 1-1

ربما تكون هذه المشكلة من أخطر المشكالت التي یتعرض لها الطفل المتفوق عقلیا  : الالمباالة الوالدیة

هتمامها بمواهبه وقدراته الدراسیة والفنیة وقد یصل إلى خنق هذه القدرات إكتراث والدیه أو إمن حیث عدم 

لها ، وذلك یحدث سواء في ضوء عدم شعور أولیاء األمور اطالقا بقدرات أبنائهم أو یحدث في أو قت

  .   ضوء خشیة الوالدین أن تفوق الطفل دون استمرار التفاهم بینهم وبینه 
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وهذه مشكلة تعتبر عكس المشكلة السابقة ، حیث بسبب أولیاء األمور  : المبالغة في تقدیر تفوق الطفل

إلى  ذلكمستقبل تفوق هؤالء األبناء ، وقد یرجع تؤثر على غون في وصف وتقدیر تفوق أبنائهم الذین یبال

لحاحهم على دفع الطفل إلى المزید من النتاج الدراسي والفني المبهر ، وهذا یسبب له عدم التوازن في إ

  .ة وفي مدى تقبل اآلخرین له االجتماعیتزان من الناحیة مجاالت أخرى كاإل

البشع لقدرات  االستغاللور صحیث تمثل هذه المشكلة صورة من  : الوالدي لتفوق األبناء لاالستغال 

بن في هذه الحالة وسیلة الولدین لتحقیق ما لم بن المتفوق ، وذلك من قبل والدیه ، حیث یعتبر اإلاإل

هنیة أو بنهم في مختلف النواحي العلمیة أو المإیستطیعوا أن یحققوه ألنفسهم وهم في نفس عمر 

ة أو الفكریة ، فاألب الذي كان یطمح في أن یكون طبیبا یوما ما ولم تمكنه قدراته من ذلك االجتماعی

بن لتحقیق ما لم یستطیع وانتهى به األمر إلى أي عمل ، ینفس عن ذلك في صورة ضغطه على اإل

زوجها تحقیقها لها تحقیقه ونفس الشيء ینطبق على األم التي تتوق إلى مكانة اجتماعیة لم یستطع 

  . )189، ص 2004سعید حسني الفرة ،  .(وبالتالي تضغط على طفلها وتوجهه إلى مجاالت غي مناسبة 

  : على مستوى المدرسة -2

ذ أنها وضعت للتلمیذ العادي وترتكز إ  :مة المناهج الدراسیة و األسالیب التعلیمیةءعدم مال.  2-1

حفظ الحقائق وتلقین المعلومات ومن ثم تئد الخیال وتفوق التفكیر لتزام بالتعلیمات والنظم وتعنى بعلى اإل

  .بتكاري الذي یتمیز به المتفوقون الناقد وتحبط التفكیر اإل

فالمدرس یشجع قدرات الذاكرة على حساب  : قصور في فهم المعلم للطفل المتفوق وحاجاته.  2-2

ق مناقشتها ، بحجة أن لدیه مقررات دراسیة ییط بتكار ، ویهتم بالتسلیم لما یلقیه من دروس والقدرات اإل

نجازها وشرحها في زمن محدد ، وهو غالبا ما یضیق ذرعا باألسئلة التي یلقیها المتفوقون وال إیتعین علیه 

  .وتقیید نزعاتهم الفكریة الطلیقةیرحب بالحلول غیر المألوفة للمسائل ومن ثم ینزع إلى كبت أطروحاتهم 

 : على مستوى المجتمع -3
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أو مشكلة ضغط األقران أو الرفاق حیث أن هؤالء یقومون بالسخریة  :  صعوبة تكوین صداقات. 3-1

ٕ منه ، ونعته بألفاظ تهجمیة و  ٕ حداث مشكالت و ا قد یلجأ المتفوق إلى  كرباكات له في المدرسة ، لذلا

  .خرون التظاهر بالغباء لكي ال یشاكسه الطلبة اآل

قد یكون غریبا أن نتحدث عن شعور الطفل  : اب أو بالنقصغتر شعور الطفل المتفوق باإل. 3-2

أنه كثیر ما تكون هذه هي الحقیقة الواقعة ، فالطفل المتفوق یعرف أنه مختلف  وایبدغتراب ، المتفوق باإل

في  –نفصال عنهم وقد یؤدي هذا إلى شعوره بتعاد عن اآلخرین واإلعن اآلخرین وهذا ما یدفعه إلى اإل

أنه أقل منهم وقد یشعر بالنقص لذلك ، فمن بین المشكالت النفسیة الخطیرة التي على ب -بعض األحیان

- 330، ص ص 2005عبد الرحمان سید سلیمان ، ( .الطفل المتفوق أن یواجهها هي كیفیة توافقه اجتماعیا

341( .  

  

  

  

  

  

  

   : رعایة المتفوقین دراسیا -ثامنا

ن التربیة والرعایة أمجتمع ، وهم األمل في بناء هذا المجتمع و یعتبر المتفوقون أهم الموارد البشریة في ال

بهم هي الوسیلة إلى استثمار هذه الموارد والثروات وتقدم أي أمة یقاس بما تقدمه من رعایة  االهتمامو 
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ألبنائها المتفوقین وبمدى ما توفره لهم من فرص النمو السلیم من خالل الرعایة التربویة والنفسیة 

ة حتى توجه هذه الطاقات المبدعة إلى طاقات بناءة حتى ال تتحول إلى طاقات تدمیریة وذلك االجتماعیو 

جذب رشاد والرعایة ، كما تتسابق الشعوب إلى ألن المتفوق یمثل طاقة فریدة أكثر احتیاجا للتوجیه واإل

  . )163، ص 2007طارق عبد الرؤوف محمد عامر ، .(العقول المبدعة حتى ولو كانت من أرض غیر أرضها 

   : ةاالجتماعیالرعایة  .1

وتخفف  االجتماعيان الطالب المتفوقین  یتمتعون بصفات وقدرات تجعلهم أكثر قدرة على التكیف     

لیهم على أنهم إینظرون  ممن المشكالت التي یتعرضون لها في میادین العالقات األسریة أو المدرسیة فی

ٕ ة نتیجة لتفوقهم و تماعیاالجأعضاء مرغوب فیهم من جانب الجماعات  طالق لقب متفوق على هؤالء ا

الطالب یشعرهم بالتقدیر ویجعلهم أقدر على مواجهة مشكالت التعامل مع اآلخرین أو المشكالت   

وبالتالي تخف حدة المشكالت التي یواجهونها  وفي هذا المجال ینبغي   ، االمدرسیة ویتیح لهم فهما أعمق

جراء ٕ ات تصدق إلى المساعدة عن كشف هؤالء المتفوقین وحمایتهم من الضیق التفكیر في تنظیمات وا

مما قد یعیق تقدم هؤالء وممارسة ما لدیهم من امتیازات ، ة وغیر ذلك االجتماعیالمالي ومن األزمات 

ة االقتصادیة وقد نجد التالمیذ المتفوقین االجتماعیفكثیرا ما نجد مثل هؤالء مغرورین بحكم قسوة الظروف 

الذي یتدنى فیه حیث أن الریف ال یزال القطاع األكبر ، أشد العناصر حاجة ، وهي من مناطق الریفیة وال

ن المدرسة ال تتردد مطلقا في األخذ بأحسن األسالیب التربویة إولذلك ف، التعلیم في الوقت الحالي مستوى 

ات في نظمها الداخلیة بما تحقق والعلمیة التي تحقق لهم أقصى رعایة ممكنة في ادخال التعدیالت والتغیر 

دخال التعدیالت والتغیرات في نظمها الداخلیة ، بما یناسب مع مقتضیات إلهم أقصى رعایة ممكنة في 

  :مثل  رعایة المدرسة للمتفوقین اجتماعیاب وجو و التجربة العلمیة 

  . عمل حفل صغیر لهم توزع علیه فیه الجوائز ویتم تكریمهم *

  .ول على مستوى كل صف شهادة تقدیر اعطاء الطالب األ*
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  . عمل لوحة شرف ألوائل المدرسة بالصورة*

  . یتم عمل برنامج وحدیث إذاعي مع الطلبة األوائل *

  :الرعایة الصحیة للمتفوقین  -2

 الطالبیتم ذلك بأن یفحص و وجبه ضرورة المحافظة علیهم تالرعایة الصحیة للطالب المتفوقین أمر تس

جسمیة كضعف البصر أو السمع المضاعفات الل عام حتى إذا ظهر أن لدي بعض فحصا شامال في ك

زمة هذا ر له األجهزة التعویضیة الالوفكامال وجب على المدرسة أن ت استخدامالمواهبه  استخدامه یقتع

إلى جانب اإلشراف الصحي الكامل على المدرسة بأن یخصص طبیب للمدرسة یزورها كل أسبوع و 

قامة دائمة و بذلك نضمن تربیة الطالب صحیا إلى جانب تربیته إجتماعیا وثقافیا وتكفل له حكیمة مقیمة إ

  .جسما سلیما إلى جانب عقله السلیم 

األمر إلى الوحدات  اقتضىیخصص طبیب للمدرسة یزورها كل أسبوع أو یتم تحویل الطلبة إذا  وكذلة

 -  218 ص ص،  2007 ،عبد الرؤوف محمد عامر طارق.( الصحیة التابعة لها المدرسة أو إلى المستشفیات

224( .  

  :رعایة المتفوقین ركیزة للتحفیز  - 3

الكثیر لها و هي مدینة  ااإلنسانیة بأسرها مدینة للهوات من العباقرة و الموهوبین الذین قدمو  الحضارة نإ

تقدیم و رفع لألحیاء منهم الذین یضعون لها كل جدید و نافع و كل غد مشرق بالحیاة و األمل و ال

فاألمة  در طاقتها، مصو  نعیهاالمعاناة عن بني اإلنسان ، فهم أعمدتها وركائزها و هم أبنائها و صا

بحاجة إلیهم إذا أن مشكلة بعض األمم تكمن في نوعیة اإلنسان و سماته الذاتیة و لذلك فقد نادى 

  .أفالطون بأن یكون حكام األمة من العباقرة و الفالسفة 

  :فوقین ضرورة رعایة المت - 4
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  و الوالء الوطني روة في الدول المتقدمة تضفي على مواطنیها الشعور بالقوة و الفخحإن منجزات الص

   هینجح كالنجاح و اإلنسان في هذه الحیاة یسعى ألن یكون قویا في عقلة و جسم شيءو القومي فال  

  2009سناء نصر حجازي ، ( .قص حضارة عریقة و یسعى للتفوق و التخلص من النإلى و یجب أن ینتمي 

  . )58ص

 : االجتماعيرعایة المتفوقین أداة لألمن  - 5

على الرعایة المناسبة فأنهم  احصلو إذا ما فطني  و ن تقدیم الرعایة للمتفوقین واجب إجتماعي و إ 

لألمة ، فهم مصدر أمانها وصاهري  االجتماعيالذي یحقق األمن  ني و الحصیقع الواذر ال سیكونون

في حل مشكالتها و صراعاتها و تشخیص أمراضها  هتستخدمتها و مفجریها وهم بفكرهم الثاقب الذي طاقا

   205ص ص  ،  2002،  سعیدة حسني العزة ( . و عالجها فهم سیاجها من التخلف و من الطائفیة و القلبیة 

- 206 ( .  

  .لرعایة المتفوقین دراسیا  امراعاتهوفما یلي بعض النقاط التي یجب 

للمعلمین تحتوي على سیكولوجیة الطفل الموهوب و سیكولوجیة الطفل  خاصةإعطاء برامج  -

 .أساتذة مختصین المبدع  ویتولى البرنامج المقدم 

 .تنفیذ القوانین للطفل المتفوق في الدولة  -

من تدني  خفیفاألطفال للتمع مراجعة محتوى البرامج الحالیة بالمدراس العادیة المعمول بها  -

  . )42ص ،  2002،  یسریة صادق  ،  زكریا الشربیني(.  ها بالنسبة للمتفوقین و المبدعین مستوا

  :خالصة 

بالمتفوق صار أمرا ضروریا یفرضه علینا التطور  االهتمامان ما یمكن استخالصه في هذا الفصل أن 

ب والعوامل التي والتقدم الكبیر في مختلف المجاالت هذا التطور أدي إلى ضرورة معرفة مختلف الجوان

لها تأثیر مباشر بالتلمیذ المتفوق سواء كانت خاصة باألسرة أو المدرسة باعتبارهما أهم مؤسستین تقومان 
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بتنشئة الطفل تنشئة سلیمة ، ویمكن القول أن التفوق أو التحصیل الدراسي ما هو إال نتیجة تظافر 

  .ة االجتماعیالعوامل 
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 : تمهید

تعد الدراسة المیدانیة أحد أهم مراحل البحث العلمي ، حیث أنها وسیلة هامة لجمع البیانات عن موضوع 

البحث بصورة موضوعیة ومنهجیة ، وللتحقق من الفرضیات التي تم طرحها سابقا ، إلى جانب كونها 

  .دعم الدراسة النظریة وسیلة ل

فبعد قیامنا في الفصول السابقة بتحدید اشكالیة الدراسة ، والفرضیات األساسیة  إلى جانب أهمیة الدراسة 

ننتقل إلى الجانب  وعرض أهم المفاهیم التي تضمنتها وعرضنا لإلطار النظري للدراسة ، والهدف منها ،

هذا الجانب ، حیث سیتم عرض الدراسة االستطالعیة التي المیداني الذي نستهله بالمنهجیة المعتمدة في 

والمنهج المتبع والعینة التي طبقت علیها الدراسة األساسیة  إلى جانب الدراسة األساسیة ، قمنا بها ،

وكذا األدوات  وكیفیة اختیارها وخصائصها باإلضافة إلى تحدید المجال الزمني والمكاني للدراسة ،

وأخیرا مختلف األسالیب اإلحصائیة  البیانات مع عرض اجراءات تطبیقها میدانیا ،المعتمدة علیها لجمع 

  .المستخدمة في تحلیل البیانات واختبار الفرضیات 
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  : الدراسة االستطالعیة -أوال

   :تعریف الدراسة االستطالعیة -1

لخطوة األولیة التي البد حیث تعد الدراسة االستطالعیة مرحلة هامة تسبق الدراسة المیدانیة للبحث فهي ا

 .منها ومفتاح نجاح الدراسة األساسیة في عینات أولیة تنتمي لنفس العینة التي تنتمي إلیها العینة الرئیسیة

  . )37، ص 200ربحي مصطفى علیان ، عثمان محمد غنیم ،  (

 :  أهداف الدراسة االستطالعیة -2

المقترح للبحث سواء من الناحیة النظریة أو من  تهدف الدراسة االستطالعیة إلى تعمیق المعرفة بالموضوع

 فضیل دلیو ، (.عن مجموع الظواهر الخاصة بالبحث الناحیة التطبیقیة وتجمیع مالحظات ومشاهدات

  .)   47-46ص ص  ، 2011

  : وتمثلت أهداف دراستنا االستطالعیة فیما یلي

 ة واختیارها واالحتكاك بهاالتعرف المبدئي على مجتمع الدراسة من أجل ضبط العینة األساسی.  

  التعرف على الصعوبات والعوائق المحتملة من أجل تهیئة الظروف والشروط العلمیة إلجراء

 . الدراسة األساسیة في ظروف جیدة

  علم جماعالطلبة الجامعیین قسم علم اإل( الدراسة  هتستهدفمعرفة حجم المجتمع األصلي الذي ،

 . ) النفس ، الفلسفة 

 مالئمة أدوات الدراسة التي تم إختیارها و المتمثلة في مقیاس الذكاء الوجداني للباحثین   التأكد من

التحقق من  او مدى تغطیتها ألهداف البحث و كذفاروق عثمان و محمد عبد السمیع مع عینة الدراسة 

 .وضوح تعلیمات المقیاس باإلضافة إلى وضوح العبارات و عدم وجود غموض فیها 
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 مؤشرات  االستطالعیةلدراسة لنهائیة لفرضیات الدراسة ، حیث تعطینا النتائج األولیة الصیاغة ال

  .في حالة عدم مالئمتها  اإدخالهالتعدیالت الواجب  عرفةلمدى مالئمة الفرضیات ، وم

  : عینة الدراسة االستطالعیة -3

 فس و الفلسفة، علم الن االجتماع علمقسم حیث تم اختیار عینة الدراسة من  : وصف العینة 

وشملت الدراسة المستویات األولى الثانیة والثالثة ، األولى والثانیة ماستر في ،  1945ماي  8جامعة 

طالب من القسم  6التخصصات علم النفس وعلم االجتماع والفلسفة ، حیث تم تحدید مجتمع الدراسة ب 

 مقابلة فردیةوقمنا بإجراء  اسي ،بطریقة العینة القصدیة حسب متغیري السن ، المستوى والتخصص الدر 

  . مع كل طالب واالستفسار على مجموعة من التساؤالت تم االجابة علیها بموضوعیة 

 :متغیر السن . 3-1

  العدد  السن 

 ]18 - 21 [  3  

 ]22- 24 [  5  

  2  ]فما فوق  -25[ 

  10  المجموع 

  .سن حسب متغیر ال االستطالعیةیوضح توزیع الدراسة ) 02(جدول رقم 
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  : متغیر المستوى الجامعي. 3-2

  العدد  المستوى الجامعي

  5  لیسانس

  5  ماستر

  10  المجموع 

  .حسب المستوى الجامعي  االستطالعیةیوضح توزیع الدراسة ) 03(جدول رقم 

  :متغیر التخصص الجامعي . 3-3

  العدد  التخصص الجامعي

  3  جتماع االعلم 

  4  علم النفس

  3  فلسفة 

  10   المجموع

  .التخصص الجامعي  حسب االستطالعیةیوضح توزیع الدراسة ) 04(جدول رقم 

  : االستطالعیةمراحل الدراسة  -4

  :بخطوات تتمثل فما یلي  االستطالعیةمر تطبقنا لدراسة 

  اتبعنا االجراءات اإلداریة المعمول بها في قسم علم النفس بحیث یفرض علینا أخذ بدایة الفي

تقدم لمصالح الشؤون اإلداریة في لل  قسم علم النفسلیه من طرف رئیس تصریح رسمي مصادق ع

إحصائیات الطلبة المتفوقین  امجتمع الكلي وكذلقصد الحصول على البیانات الخاصة ل،  مختلف األقسام
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، بعد ذلك تم التوجه إلى مصالح الشؤون اإلدرایة  علم النفس و الفلسفة االجتماعفي كل من أقسام علم 

م تحصلنا على اإلحصائیات الخاصة بعینة الدراسة ، ثم قمنا بمراجعة بنود المقیاس الذي تم إختیاره قسالأل

لهذه الدراسة ، و المتمثل في مقیاس الذكاء الوجداني للباحثین فاروق عثمان و محمد عبد السمیع ، و قد 

جه لفئة الطلبة الجامعیین وهو المتوفرة ، كونه مو  المقاییسد إطالعنا على مختلف نإخترنا هذا المقیاس ع

تأكد لضحة ومفهومة ولایخدم موضوع دراستنا و لإلشارة لم نجد أي إشكال في عباراته حیث كانت و  ما

  .من ذلك سألنا بعض الطلبة و أجمعو على وضوح العبارات وبساطتها 

  : الدراسة األساسیة -ثانیا

ها الباحث في حل مشكلة بحثه وتختلف المناهج المنهج هو الوسیلة التي یعتمد علی : منهج الدراسة. 1

باختالف تساؤالت الدراسة وفرضیاتها واألهداف العامة التي یسطرها الباحث والتي یسعى إلى تحقیقها من 

بتصنیفات عدیدة فمنها ما یصنف  االجتماعيخالل الدراسة التي یقوم بها ، وتصنف مناهج البحث 

  .حسب طبیعة الموضوع وأهداف الدراسة 

قة بین الذكاء الوجداني والتفوق الدراسي عند الطالب من خالل هذه الدراسة التي تهدف إلى كشف  العال

الجامعي ووفقا لطبیعة الموضوع والمشكلة التي نحن بصدد دراستها فإننا نعتمد على المنهج الوصفي 

  .التحلیلي للوصول إلى إجابات على تساؤالت مشكلة البحث 

رف على أنه منهج مستقل بذاته له أغراض محددة وتقنیات خاصة مع إمكانیة وصف فالمنهج الوصفي یع

وتحلیل المحتوى  االرتباطإطارا عاما تندرج تحته األسالیب البحثیة األخرى كاألسلوب المسحي والتتابعي و 

 والسببي والمقارن  ودراسة الحالة فهذه األسالیب یمكن عدها مناهج وصفیة انطالقا من أن وصف أي

  . ) 114،ص 2002، عیاد امطیر ،  سركزالعجلي .(ظاهرة معاصرة یعد في واقع األمر منهجا وصفیا 
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ي الذي یعني ذلك النوع االرتباطولمعرفة درجة العالقة بین المتغیرین نعتمد بالتحدید على المنهج الوصفي 

یرین أو أكثر ومعرفة تلك من أسالیب البحث الذي یمكن بواسطته تحدید مدى التالزم في التغییر بین متغ

  . ) 77، ص 2001معتز السید عبد اهللا ،عبد اللطیف محمد خلیفة ،(.العالقة 

  : حدود الدراسة. 2

طالع على مكان إجراء البحث والمدة ان تحدید المجالین المكاني والزماني في الدراسة یسهل للقارئ اإل

  .الزمنیة التي تم فیها 

و قسم علم النفس ، وقسم الفلسفة  جتماععلم االصرت الدراسة على قسم اقت : الحدود المكانیة.  2-1

  " .F"قالمة ، قسم الدراسات  1945ماي  8بجامعة " ة االجتماعیكلیة العلوم االنسانیة و "

 – 2016طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  : الحدود الزمانیة.  2-2

  .خالل شهر أفریل  2017

  : عینة الدراسة – 3

ختبار بقصد التوصل إلى العینة هي جزء من المجتمع تتوفر فیها خصائص المجتمع األصلي ، ویكون اإل

 . ) 146، ص 2000بشیر صالح الراشدي ، ( . نتائج یمكن تعمیمها 

 ذكر 3أنثى و 36(طالب وطالبة ) 39(وتمثلت عینة الدراسة في  : وصف عینة الدراسة ( ،

ة ، حیث اختیرت العینة بالطریقة االجتماعی،كلیة العلوم االنسانیة و  1945ماي  8بة جامعة یمثلون طل

صائص خیتم إنتقاء أفرادها بشكل مقصود من قبل الباحث نظرا لتوفر بعض ال القصدیة ، وهي العینة التي

ات و آخرون محمد عبید.( دراسة لاألفراد دون غیرهم ولكون تلك الخضائص هامة بالنسبة ل أوالئكفي 

 .) 96ص 1999
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  :یلي توضیح لبعض خضائص العینة  یماو ف

  حسب متغیر السن  . 3-1

  النسبة المئویة   العدد  السن 

 ]18 - 21 [  09  %23.08 

 ]22- 24 [  22  %56.41  

  20.51%  08  ]فما فوق  -25[ 

  100%  39  المجموع 

  .ر السن یوضح توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب متغی) 05(جدول رقم 

قدرت الفئة توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب متغیر السن ، حیث   )05(یمثل الجدول رقم: تعلیق 

 -22[  (الفئة العمریة  ، )23.08%(طالب بنسبة مئویة قدرت ب ) 09(ب سنة  ]  21 -18[ العمریة

] فما فوق  - 25[  ةالفئة العمریأما و ،  ) 56.41%( طالب بنسبة مئویة قدرت ب) 22( ب )سنة  ] 24

  ) 20.51%(طالب بنسبة مئویة قدرت ب  ) 08( قدر ب

  : حسب متغیر المستوى الجامعي . 3-2

  النسبة المئویة   العدد  المستوى الجامعي

  53.84%  21  لیسانس

  % 46.16  18  ماستر

  100%  39  المجموع 

  .الجامعي متغیر المستوى  یوضح توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب) 06(جدول رقم 
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توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب متغیر المستوى الجامعي، حیث ) 06( یمثل الجدول رقم : تعلیق 

) 18(، و طلبة الماستر ب)53.84%(طالب بنسبة مئویة قدرت ب ) 21(قدر عدد طلبة اللیسانس ب 

  ) .46.16%(طالب بنسبة مئویة قدرت ب

  :حسب متغیر التخصص الجامعي . 3-3

  النسبة المئویة  العدد  

 38%  15  جتماع االعلم 

  31%  12  علم النفس

  31%  12  فلسفة 

   100%  39  المجموع 

  .یوضح توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب متغیر التخصص الجامعي) 07(جدول رقم 

لجامعي، حیث توزیع عینة الدراسة األساسیة حسب متغیر التخصص ا )07(یمثل الجدول رقم : تعلیق 

، و طلبة علم النفس )38%(طالب بنسبة مئویة قدرت ب ) 15(جتماع ب د طلبة علم االقدر عد

طالب بنسبة مئویة  )12(، و أما طلبة الفلسفة فقدر ب)31%(طالب بنسبة مئویة قدرت ب) 12(ب

 ) .31%(قدرت ب 

  : أدوات جمع البیانات -4

و اإلجراءات المختلفة  التي یعتمد یقصد بأدوات جمع البیانات مجموعة الوسائل و الطرق و األسالیب 

بناءا  استخدمهاعلیها الباحث في جمع المعلومات الخاصة بالبحث العلمي وتحلیلها وهي متنوعة و یحدد 

صالح الدین ( الوسیلة أو األداة  استخدامعلى إحتیاجات البحث العلمي و براعة الباحث وكفاءته في حسن 

  . )24، ص  2003شروخ ، 
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ولقد تم اإلعتماد في الدراسة على مقیاس الذكاء الوجداني للباحثین  :ذكاء الوجداني قیاس ال.  4-1

  .فاروق عثمان و محمد عبد السمیع 

 :المقیاس وصف. 1- 4-1

 المقیاس ویعتبر الوجداني، الذكاء مقیاس ببناء ( 1998 ) السمیع عبد ومحمد عثمان فاروق الباحثان قام

 الهدف أبعاد، خمسة من المقیاس ویتكون الوجداني، الذكاء لقیاس العربیة ةالبیئ في تناوله تم الذي األول

 إدارة ة،االنفعالی المعرفة( :هي األبعاد وهذه الجامعة، طلبة لدى الوجداني الذكاء قیاس هو منها

 من النهائیة صورته في المقیاس ویتكون ،)االجتماعي التواصل التعاطف، ،االنفعاالت تنظیم ،االنفعاالت

 السابقة بالدراسات باالستعانة األداة بناء جرى وقد فرعیة، أبعاد خمسة على موزعة عبارة ( 58 )

 العاملي التحلیل أسلوب استخدام خالل من المقیاس صدق من التحقق جرى كما ، األجنبیة والمقاییس

 األمر الفلسطینیة، یئةالب في أجریت التي الدراسات من العدید في به االستعانة تم كذلك الداخلي، واالتساق

 صدق من بالتحقق الباحثان قام ذلك من وبالرغم دراستهم، في استخدامه من الباحثین یطمئن الذي

 :التالیة اإلحصائیة األسالیب خالل من المقیاس

 :المحكمین صدق.  4-1-2

 في نفسال علم أقسام في التدریس هیئة أعضاء من المحكمین من مجموعة على المقیاس الباحثان عرض

للمرحلة العمریة والبیئة  ومناسبتها العبارات، وضوح مدى عن للكشف وذلك الفلسطینیة، الجامعات

 .المقیاس على إجماع السادة المحكمین الفلسطینیة، وسالمة ووضوح الصیاغة اللغویة للعبارات، وقد حاز

 :الداخلي االتساق.  4-1-3

 نصفهم وطالبة طالباً  ( 132 ) قوامهاPilot Study Sampleاستطالعیة عشوائیة عینة الباحثان اختار

 في للتطبیق الوجداني الذكاء مقیاس صالحیة من التحقق بهدف اإلناث، من اآلخر والنصف الذكور، من
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 إلیه، تنتمي الذي البعد مع عبارة كل درجة بین االرتباط معامالت حساب خالل من الفلسطینیة البیئة

    .الكلیة والدرجة بعد كل درجة بین االرتباط معامالت حساب

  ® االرتباط معامل  الوجداني الذكاء أبعاد

  )0.721 **  ةاالنفعالی المعرفة

  0.74 **  االنفعاالت إدارة

  0.78  **  االنفعاالت تنظیم

  0.71  **  التعاطف

  0.75 **  االجتماعي التواصل

  .له الكلیة الدرجة مع الوجداني كاءالذ مقیاس أبعاد من بعد كل درجة ارتباط معامل یبین) 08(جدول 

 الذكاء  مقیاس أبعاد من بعد كل درجة بین إحصائیاً  دالة ارتباطات وجود السابق الجدول من یتضح

  .0.01 من أقل داللة مستوى عند للمقیاس الكلیة والدرجة الوجداني

  : الثبات. 4-1-4

 مقیاس تطبیق بإعادة الباحثان التطبیق قام إعادة طریقة استخدام تم الوجداني الذكاء مقیاس ثبات لحساب

 حساب وتم األول، التطبیق من أسابیع ثالثة ،بعد االستطالعیة العینة أفراد نفس على الوجداني الذكاء

 االرتباط معامالت یبین التالي والجدول .والثاني األول التطبیقین في الطلبة درجات بین االرتباط معامل

  .المقیاس أبعاد من بعد كل درجات بین

  

  

  

                                                             
0.01 مستوى عند دال -)**(   
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  ® االرتباط معامل  الوجداني الذكاء أبعاد

    )2**0.94   ةاالنفعالی المعرفة

  **0.85  االنفعاالت إدارة

  **0.72  االنفعاالت تنظیم

  **0.76  التعاطف

  **0.68  االجتماعي التواصل

  **0.98  الدرجة الكلیة للذكاء الوجداني 

  . والثاني األول التطبیقین في الوجداني الذكاء لمقیاس الكلیة والدرجة األبعاد درجات ارتباط معامل بین )09(جدول 

ات بین درجات أبعاد مقیاس الذكاء الوجداني في التطبیقین األول االرتباطیتبن من الجدول السابق أن 

 .0.01و جمیعها دالة  عند مستویات داللة ) 0.98 -0.68( بین  تراوحتوالثاني  

  .عبارة لقیاس  الذكاء الوجداني لطلبة الجامعیین  58من هذا المقیاس كون تی

 06، 05، 04، 03، 02، 01:( عبارات المقیاس مقسمة إلى عبارات موجبة وهي ذات األرقام التالیة 

07 ،08 ،09 ،10   ،11،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 

،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،37 ،38  ،39  ،40  ،41  ،42 ،43  ،43 

44  ،45  ،46  ،47  ،48  ،49  ،50  ،52  ،53  ،54  ،55  ،57  ،58 .(  

  ) . 56،  51،  36: ( وعبارات سالبة و هي ذات األرقام التالیة 

                                                             
0.01 مستوى عند دال -)**(   
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جیدا التي تقیس الذكاء الوجداني ثم یختار  العباراتالمطلوب من الطالب أن یقرأ  :مة المقیاس یتعل

یحدث دائما ، یحدث : ارة التي تعبر عنه بصدق و تكون اإلجابة موزعة على خمس بدائل و هي العب

  .عادة ، یحدث أحیانا ، یحدث نادرا ، ال یحدث 

 ةتم قیاس التفوق الدراسي من خالل النتائج االختبارات التحصیلی :قیاس التفوق الدراسي .  4-2

  . 2016/2017للسداسي األول لسنة الجامعیة 

  :أسالیب تحلیل البیانات  -5

إن تحلیل البیانات من أهم خطوات تصمیم الدراسة و هنا یمكن اإلعتماد على أهم األسالیب المتبعة في 

  :معالجة البیانات ولقد إعتمدنا في درستنا على األسالیب اإلحصائیة التالیة 

جتماعیة ، و لقد تم و تعني الحزمة اإلحصائیة للعلوم اال : 20النسخة spssالنظام اإلحصائي  .5-1

 .استخدام هذا النظام لتحلیل البیانات و معرفة درجة االرتباط بین متغیري الدراسة 

العامل و  عاملین األول هو العامل المستقل هو العالقة المتفاعلة بین  : نبیرسومعامل االرتباط .  5-2

جاد العالقة االرتباطیة بین إلی نبیرسو الثاني هو العامل التابع و لقد إعتمدنا على معامل االرتباط 

 .ات الدراسة ، و بالتالي التحقق من صحة أو خطأ الفرضیات ر متغی

حیث یسمح حساب المتوسط الحسابي لمعرفة  :التشتت  مقاییسالنزعة المركزیة و  مقاییس.  5-3

عة مدى تماثل أو إعتدال صفات سلوكیة عند أفراد العینة و كذلك حساب االنحراف المعیاري لمعرفة طبی

 . انسجامهستجابات أفراد العینة ومدى واتوزع 

وتحدید  لتحدید الفروق بین المتوسطات في مستوى الذكاء الوجداني : .TEST .T" ت"إختبار .  5-4

 .  الفروق حسب متغیر المستوى الجامعي

مستوى تحدید الفروق بین المتوسطات في ل:   تحلیل التباین  F .  anova" .ف " إختبار .  5-5

  .لوجداني ، و تحدید الفروق حسب متغیر السن و التخصص الجامعي الذكاء ا
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  :الخالصة  

دراسة األساسیة و معالجة البیانات إحصائیا ، تم جمع البیانات المتحصل علیها من أجل البعد القیام ب

  .عرض وتفسیر مناقشة لتأكد من صحة الفرضیات أو نفیها في الفصل األخیر 
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 .النتائج  عرض و تحلیل و تفسیر و مناقشة : الفصل الرابع 

 تمهید 

  .عرض و تحلیل النتائج   -  أوال  

  .عرض و تحلیل نتائج الفرض الرئیسي  - 01

  .عرض و تحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة األولى  -02

  .عرض و تحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة  -03

  .عرض و تحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة الثالثة  -04

  .عرض و تحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة الرابعة  -05

  .عرض و تحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة الخامسة  -06

  .مناقشة و تفسیر النتائج  -  ثانیا

  .مناقشة و تفسیر نتائج الفرض الرئیسي  - 01

  .مناقشة و تفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة األولى  -02

  .مناقشة و تفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة  -03    

  . الثالثة  ئج الفرضیة الجزئیةمناقشة و تفسیر نتا  -04    

  .الرابعة  مناقشة و تفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة -05   

  .الخامسة  مناقشة و تفسیر نتائج الفرضیة الجزئیة -06   

 خالصة 
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  : تمهید 

 اإلحصائیة للبیانات المعالجة أفرزتها كما المیدانیة الدراسة نتائج وتحلیل عرض الفصل هذا یتضمن

،  عینةال أفراد علىو تحدید نتائجهم التحصیلیة  الوجداني الذكاء مقیاس تطبیق بعد علیها المتحصل

  . الدراسة فرضیات و تساؤالت واختبار ائجالنت وتفسیر و مناقشة  تحلیل لغرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : عرض و تحلیل النتائج  -أوال
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بین الذكاء الوجداني و التفوق  ارتباطیةتوجد عالقة : عرض و تحلیل نتائج الفرض الرئیسي - 01

 .ین یالدراسي للطلبة الجامع

ق الدراسي حسب استجابات أفراد عینة بین الذكاء الوجداني و التفو  ارتباطیةو لمعرفة هل هناك عالقة 

،  استخدمنا معامل )المعدل ( ةیلیالتحص الدراسة على مقیاس الذكاء الوجداني و نتائج اإلختبارات 

  :و الجدول التالي یوضح النتائج ' رسون  یبل'  االرتباط

  الداللة  االرتباطمعامل   عدد أفراد العینة  المتغیرات

  0.18  39  الذكاء الوجداني 

  

  یر دالةغ

  39  التفوق الدراسي 

  .معامل ارتباط لبیرسون بین الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي یوضح ) 10(جدول رقم 

  الذكاء الوجداني من كل بین لبیرسون االرتباط معامل قیمة أن )10( رقم الجدول خالل من لنا یظهر

 وهذا 0.05 و 0.01 مستوي عند دالة هي غیر و )0،18(ب  ن قدریو التفوق الدراسي للطلبة الجامعی 

 عینة أفراد الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي لدى من كل بین ارتباطیةعالقة  وجود على عدم  یدل

 . الدراسة

 .غیر محققة   ةالرئیسیوبالتالي فالفرضیة 

 

 

  

 

بعاد الذكاء موجبة بین أ ارتباطیةتوجد عالقة : عرض و تحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة األولى  - 02

 .الوجداني للطلبة الجامعیین  
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للوقوف على طبیعة العالقة بین أبعاد الذكاء الوجداني تم دراسة البیانات المستخرجة من مقیاس الذكاء  

لبیرسون بین درجات أفراد العینة على  االرتباطالوجداني بأبعاده الخمسة ، وذلك باستخراج معامالت 

  .السمیع للذكاء الوجداني  مقیاس فاروق عثمان ومحمد عبد

  :و النتائج موضحة في الجدول التالي 

أبعاد الذكاء 

  الوجداني

عدد أفراد 

  العینة

معامالت  

 االرتباط

  لبیرسون 

المعرفة 

  ةاالنفعالی

إدارة 

  االنفعاالت

تنظیم 

  االنفعاالت

تنظیم 

  التعاطف

التواصل 

  االجتماعي

المعرفة 

  ةاالنفعالی

  **0،53  4 **0،41  *0،35  3*0،33     االرتباطمعامل   39

  دال  داال  دال  دال  الداللة

إدارة 

  االنفعاالت

  0،18  0،14  **0،52    * 0،33  االرتباطمعامل   39

  غیر دال  غیر دال  دال  دال  الداللة

تنظیم 

  االنفعاالت

  *0،32  0،28    **0،52  * 0،35  االرتباطمعامل   39

  الداللة

  

  دال  غیر دال  دال  دال

تنظیم 

  عاطفالت

  **0،70    0،28  0،14  **0،42  االرتباطمعامل   39

  دال  غیر دال  غیر دال  دال  الداللة

التواصل 

  االجتماعي

    **0،70  *0،32  0،18  **0،53  االرتباطمعامل   39

  دال  دال  غیر دال  دال  الداللة

بعاد مقیاس أ على لبیرسون لدرجات أفراد العینة االرتباطیوضح مصفوفة معامالت ) 11(جدول رقم 

  .الذكاء الوجداني 

رسون یلب االرتباطالذي یبین مصفوفة معامالت ) 11(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 

  :یلي  لدرجات أفراد العینة على مقیاس الذكاء لوجداني یتضح ما

                                                             
   0.01 مستوى عند دال -)**( 
   0.05مستوى  عند دال - )*( 
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موجبة  یةارتباطغیر الدالة بمعنى أنها ال تعبر عن عالقة  االرتباطسوف نبدأ بعرض معامالت / أوال 

  .بین أبعاد الذكاء الوجداني 

  و هو غیر )  0.14(مع بعد تنظیم التعاطف یساوي  االنفعاالتبین بعد إدارة  االرتباطمعامل

 .فهو غیر دال إحصائیا  ) 0.18(قدر ب  االجتماعيبعد التواصل  مع و كذلك، دال إحصائیا 

  هو غیر دال و ) 0.28( یساوي اطفو تنظیم التع االنفعاالتبین  بعد تنظیم  االرتباطمعامل

 .إحصائیا 

  0.14(قدر ب و غیر دال إحصائیا  االنفعاالتبین بعد تنظیم التعاطف و إدارة  االرتباطمعامل (

 .هو أیضا غیر دال إحصائیا ) 0.28( االنفعاالتظیم تنبعد  مع وكذلك

   هو غیر دال ) 0.18(یساوي  االنفعاالتو إدارة  االجتماعيلبعد التواصل  االرتباطمعامل

  .إحصائیا 

الدالة إحصائیا بمعنى أنها تعبر عن عالقة موجبة بین أبعاد الذكاء  االرتباطبخصوص معامالت  –ثانیا 

  .الوجداني 

  و هو ) 0.33(یساوي  االنفعاالتة وبعد إدارة المعرفة االنفعالیلبیرسون بین بعد  االرتباطمعامل

و هو ) 0.41( یساوي  االنفعاالتظیم تناالنفعالیة و المعرفة بعد أما  ، 0.05دال إحصائیا عند مستوى 

و هو دال إحصائیا عند ) 0.53( یساوي  االجتماعيبعد التواصل و كذلك ،  0.01دال عند مستوى 

 . 0.01مستوى 

  و هو ) 0.33( ة یساوي معرفة االنفعالیالو  االنفعاالتلبیرسون بین بعد إدارة  االرتباطمعامل

و هو ) 0.52(فیساوي  االنفعاالتو تنظیم  االنفعاالتبعد إدارة ، أما  0.05ند مستوى ل إحصائیا عدا

  . 0.01دال عند مستوى 
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  وهو ) 0.35(ة یساوي االنفعالیو بعد المعرفة  االنفعاالتلبیرسون بین بعد تنظیم  االرتباطمعامل

التواصل بعد  مع 0.05هو كذلك دال إحصائیا عند مستوى ،  0.05دال إحصائیا عند مستوى 

فقدر ب  االنفعاالتو بعد إدارة  االنفعاالت، أما فما یخص بعد تنظیم )0.32(بقدر و  االجتماعي

 .  0.01و هو دال إحصائیا عند مستوى ) 0.52(

  و هو ) 0.42(ة یساوي االنفعالی لبیرسون بین بعد تنظیم التعاطف و بعد معرفة االرتباطمعامل

و هو دال ) 0.70(فیساوي  االجتماعيبعد التواصل مع و كذلك ،  0.01دال إحصائیا عند مستوى 

 . 0.01إحصائیا عند مستوى 

  و ) 0.53(ة یساوي معرفة االنفعالیاللتواصل االجتماعي و بعد لبیرسون بین بعد ا االرتباطمعامل

ب ودال أیضا في نفس المستوى مع بعد تنظیم التعاطف و قدر  ،  0.01هو دال إحصائیا عند مستوى 

و هو دال إحصائیا ) 0.32(فیساوي  االنفعاالتو بعد تنظیم  االجتماعيأما عن بعد التواصل )  0.70(

 .  0.05عند مستوى 

  

  

  

  

  

  

بین أبعاد الذكاء  ارتباطیةتوجد عالقة : عرض و تحلیل نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة  - 03

 .الوجداني و التفوق الدراسي للطلبة الجامعیین 
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وللوقوف على طبیعة العالقة بین أبعاد الذكاء ، عاد الذكاء الوجداني مع التفوق الدراسي تم دراسة أب

لبیرسون بین درجات أفراد العینة على مقیاس  االرتباطالوجداني و التفوق الدراسي ، تم استخراج معامالت 

ائج التحصیلیة أساس النت فاروق عثمان ومحمد عبد السمیع للذكاء الوجداني و التفوق الدراسي  على

  .لألفراد عینة البحث 

  :حة في الجدول التالي ضو النتائج مو 

  التفوق الدراسي   لبیرسون االرتباطمعامالت   عدد أفراد العینة  أبعاد الذكاء الوجداني 

  -0،12  االرتباطمعامل   39  ةاالنفعالیالمعرفة 

  غیر دال  الداللة

  0،19  االرتباطمعامل   39  االنفعاالتإدارة 

  غیر دال  الداللة

  0،10  االرتباطمعامل   39  االنفعاالتتنظیم 

  غیر دال  الداللة

  0،21  االرتباطمعامل   39  تنظیم التعاطف

  غیر دال  الداللة

  0،01  االرتباطمعامل   39  االجتماعيالتواصل 

  غیر دال  الداللة

فراد العینة على أبعاد الذكاء لبیرسون لدرجات أ االرتباطیوضح مصفوفة معامالت ) 12(جدول رقم 

  .الوجداني مع متغیر التفوق الدراسي 

رسون یلب االرتباطالذي یبین مصفوفة معامالت ) 12(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 

  :یلي  لوجداني مع متغیر التفوق الدراسي یتضح ماالدرجات أفراد العینة ألبعاد الذكاء 

  متغیر التفوق الدراسي بعد المعرفة االنفعالیة مع: 
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وهو غیر ) -0.12(ة مع متغیر التفوق الدراسي یساوي معرفة االنفعالیال لبیرسون بین بعد االرتباطمعامل 

 .دال إحصائیا

  بعد إدارة االنفعاالت مع متغیر التفوق الدراسي: 

وهو غیر )  0.19(  مع متغیر التفوق الدراسي یساوي االنفعاالتإدارة  لبیرسون بین بعد االرتباطمعامل 

 .دال إحصائیا  

  بعد تنظیم االنفعاالت مع متغیر التفوق الدراسي: 

وهو غیر ) 0.10(مع متغیر التفوق الدراسي یساوي  االنفعاالتتنظیم  لبیرسون بین بعد االرتباطمعامل 

 .دال إحصائیا  

  بعد تنظیم التعاطف مع متغیر التفوق الدراسي: 

وهو غیر دال ) 0.21( تنظیم التعاطف مع متغیر التفوق الدراسي  ین بعدلبیرسون ب االرتباطمعامل 

 .إحصائیا  

  بعد التواصل االجتماعي مع متغیر التفوق الدراسي : 

وهو غیر دال )  0.01( مع متغیر التفوق الدراسي  التواصل االجتماعي لبیرسون بین بعد االرتباطمعامل 

 .إحصائیا  

 

 

لة إحصائیة عند أفراد ال توجد فروق ذات د: ضیة الجزئیة الثالثة عرض و تحلیل نتائج الفر  - 04

 .عینة البحث على مقیاس الذكاء الوجداني ترجع إلى متغیر السن 

للتعرف على الفروق في ) anova( لتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحلیل التباین األحاديل

  .و الجدول التالي یوضح ذلك  الذكاء الوجداني بین أفراد عینة البحث حسب متغیر السن
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مصدر   السن

  التباین 

درجة   مجموع المربعات 

  الحریة 

متوسط 

  المربعات 

' قیمة 

  ' ف 

مستوى 

  الداللة 

بین   

  المجموعات 

3199.58  22  1599.93    

  

3.68  

  

  

داخل   دال

  المجموعات 

15626.77  36  434.07  

    38  18826.35  المجموع

  .ج تحلیل التباین لداللة الفروق حسب السن یوضح نتائ) 13(جدول رقم 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مقیاس ) 13(یتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 

 مقیاس الذكاء الوجداني على ' ف'ترجع لمتغیر السن حیث كانت قیمة  0.05الذكاء الوجداني عند مستوى 

  . 0.05 وهي دالة إحصائیا عند مستوى 3.68تساوي 

  :ویمكن تحلیل ذلك إحصائیا كالتالي 

  

  

مقیاس الذكاء  على 0.05الدالة إحصائیا عند مستوى ' ف'قیمة یتضح أن )  13(في الجدول رقم 

  .الوجداني سنعرض الجدول التالي الذي یوضح لنا قیمة المتوسطات حسب فئات السن 

  المعیاري االنحراف  المتوسط   العدد  فئات السن

 ]18-21[  09  207.00  28.27  

 ]22-24 [    22  229.18  17.93  
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  18.82  219.75  08  ]فما فوق25[ 

  22.25  222.12  39  المجموع

  .المعیاري لفئات السن  االنحرافیوضح المتوسط و ) 14(جدول رقم 

ت قیمة المتوسط سنة حیث بلغ]   24 -  22[نالحظ ترتیب هذه الفئات كان لصالح الفئة الوسطى من

وهي  3.68التي تساوي ' ف'و بالرجوع إلى قیمة  17.93نحراف معیاري قدر ب اب 229.18الحسابي 

  .0.05دالة إحصائیا عند مستوى 

توجد فروق ذات دالة إحصائیة عند أفراد عینة البحث على مقیاس الذكاء الوجداني ترجع إلى  نستنتج أنه

صغر سنا ، حیث بلغت األكبر سنا ثم ألاا نحو الفئة نوبالنظر إلى قیمة المتوسطات اتجه ،متغیر السن 

و هي قیمة أصغر من  ) 207.00 (ب ]21-18[صغر سنا أي من األقیمة المتوسط الحسابي لفئة 

  . )222.12 (المساویة ل  ]فما فوق 25[من  أي كبر سنااألدرجة المتوسط الحسابي لفئة 

 ى الذكاء الوجداني استخدمنا سنة عل ]24-22[من  الفئة و للوقوف على مصدر هذه الفروق في تأثیر

شیفة للمقارنات البعدیة هذا ألن فحص تجانس التباین البعدي یشیر أن كل بیانات المجموعات اختبار 

 . 0.05أصغر من   sigمتساویة تقریبا حیث كانت قیمة 

  

  

  : موضحة في الجدول التالي   scheft post hoc testنتائج المقارنة البعدیة لشیفة 

  مستوى الداللة  متوسط الفروق   )j(السن  )(iالسن 

  0.05دال عند  0.01  *-22.18  ] 24 - 22[   ]21 -18[ 

  غیر دال 0.21  -12.75  ]فما فوق  25[ 
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  0.05دال عند  0.01  5*22.18   ] 21- 18[    ]24 - 22[ 

  غیر دال 0.28  9.43  ]فما فوق  25[ 

  غیر دال 0.21  12.75  ]21 -18[   ]فما فوق  25[  

  غیر دال 0.28  - 9.43  ] 24 - 22[ 

  .یوضح نتائج اختبار المقارنة البعدیة لشیفة بین فئات السن في تأثیره على الذكاء الوجداني ) 15(جدول رقم 

عدیة كانت بین فئة السن من بأظهرت اختبار شیفة للمقارنات ال الجدول یوضح أن مصدر الفروق التي

، حیث كان متوسط الفروق بین هذه الفئة دال إحصائیا  ] 24 - 22[ مع فئة الوسطى  من  ]21 – 18[

فما  25[ بین هذه الفئة وفئة  ، إضافة إلى ذلك نالحظ عدم وجود فروق دالة إحصائیا 0.05عند مستوى 

 توجد فروق ذات دالة إحصائیة إذن نستنتج أن هذه الفرضیة تحققت في جزئیة واحدة فقط هي أنه] فوق 

 ] 24 - 22[ لصالح الفئة   على مقیاس الذكاء الوجداني ترجع إلى متغیر السن بحث عند أفراد عینة ال

.  

  

 

  

توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند أفراد عینة : الفرضیة الجزئیة الرابعة عرض و تحلیل نتائج  -5

  .الدراسة على مقیاس الذكاء الوجداني ترجع إلى متغیر المستوى الجامعي 

سة على مقیاس روق في المستوى الجامعي أي الفرق بین استجابات أفراد عینة الدراهل هناك ف لمعرفةو 

 :و الجدول التالي یوضح النتائج ' ت ' مستوى لیسانس وماستر استخدمنا اختبار  الذكاء الوجداني ،

  الداللة   'ت ' قیمة  االنحرافالمتوسط عدد أفراد المستوى 

                                                             
  0.05دال عند مستوى  - )*( 
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  المعیاري   الحسابي   العینة  الجامعي 

عند  دال  - 3.09  20.53  212.90  21  لیسانس 

  19.58  232.88  18  ماستر   0.05مستوى

  .لمتغیر المستوى الجامعي '  ت ' ح نتائج اختبار ضیو ) 16(جدول رقم 

ستجابات عینة الدراسة حول اوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أنه ت) 16(یتضح من خالل الجدول رقم 

لیسانس ، ( تبین بأنه توجد فروق بین المستویین ' ت ' خالل قیمة   متغیر المستوى الجامعي و من

كما نالحظ تباعد في قیمة  0.05عند مستوي  و هي دالة  -3.09تساوي ' ت ' ، ذات قیمة ) ماستر 

  .المتوسطین 

 20.53نحراف معیاري قدره او ب 212.90حیث كانت قیمة المتوسط الحسابي لمستوى لیسانس یساوي 

   19.58 ب نحراف معیاري قدراو ب 232.88ستر ت قیمة المتوسط الحسابي لمستوى مابینما بلغ

ستجابات أفراد عینة الدراسة على مقیاس الذكاء الوجداني ي توجد فروق ذات داللة إحصائیة الوبالتال

  .إذا فالفرضیة محققة ) ماستر  -لیسانس ( ترجع إلى متغیر المستوى الجامعي 

  

  

لة إحصائیة عند أفراد ال توجد فروق ذات د: ئج الفرضیة الجزئیة الخامسة عرض و تحلیل نتا- 06

 .عینة البحث على مقیاس الذكاء الوجداني ترجع إلى متغیر التخصص الجامعي 

بین لى الفرق للتعرف ع)  anova( ستخدام تحلیل التباین األحادي تم امن صحة هذا الفرض للتحقق 

  .و الجدول التالي یوضح ذلك ) . جتماع ، علم النفس ، فلسفة االعلم (  التالیة ةالجامعی اتتخصصال

مستوى ' قیمة متوسط درجة   مجموع المربعات مصدر التخصص 
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  الداللة   ' ف   المربعات   الحریة   التباین   الجامعي 

بین   

  المجموعات 

4160.509  2  2080.254    

  

5.106  

  

  

عند  دال

مستوى 

0.05  

داخل 

  المجموعات 

14665.850  36  407.385  

    38  18826.359  المجموع

جتماع ، علم النفس ، االعلم (یوضح نتائج تحلیل التباین لداللة الفروق حسب التخصص الجامعي ) 17(جدول رقم 

  ) فلسفة

الذكاء على مقیاس وجود فروق ذات داللة إحصائیة ) 17(یتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول 

تساوي ' ف '  حیث كانت قیمة ،  0.05تغیر التخصص الجامعي عند مستوى الوجداني ترجع إلى م

  .و هي دالة إحصائیا  5.106

  

  

  

ومن خالل المقارنة بین متوسطات درجات مختلف التخصصات الجامعیة ألفراد عینة البحث ، كما هي 

 :موضحة في الجدول التالي 

  المعیاري  االنحراف  المتوسط   العدد  التخصص الجامعي 

  21.34  209.06   15  جتماعاالعلم 

  15.52  230.00  12  علم النفس

  22.63  230.58  12  فلسفة 
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  22.25  222.12  39  المجموع

  .المعیاري للمتغیر التخصص الجامعي  االنحرافیوضح المتوسط الحسابي و ) 18(جدول رقم 

   209.06جتماع بلغت أن قیمة متوسط كل من تخصص علم اال) 18(یتضح من خالل الجدول 

وهي كلها قیم   230.58 بمتوسط الفلسفة  قدربینما  230.00لم النفس وصلت إلى و تخصص ع

  .متقاربة

) 18(الخاص بتحلیل التباین األحادي لداللة الفروق و الجدول رقم )  18( إذن من خالل الجدول رقم 

لفروق ' ف'أن قیمة  المعیاري للتخصص الجامعي یتضح االنحرافالمتعلق بحساب المتوسط الحسابي و 

  .دالة إحصائیا  ت حسب متغیر التخصص الجامعي ، بین المتوسطا

 

  

  

نعرض جدول نتائج الفروق البعدیة من خالل إجراء اختبار شیفیه س ى مصدر هذه الفروقلوللوقوف ع

  .البعدي للمقارنات المتعددة 

  مستوى الداللة  متوسط الفروق   )j(التخصص  )(iالتخصص 

  0.05عند  دال 6*-20.93  علم النفس  عجتماعلم اال

   0.01د دال عن   *-21.53  فلسفة

  0.05دال عند  *20.53  علم اإلجماع  علم النفس

                                                             
  0.05 ستوىدال عند م - )*( 
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  0.94  0.58  فلسفة

  0.01دال عند   *21.53  علم اإلجماع  فلسفة

  0.94  0.58  علم النفس

تخصص الجامعي في تأثیره على الذكاء یوضح نتائج اختبار المقارنة البعدیة لشیفیه بین متغیر ال) 19(جدول رقم 

  .الوجداني 

عدیة كانت لتخصص الفلسفة مع لباختبار شیفة للمقارنات ا هي أظهر الجدول یوضح أن مصدر الفروق الت

، حیث كان متوسط الفروق بین  تخصص علم االجتماع و علم النفس لكجتماع وكذاال تخصص علم

الجتماع ا، وكذلك بین تخصص علم 0.01توى عند مستخصص علم االجتماع و الفلسفة دال إحصائیا 

  ، و عدم و جود فروق دالة إحصائیة بین علم النفس  0.05و علم النفس دال إحصائیا عند مستوى 

  .فلسفةو 

توجد فروق ذات دالة إحصائیة عند أفراد  إذن نستنتج أن هذه الفرضیة تحققت في جزئیتین  و هي أنه

  لصالح علم االجتماع و الفلسفة  اني ترجع إلى متغیر التخصص عینة البحث على الذكاء الوجد

  .و تخصص علم االجتماع و علم النفس 

 :مناقشة و تفسیر النتائج  - ثانیا

  :الفرض الرئیسي  نتائج مناقشة و تفسیر -1

  . " نیبین الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي لطلبة الجامعی ارتباطیةتوجد عالقة  ":و الذي مفاده 

الذكاء ( و الذي یبین العالقة بین متغیري الدراسة ) 10(خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم  من

بین متغیرات الدراسة ، ربما ذلك راجع  ارتباطیةتوجد عالقة  اتضح أنه ال) الوجداني و التفوق الدراسي 

و المكون ) الذكاء الوجداني (  النفسي عینة ال یشترط لدیهم وال یوجد أي ارتباط بین المكونالإلى أن أفراد 

  عبد العال عوجة، و هذه النتیجة إتفقت مع نتائج دراسة   في التعلیم) التفوق الدراسي ( األكادیمي 
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  في عدم و جود عالقة ارتباطیة بین الذكاء الوجداني )  2010(  سهاد المللي، و )   2002(  

، و التي )  2000(  أبي سمرةنتائج دراسة   و التحصیل الدراسي ، و لقد إختلفت هذه النتیجة مع 

فوقیة األكادیمي و أیضا نتائج دراسة  إلنجازتوصلت إلى و جود عالقة ارتباطیة بین الذكاء العاطفي و ا

  راضي

بین الذكاء االنفعالي )  0.01( و التي خلصت إلى و جود عالقة ارتباطیة بین عند مستوى )  2001(  

  .  و التحصیل الدراسي 

لى أنهم یفتقرون إأن الطلبة المتفوقین لیس لدیهم ذكاء وجداني و هذا یشیر في  ذلك یمكن تفسیرو  

المعرفة االنفعالیة ، إدارة االنفعاالت ، تنظیم االنفعاالت تنظیم ( لمهارات الذكاء الوجداني و المتمثلة في 

وكذلك في  فهم مشاعرهمفي  ةجدوا صعوبوبالتالي من المتوقع أن ی، ) التعاطف ، التواصل االجتماعي 

صعوبة التواصل مع اآلخرین و التكیف في المجتمع و تحدید مشاعرهم و ضبط انفعاالتهم باإلضافة إلى 

  .في تكوین صدقات 

 الطلبة عند والممارسة االهتمام من ثابتة بمرتبة تحظى لم لوجدانيا الذكاء مهارات بأن ذلك تفسیر ویمكن

 معدل ارتفاع أن1998لدیهم ، ویذكر جولمان   الذكاء من النوع هذا نمیةلت محاوالت أي حصول عدم مع

 تعلم على الفائقة القدرة یمتلك أنه یعني بل ةاالنفعالی المهارات أتقن قد الفرد أن یعني ال وجدانيال الذكاء

 القائمة لمهارةا لم یتعلم ولكنه اآلخرین، مع التعاطف على بالقدرة الفرد یتمیز أن ذلك ومثال هذه المهارات،

 یستطیع لن ةاالنفعالی المهارة تعلم وبدون،  اآلخرین مع الجیدة المعاملة شكل تأخذ والتي التعاطف، على

 هذا نميت ال ةالمدرسی المنهاج أن كما زملالا االنفعالي امتالكه للذكاء من بالرغم شيء أي تحقیق الفرد

 .الدراسي النجاح في ةاالنفعالی العوامل أهمیة على ینالباحث من تأكید الرغم على األمثل، بالشكل الذكاء

 وجدانيال الذكاء متجاهلة األكادیمیة القدرات عند ثبات في تقف التعلیمیة مؤسساتنا جولمان أن یذكر حیث

   .كطلبة جامعیین  مصیرنا في بالغة أهمیته له الذي
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 والتمیز التفوق وحده لتحقیق یكفي ال هولكن العقلیة، بالقدرة یبدأ للنجاح الوصول أن 1998 جولمان ویرى

 درجة أقصى إلى والمعرفیة العقلیة، قدراتنا من االستفادة لضمان أیضاً  ةاالنفعالی الكفاءة وجود من بد ال إذ

 . ممكنة

 وجدانیةال بعض العوامل هناك أن من الحدیثة الدراسات إلیه أشارت ما على 2001 السمادوني یؤكد كما

 .المعرفیة القدرات به تسهم مما النجاح أكبر هذا في إسهامها ویكون الشخصي، احالنج في هامة تكون

 في النجاح من % 80 بنسبة تسهم كامنة قوة وجدانيالذكاء ال أن وجدانيلا بالمجال المهتمون فیرى

 . النجاح هذا من % 20 بنسبة الذكاء األكادیمي یسهم بینما الحیاة،

 وكلما األداء، التفوق في لتدعیم المعرفي الذكاء مهارات مع وجدانيال الذكاء مهارات تتكامل أن بد ال

 المهارات هذه في قصور أي أن حیث وجدانيال الذكاء أهمیة زادت الفرد یؤدیه الذي العمل صعوبة زادت

 .یمتلكها العقلیة التي للقدرات الفرد استخدام یعیق أن یمكن

 إتقان علیهم مما یحتم األكادیمیة، األعباء من العدید ةالمختلف الدراسة مراحل خالل من الطالب یواجه

 یواجه ما وكثیراً  المتالحقة، مطالب الدراسة لمواجهة تؤهلهم التي الالزمة وجدانیةال المهارات بعض

 النفسیة حالتهم في یؤثر وقلقاً  توتراً  لهم تسبب الضاغطة التي والمشكالت المواقف من عدداً الطالب 

، والدراسیة  االنفعاالت هذه لتنظیم الالزمة العملیات استخدام كیفیة على تدریب الطالب یتطلب هذاو  معًا

 بتشجیع السلوك الطالب لدى النفس ضبط مهارات تنمیة األساتذة ویستطیع توقیت استخدامها، وضبط

 مالكال على الطالب یشجع ستاذ أناأل یستطیع حیث .الفعال غیر السلوك أشكال یستبعد الذي الموضوعي

 الجماعیة األلعاب مثل وجدانيال التدعیم تؤكد التي تشجیع األنشطة أو،  وانفعاالتهم مشاعرهم عن

 األنشطة هذه كل،  الفنیة واألنشطة التعاوني، والتعلم الجماعي، والعمل والمناقشات الجماعیة، والرحالت

  .الطالب لدى األكادیمیة الكفاءة وترفع ، وجدانیةال المساندة تشجع أن من شأنها
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 الجوانب التوازن بین یحقق بما ككل، الطالب شخصیة تنمیة تشمل وأن البد الجامعة مسؤولیة إن

 وجدانيال الذكاء استقالل دراسات عدیدة نتائج من تبین قد وأنه خاصةً ، معاً  المعرفیة والجوانب ةوجدانیال

  .منعدمة أو ضعیفة جدانیةو ال المدرسي والصحة النجاح بین العالقة وأن األكادیمي، الذكاءعن 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



[Tapez le titre du document] 
 

 114 

  :  ىاألول ةالجزئی یةالفرض نتائج مناقشة و تفسیر -2

  "موجبة بین أبعاد الذكاء الوجداني للطلبة الجامعیین   ارتباطیةتوجد عالقة  : "و الذي مفاده 

، إذا فالفرضیة  وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین أبعاد الذكاء الوجداني) 11(إنطالقا من الجدول رقم 

  عصام زیدان و إكمال اإلمامالجزئیة األولى تحققت ، و لقد إتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسة 

وسعت ، إلى أنها إختلفت مه نتائج دراسة )  2008(  سعد العبدليو كذلك نتائج دراسة )  2002(  

  .بین أبعاد الذكاء الوجداني و التي توصلت إلى عدم و جود عالقة ارتباطیة )  2004(  زهراء العلوي

بین أبعاد  0.05و 0.01وجود ارتباط موجب و دال إحصائیا عند مستوى  الدراسة الحالیة تظهر النتائج

ة مع بعد إدارة االنفعالیموجب و دال إحصائیا  بین بعد المعرفة  االرتباطالذكاء الوجداني فلقد جاء 

 االنتباه على القدرة إلى ولعل هذا یشیر  االجتماعيواصل وكذلك بعد الت االنفعاالتو تنظیم  االنفعاالت

 بین بالعالقة والوعي عنها، والتعبیر بینها وحسن التمییز الذاتیة، والمشاعر لالنفعاالت الجید واإلدراك

   .واألحداث والمشاعر األفكار

 نفعاالت و تنظیمرفة االمع بعد مع االنفعاالتإدارة  عالقة ارتباطیة موجبة بین بعدیفسر وجود كما 

 اإلیجابیة االنفعاالت واستدعاء علیها، والسیطرة السلبیة، االنفعاالت في التحكم على في القدرة االنفعاالت

 القلق وهزیمة إیجابیة، انفعاالت إلى وتحویلها السلبیة، االنفعاالت في للتحكم الوقت وكسب بسهولة،

  ته جیدا لب هذا من خالل قدرته في معرفة انفعاالطالبفاعلیة، و یتحقق ل الحیاة وممارسة واالكتئاب

  .ته و العمل على تنظیمها وجدانیا لیتمكن في األخیر من إدارة انفعاال

 ااالنفعاالت و كذو بعد إدارة  االنفعاالتبعد تنظیم  الموجبة بین  االرتباطیةما یخص تفسیر العالقة یأما ف

 إلى وتوجیهها والمشاعر االنفعاالت تنظیم على القدرة فیمكن تفسیره على أساس االجتماعيبعد التواصل 

ن حتى القرارات، أفضل صنع في االنفعاالتو  المشاعر والتفوق، واستعمال اإلنجاز تحقیق ٕ  تحت كان وا
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 االنفعاالت تتحول وكیف المختلفة، االنفعاالتب اآلخرون یتفاعل كیف وفهم من اآلخرین، انفعالي ضغط

  .أخرى مرحلة إلى من

ة و التواصل االنفعالیمعرفة الالموجبة بین بعد تنظیم التعاطف مع بعد  االرتباطیةعالقة العن تفسیر أما 

، معهم والتوحد اآلخرین انفعاالت إدراك على الفرد فهذا قد یكمن في  قدرة االجتماعي  وفهم انفعالیًا

ن حتى الحتیاجاتهم، والحساسیة مشاعرهم وانفعاالتهم ٕ  لهم واالتصال معهم التناغمو  عنها، یفصحوا لم وا

  .الشخصیة االنفعاالتب محمالً  السلوك یكون أن دون

ة و تنظیم االنفعالیمعرفة الو بعد  االجتماعيو في حین تفسر العالقة الموجبة بین بعد التواصل 

 خالل من وذلك اآلخرین في اإلیجابي التأثیر على الفرد و كذلك بعد تنظیم التعاطف في قدرة االنفعاالت

 معهم والتصرف وتساندهم اآلخرین، تتبع ومتى تقود، متى ومعرفة ومشاعرهم، انفعاالتهم وفهم إدراك

  .والضیق كالغضب السلبي االنفعال آثار علیه یظهر ال أنه حتى الئقة بطریقة
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  : ةالثانی ةالجزئی یةالفرضو تفسیر نتائج مناقشة  -3

  "بعاد الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي توجد عالقة ارتباطیة بین أ"  التي مفادها

بین أبعاد الذكاء الوجداني مع متغیر التفوق  وجود ارتباطعدم تظهر النتائج ) 12(إنطالقا من الجدول رقم 

   محمد األحمديالدراسي و بالتالي فالفرضیة الجزئیة الثانیة لم تتحقق ، و هذا ما إتفق مع نتائج دراسة 

 محمد، ولقد إختلفت هي هذه مع دراسة )  2004(  عت هراء العلويوساسة و كذلك مع در )  2007( 

  و التي توصلت إلى و جود عالقة بین التحصیل الدراسي )  2000( حبشي و جاد اهللا أبو المكارم 

  .و أبعاد الذكاء الوجداني  

الدراسي في كون  إذ یمكن تفسیر عدم وجود عالقة ارتباطیة بین بعد المعرفة االنفعالیة و التفوق    

 باألفكار الوعي وعدم هي، كما المزاجیة موحالته الشخصیة مبانفعاالته وعيالطالب لیس لدیهم ال

 حولت التي، و  النفس وضبط االنفعال في التحكم على القدرة عدم الفرد لدى تولد االنفعاالتو  والمشاعر

ا االنفعالي اإلدراك فیختل وال معنى ذات خبرات إلى الحسیة المدخالت فیها تترجم أو ً  ىالمعن اهذ عن كثیر

 الذاتیة الوجدانیة واإلشارات المعلومات وتفسیر ترمیز فیها یتم التي المعرفیة العملیة إلى یشیر حیث

  . باآلخرین والخاصة

أما تفسیر عدم وجود عالقة ارتباطیة بین بعد إدارة االنفعاالت و التفوق الدراسي ، في كون الطالب ال 

 وكیفیة المشاعر وراء نمیك الذي ما ومعرفة إدراكن مهارة إدارة االنفعاالت و التي تتمثل في یمتلكو 

 هي المعرفة وكأن " نفسك أعرف " سقراط قول یؤكد ما وهذا والحزن، والغضب والمخاوف القلق معالجة

 قدرة لدیه تكون اعنه بأفكاره والوعي وفهمها بمشاعره الوعي على قدرة لدیه الذي فالشخص الشفاء، مفتاح

 وبالتالي االنفعال على السیطرة یستطیع كي ومراقبتها أفكاره ومالحظة وتفحصها مشاعره إلى االنتباه على

  .األفعال على یسیطر
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ویفسر عدم وجود عالقة ارتباطیة بین بعد تنظیم االنفعاالت و التفوق الدراسي في كون أفراد عینة البحث 

 منتجة بطریقة االنفعاالت واستخدام الهدف لخدمة االنفعاالتو  العواطف لدیهم القدرة على توجیهلیس 

 كلما فإنه ولذلك االندفاعات، وكبح اإلشباع تأجیل بمعنى، أفعال إلى تتحول أن قبل علیها والسیطرة

ا كان كلما انفعاالتهتمالك ی أن الشخص استطاع ً  إیمانیة خصائص وهي والتفهم، بالصبر یتحلى حكیم

  .وعالقاته عمله في النجاح ویحقق جماعته أمر یتولى أن المرء خاللها من یستطیع

كذلك یفسر عدم وجود عالقة ارتباطیة بین بعد تنظیم التعاطف و التفوق الدراسي في كون أفراد عینة 

 وتقدیر االعتبار في ووضعهم وتفهمهم بهم االهتمامو  اآلخرین مشاعر تجاه حساسیةلیس لدیهم البحث 

 بین التوازن عمل في تسهم بدورها والتي األشیاء، تجاه مشاعرهم عن التعبیر في الناس نبی االختالف

  .وباآلخرین بالشخص الضارة وعواقبه الغضب وتخفف واإلیجابیة السلبیة المشاعر

یمكن تفسیر عدم وجود عالقة ارتباطیة بین بعد التواصل االجتماعي و التفوق الدراسي بأن عینة البحث 

 خارج من یصدر ما بین التفرقة أي والداخلیة، الخارجیة المثیرات بین التمییز على لقدرةاال تتمتع ب

دو  وعي على والقدرة داخله، من ینبع ما وبین الشخص ٕ  العالم من تأتى التي المثیرات وتفسیر كار ا

 سیاق في حدثت أنها على الخارجیة لألحداث الفرد ومعایشة المحتملة، النتائج توقع على والقدرة الخارجي،

 على الفرد وقدرة الخارجي، المحیط على والتأثیر والسیطرة التفاعل في والكفاءة له، بالنسبة مألوف واقعي

 على الفرد وقدرة اإلحباط، وتحمل التأجیل على قدرته ومشاعره، واندفاعاته دوافعه عن التعبیر في التحكم

حباط قلق من اآلخرین مع لعالقاتا بتلك یتعلق ما وتحمل ، اآلخرین مع عالقات یقیم أن ٕ  و، ومشاكل وا

 معه والتعامل الواقع مواجهة على القدرة األنا قوة بمهارات والمتصلة الوجداني النضج عالمات من أیضاً 

 خوف دون
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 مكانه في یتجمد ال فإنه إحباطاً  وجدانیاً  الناضج الفرد یواجه فعندما اإلحباط تحمل على القدرة ، خجل أو

نماو  یتوقف، و ٕ  في ویتحرك ومبتكرة، جدیدة حلوالً  ویجرب المشكلة، مع أخرى بطرق التعامل یحاول ا

  .واجهته التي المصاعب على یتغلب حتى شتى اتجاهات

هذا ما  ة ،االجتماعی المؤسسات من مجموعة جهود یتطلب الوجداني الذكاء مهارات تحسین أن ننكر ال

دخاله الوجداني، لذكاءا مهارات تحسین إنقوله   في جولمانیؤكده   ٕ  إحداث یتطلب المساهمة، ضمن وا

   .والمدرسة الحیاة بین العالقة وتحسین الدراسیة، المناهج في شاملة تغییرات
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  : ةالثالث ةالجزئی یةنتائج الفرض و تفسیر مناقشة -4

لذكاء الوجداني ترجع امقیاس لة إحصائیة عند أفراد عینة البحث على ال وجد فروق ذات دت" الذي مفاده 

  "إلى متغیر السن 

على  إحصائیة عند أفراد عینة البحثلة الد فروق ذات دو وج یوضح لنا) 13(من خالل الجدول رقم     

و بالتالي فالفرضیة الجزئیة الثالثة تحققت ، و قد إتفقت الذكاء الوجداني ترجع إلى متغیر السن مقیاس 

  )  2008(  علیا محمد صالح العویديدراسات نذكر منها دراسة نتائج هذه الدراسة من مجموعة من ال

   أحمد الزهرانيو إختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )  2008( العمران و بوناماكي و كذلك دراسة 

   .و التي توصلت إلى عدم و جود فروق ذات داللة إحصائیة ترجع لمتغیر العمر)  2013( 

ثة من خالل أن المرحلة العمریة التي تمثلها مرحلة الجامعة تقابلها مرحلة الفرضیة الثال ویمكن تفسیر    

و القدرة على تحمل  االنفعاليطلبة إلى مستوى من النضج المرحلة بوصول الالشباب ، و تتمیز هذه 

اإلحباطات و التفكیر بطریقة عقالنیة في حل المشكالت و تقبل المسؤولیة و ازدیاد الواقعیة إلى جانب 

و هذا ما أكده ،هاج أسلوب حیاة محددة ، مما ینعكس على سلوكاتهم وعلى تعاملهم مع غیرهم انت

  تزان اال یسیر نحو]  30 – 18[بین  ه ماللفرد الذي یتراوح عمر  االنفعاليالهاشمي ، في أن التكوین 

من  بشيءفیه قبل ما هو تة، إذ یاالنفعالیو االستقرار في العواطف و یصبح أكثر واقعیة في حیاتیه  

المتطرفة التي تسبب له حرجا اجتماعیا، و یستطیع أن ته نفسیة و یدرك مساوئ بعض انفعاالالشجاعة ال

  .یجعل نفسه علیها رقیبا 

عتبار الخبرة و التجربة یمكن أن تزید من الذكاء الوجداني ، الذي یعرف بأنه قدرة الفرد على تقییم اوب

  عاالت اآلخرین و التمیز بینهما و استخدام ذلك في توجیهه لسلوكه مشاعره و انفعاالته و مشاعر و انف

 تسخیر جانب إلى التقییم، عملیة تتم خالله من الذي الزمني العامل الى یشیر التعریف و انفعاالته وهذا

  " حطب أبو "رؤیة خالل من یتضح .الوجداني الذكاء وهكذا إیجابیة بصورة السلوكیات لتوجیه نتیجته
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 المفحوص بین الذاتي التقدیر بین المطابقة حسن هو الوجداني الذكاء أن خاللها من یوضح تيال 1996

 فیها التي الخبرة من البد وهنا الخارجیة المالحظة بتقبل موضوعیة مرتبطة محكات و الداخلي عالمه عن

 معرفة على الفرد رةقد الوجدانيالذكاء  بأن  2010  "الخولى "یرى .على الذكاء الوجداني ثراأل ذو العمر

مشاعر  وفهم التعاطف ضوء فيالدراسیة  أهدافه وتحقیق أداءه تحسین بهدف توظیفها وكیفیة مشاعره

 خالل من إال یتم ال المعرفة اكتساب نأ عرف كما معهم ناجحة عالقات إقامة عنه ینتج مما اآلخرین

 نضج كلما السن في تقدم كلما إلنسانا أن أيیة ،العمر  اتفتر ال من خالل یحدث وهذا ،والتقدم  التعلم

  . الوجداني ذكاءه

 الكتساب وذلك العمر تقدم مع یأتي شائع هو كما العاطفي النضج أن )2006( حسونهحیث أكد      

  .والتجارب  الخبرات

 كبار عند الوجداني الذكاء تفاصیل تناولت التي التجارب من أن ( 2003 ) مبیضه أكد هذا ماو     

  والمحیط البیئة متطلبات إلى ستجابةلال قابلیة أكثر ،  الشباب ومقارنة مع عام بشكل أنهم وجدت السن

ً  وأكثر  كما ، وأعمالهم ومواقفهم في تفكیرهم ستقاللیةباال ویتسمون والظروف الضغوط تحمل على قدرة

على  قدرة أكثرو  ةاالجتماعی لمسئولیاتهم تحمالً  وأفضل ومشاعرهم اآلخرین لعواطف إدراكاً  أكثر أنهم

 الذكاء مهارات من ةستفاداال على ومشاریعنا درستنا في نحرص أن یجب هنا ومن .عموماً  التكیف

 دور عن دورهم أهمیة من نقلل ال أن و إمكاناتهم من ننتقص ال وأن السن وكبار الراشدین عند الوجداني

 ویتوقع السن فى والمتقدمین الشباب بین المناسب المزیج هو للنجاح األفضل الجو ویبقى الشابة، الطاقات

 . السن متغیر في فروق وجود أدى الذي األمر العمر في متباعدین البحث عینة أفراد أن

  

  

  



[Tapez le titre du document] 
 

 121 

  : ةالرابع ةالجزئی یةنتائج الفرضو تفسیر مناقشة  -5

الذكاء الوجداني مقیاس لة إحصائیة عند أفراد عینة البحث على ال وجد فروق ذات دت" و الذي مفاده 

  "ع إلى متغیر المستوى الجامعي ترج

ستجابات أفراد عینة الدراسة على مقیاس الذكاء فروق ذات داللة إحصائیة الأظهرت النتائج وجود 

یمكن القول أن الفرضیة  وعلیه)  ماستر  –لیسانس ( الوجداني ترجع إلى متغیر المستوى الجامعي 

  ) . 2007(  البخارينتائج دراسة  اسة معالدر ، و لقد إتفقت نتائج هذه دراسة تحققت للالرابعة 

حیث یمكن تفسیر وجود فروق في الذكاء الوجداني بین الطلبة ذوي مستوى لیسانس و ماستر ، إلى 

طبیعة الذكاء الوجداني الذي یعتبر مهارة ال یولد بها اإلنسان ، بل یكتسبها مع مرور الزمن و مع تراكم 

بأن الذكاء الوجداني عكس الذكاء ) جولمان ( مما یؤكد ذلك قول و  ،الخبرات التي یكتسبها في الحیاة 

یجعل اكتساب هذا النوع من الذكاء  و هذا ما ،في جمیع المراحل العمریة للفرد  العقلي یستمر في النمو

  .ینمو و یتطور مع تقدم الفرد في الدرجة العلمیة و مستوى تعلیمه  

التي یمر بها الطالب ، فهو یشبه أي مهارة أو قدرة تنمو مع  إن الذكاء الوجداني یتطور بزیادة الخبرات

مرور الزمن ، ویؤثر في قدرة الفرد على التعامل بكفاءة مع المتطلبات و الضغوط البیئیة التي تحیط به 

ة و الوجدانیة و الشخصیة االجتماعیمن منطلق أن هذا الذكاء یشمل مجموعة من المهارات و القدرات 

  الضغوط و مهارات التعامل مع اآلخرین  ت مرتفعة من قدرات مهمة ، كتحمل مستویاكما أنه یتضمن 

مستوى البالتالي فالذكاء الوجداني یتعلق بشكل أساسي بو و التعامل بفعالیة مع المواقف العارضة ، 

الجامعي و هذا من خالل الخبرات التي یمر بها الطلبة ، و لما كانت الخبرات و المواقف و الظروف 

التي یمر بها الطلبة لیست نفسها في كل مستویات الجامعیة وجدت معها الفروق بینهم في مستوى  الذكاء 

  .الوجداني 
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فعدم تشابه ظروف المرحلة الجامعیة ألفراد العینة سواء كان مستواهم الجامعي لیسانس أو ماستر 

، أدى إلى عدم تشابه ردود كالظروف الدراسیة و المشكالت الیومیة داخل الحرم الجامعي و خارجه 

  .أفعالهم و كذا مستوى ذكائهم الوجداني 
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  :  ةالخامس ةالجزئی یةنتائج الفرضو تفسیر مناقشة  -6

وجد فروق ذات دالة إحصائیة عند أفراد عینة البحث بین على الذكاء الوجداني ترجع ت: " الذي مفاده 

  "إلى متغیر التخصص 

و الذي یوضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مقیاس الذكاء ) 17(م من خالل الجدول رق    

   دراسة تحققتلالوجداني ترجع لمتغیر التخصص الجامعي وعلیه یمكن القول أن الفرضیة الخامسة ل

و التي أشارت إلى وجود فروق ) 2007( الربیع فیصلو تتفق في هذا مع دراسة عدیدة من بینها دراسة  

نعمات  الوجداني بین الطلبة تعزى لنوع التخصص لصالح التخصص العلمي ، و كذلك دراسةفي الذكاء 

و التي توصلت إلى، و جود فروق ذات داللة إحصائیة بین )  2011(  علوان و زهیر النواجحة

التخصصات العلمیة و األدبیة في الذكاء الوجداني لصالح التخصصات العلمیة ، باإلضافة إلى دراسة 

التي خلصت إلى ، و جود فروق في الذكاء الوجداني تعزى لنوع التخصص )  2011(  لوانأحمد ع

   عبد العال عوجةلصالح التخصص اإلنساني ، في حین إختلفت نتائج دراستنا مع نتائج دراسات 

 بالل نجمةو أیضا نتائج دراسة كل من )  2010(  عدنان محمد عبد القاضي، و كذلك )  2002( 

  ) . 2014( مریامة حنصالي ، و ) 2014(

  إلى أن هذه الدراسة الحالیة إضافة جدیدة إلى التراث السیكولوجي بدراستها تخصصات إجتماعیة     

  ) . علم االجتماع ، علم النفس ، و الفلسفة ( 

ویمكن تفسیر وجود فروق في الذكاء الوجداني بین الطلبة ذوي تخصصات علم االجتماع و علم      

تأثر كل طالب بالتخصص الذي  مدىك لدرسة كذمالمواد ال لفلسفة في اإلختالف في نوع س و االنف

 مجموعة في تتحدد وجدانیة نبوغ مهارات وخصائصیدرسه وطبیعة التخصص التي تمكنه من إمتالك  

 لیدوتو  االبتكار على والقدرة ، العلمي والتحصیل والوعي ،والتقدم كاإلدراك بها یتصفون التي المظاهر من

 درجة على یكون ألن مؤهالً  یصبح الخصائص هذه یمتلك حیث من والتنظیم، النفس، وتحفیز األفكار،
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 مجال في بالنجاح التنبؤ باإلمكان أنه إلى Pool " 1997 بول "ویشیر الوجداني، النبوغ من مرتفعة

 االتجاهات أن( 1997 )إیلدر یرى الوجدانیة، كما السعادة مؤشرات خالل من األكادیمي، التحصیل

 ذلك ویؤكد الوجدان ، إدارة على القدرة إلى منها كبیر جزء في ترجع الدراسیة نحو المواد للطالب اإلیجابیة

 یرى كذلك ، بالنجاح المدرسي لتنبؤل، IQ الذكاء معامل من أهم الذكاء الوجداني أن من جولمان دانیال

نما ، دالفر  لدى المعرفي الرصید إلى فقط یرجع ال النجاح أن ٕ  في مهماً  دوراً  العوامل الوجدانیة تلعب وا

   .النجاح

كما قد ترجع هذه النتیجة إلى طبیعة البیئة الجامعیة ، إذ أن النظر إلى هیكل الجامعة نجدها مقسمة     

إلى العدید من األقسام ، لكل قسم مبنى أو جهة خاص بها ، هذا التقسیم ال یمنح للطبة في مختلف 

إقامة عالقات اجتماعیة فیما بینهم ، و كذلك إقامة عالقات صداقة و التواصل  التخصصات فرصة

االجتماعي فیما بینهم إلى أن هذا األخیر یعتبر مهارة ة أو قدرة أساسیة للذكاء الوجداني ، وضروریة 

 لضمان استمراریة مختلف العالقات من جهة و تحقیق التوافق من جهة أخرى ، هذه المسافة االجتماعیة

بین الطلبة في مختلف التخصصات قد تكون عامل من بین العوامل التي تفسر و جود اختالف بین 

  .في الذكاء الوجداني ) علم االجتماع ، علم النفس ، و الفلسفة ( الطلبة ذوي التخصصات 
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  ستنتاج عام ا

اني و التفوق الدراسي للطلبة هدفت الدراسة الحالیة إلى رصد و معرفة العالقة بین الذكاء الوجد        

في كلیة العلوم   علم االجتماع ، علم النفس ، و الفلسفةالجامعیین ، من خالل دراسة میدانیة شملت طلبة 

قالمة ، و ذلك للتعرف على مدى تأثیر الذكاء  1945ماي  8اإلنسانیة و العلوم االجتماعیة بجامعة 

د الذكاء الوجداني فیما بینها و على متغیر التفوق الدراسي الوجداني على التفوق الدراسي ، وتأثیر أبعا

) السن ، المستوى الجامعي ، و التخصص الجامعي( باإلضافة إلى معرفة فروق في المتغیرات التالیة 

  :على مقیاس الذكاء  الوجداني وعلیه تم التوصل إلى النتائج التالیة 

 لتفوق الدراسي ال توجد عالقة ارتباطیة بین الذكاء الوجداني وا. 

  توجد عالقة ارتباطیة موجبة بین أبعاد الذكاء الوجداني. 

  ال توجد عالقة ارتباطیة بین أبعاد الذكاء الوجداني والتفوق الدراسي. 

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند أفراد عینة البحث على مقیاس الذكاء الوجداني ترجع لمتغیر

 ] . 24-  22[ السن لصالح الفئة العمریة 

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند أفراد عینة البحث على مقیاس الذكاء الوجداني ترجع لمتغیر

  .المستوى الجامعي لصالح طلبة الماستر 

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند أفراد عینة البحث على مقیاس الذكاء الوجداني ترجع لمتغیر

  .الفلسفة التخصص الجامعي لصالح تخصص علم االجتماع 
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  :خالصة الفصل 

بعد اإلنتهاء من جمع البیانات و معالجتها إحصائیا في الفصل السابق للدراسة ، تم في هذا الفصل 

عرض و تحلیل النتائج المتحصل علیها في ضوء فرضیات الدراسة لنقوم بعدها بمناقشة هذه النتائج في 

و تحلیها وفقا للفرضیة العامة و الفرضیات  ضوء اإلطار النظري للدراسة  حیث قمنا بعرض النتائج

الجزئیة ،كما تم مناقشة النتائج المتحصل علیها و فقا لفرضیات الدراسة على ضوء الجانب النظري بهدف 

  التوضیح و الدعم لما توصلنا إلیه من نتائج ، وكل ذلك من خالل المعالجة اإلحصائیة للبیانات 

  .ثرا و بالتالي إكساب النتائج الدقة أك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

  : التوصیات 

وعلیه ، نقترح إجراء بعض الدراسات حول هذا الموضوع بغرض إثرائه ، وكذا توسیع افاقه الكتشاف نتائج 

  :جدیدة تخدم البحث العلمي ، حیث نقترح 

  لدى عینة أخرى غیر الطلبة ) الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي ( تناول متغیري الدراسة

 .ن ، كتالمیذ الثانویة ، والمتوسطة ، وحتى تالمیذ التعلیم االبتدائي الجامعیی

  الذكاء الوجداني والتوافق الدراسي : دراسة متغیر الذكاء الوجداني بربطه مع متغیرات أخرى مثل

 .الذكاء الوجداني والمهارات االجتماعیة ، الذكاء الوجداني والدافعیة للتعلم 

 التفوق الدراسي : كمتغیر مستقل وعالقته بمتغیرات أخرى مثل  دراسة متغیر التفوق الدراسي

 .والتنشئة االجتماعیة ، التفوق الدراسي وأسالیب المعاملة الوالدیة ، التفوق الدراسي ومستوى الطموح 

  :إلى جانب ما سبق نوصي بما یلي 

 ء الوجداني في إكساب توجیه واضعي المناهج والبرامج في وزارة التربیة والتعلیم ، إلى أهمیة الذكا

الطالب المهارات الحیاتیة األساسیة التي تساهم في تحقیق النجاح في شتى المجاالت وخاصة األكادیمیة 

. 

  ضرورة تضمین مهارات الذكاء الوجداني ضمن المناهج الدراسیة للتالمیذ وتطبیقها فعلیا في

 .مدارس التعلیم االبتدائي ، المتوسط والثانوي 

دراستنا لموضوع الذكاء الوجداني وعالقته بالتفوق الدراسي للطلبة الجامعیین ، نأمل أن یقوم  ختاما ، وبعد

باحثون اخرون بدراسة هذا الموضوع ، والتوسع فیه ، وتناوله من زوایا اخرى لم نتطرق إلیها في دراستنا 

  .للوصول إلى نتائج جدیدة تخدم البحث العلمي 

  

  



 

   :خاتمة 

الوجداني والتفوق الدراسي من مواضیع الساعة ، وذلك لألهمیة البالغة التي تحظى یعد موضوع الذكاء 

بها االنفعاالت والعواطف في الوقت الراهن ، حیث تزاید اهتمام الباحثین بدراسة الحیاة االنفعالیة 

یسعى وهذا ما یتجلى في مختلف األبحاث والدراسات التي . والوجدانیة لإلنسان من ناحیتها االیجابیة 

العلماء والباحثون من خاللها إلى فهم اإلنسان ودوافعه ، إلى جانب معرفة خصائصه وسماته االنفعالیة 

وكذا تنمیة المهارات  والسمات االیجابیة لدیه ، ومن خالل الدراسة التي قمنا بها حول الذكاء الوجداني 

القة ارتباطیة بین المتغیرین ، كما وعالقته بالتفوق الدراسي ، حیث أثبتت نتائج دراستنا عدم وجود ع

توصلنا إلى  أنه توجد عالقة ارتباطیة موجبة بین أبعاد الذكاء الوجداني ، باإلضافة توصلنا  إلى عدم 

وجود عالقة ارتباطیة بین أبعاد الذكاء الوجداني و التفوق الدراسي ،  بینما توصلنا أیضا إلى وجود فروق 

  .السن ، المستوى الجامعي ، التخصص الدراسي  ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر

إن دراسة الذكاء الوجداني وعالقته بالتفوق الدراسي في الوسط الجامعي هي دراسة مهمة وذات قیمة 

أكادیمیة كبیرة ، لذلك من الضروري إعادة هذا الموضوع على عینة أكبر و لمدة أطول و بأكثر دقة ، من 

اعد في وضع استراتیجیات تساهم في مساعدة الطلبة على معرفة أجل الوصول إلى نتائج فعالة تس

 .طاقاتهم وقدراتهم واستثمارها استثمارا فعاال في المیدان التربوي وغیره من المیادین 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قائمة

  المراجع 
 



 

  قائمة المراجع:  

  :الكتب 

  .وطنیة للكتاب ، الجزائر لمؤسسة ال، ا"  علوم التربیة )  : " 1991( أحمد شبشوب  .1

دار وائل للنشر  ،"سیكولوجیة الفروق الفردیة والتفوق العقلي " ) :  2008( أدیب محمد الخالدي  .2

 .، عمان  2والتوزیع ، األردن ، ط

، وزارة الثقافة الهیئة العامة السوریة للكتاب  "علم النفس التربوي  ) : " 2009( بدر الدین عامود  .3

  .سوریا 

  1ر الكتاب الحبیب ، الجزائر ، ط، دا"  منهج البحث التربوي ")  :  2000( لح الراشدي بشیر صا .4

المكتبة العصریة للنشر ،  "بحوث ودراسات متخصصة في علم النفس " )  :  2002( بشیر معمریة .5

 .والتوزیع ، الجزء الثالث ، مصر

 1بوعات الجامعیة ، بیروت ، ط، دیوان المط " أصول التربیة والتعلیم:" )  1982(   تركي رابح .6

 .لبنان 

دار  ،"  مقدمة في التربیة الخاصة" ) : 2003( تیسیر مفلح كوافحة ، عمر فواز عبد العزیز .7

 .، األردن  1المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، ، ط 

زیع ، عمان ، دار الفكر للنشر والتو  "الموهبة والتفوق :" )   2001( خلیل عبد الرحمن المعایطة  .8

 .، األردن  1ط

، دار  " الموهبة والتفوق) : "  2000( خلیل عبد الرحمن المعایطة ، محمد عبد الرحمن البوالیز  .9

 .، األردن  1الفكر ، عمان ، ط

" الحاجات النفسیة واالجتماعیة للموهوبین والمتفوقین  ) :" 2013( خولة محمود أحمد شعیب  .10

 .، األردن  1ر ، عمان ، طمركز دیبونو للتعلیم والتفكی، 



 

زهراء ، " الذكاء الوجداني األسس النظریة والتطبیقات "  ) : 2004( خیري المغازي عجاج   .11

 .،مصر 1الشرق ، اإلسكندریة ، ط 

مناهج وأسالیب البحث العلمي ")  :  2000( ربحي مصطفى علیان ، عثمان محمد غنیم  .12

 .،األردن  1زیع ، عمان ، طدار صفاء للنشر والتو ، "  النظریة والتطبیق

 1دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط، "أطفال عند القمة :" ) 2002( زكریا الشربیني ، یسریة صادق  .13

 .مصر 

، دار المعرفة  "الذكاء الوجداني لمعلمات ریاض األطفال ")  :  2007( سالي علي حسن   .14

 .، مصر  1الجامعیة ، اإلسكندریة ، ط 

، دار الكتاب الحدیث ، عمان  "مقیاس الذكاء الوجداني ") :  2010( سامیة خلیل خلیل  .15

 .األردن 

، دار العلمیة الدولیة ودار الثقافة " تربیة الموهوبین والمتفوقین ) : " 2002( سعید حسني الفرة  .16

 .، األردن  1للنشر والتوزیع ، عمان ، ط 

الذكاء الوجداني للقیادة " ) :  2006( سالمة عبد العظیم حسین ، طه عبد العظیم حسین   .17

  .، مصر  1، دار الفكر ناشرون وموزعون ، ط " التربویة

دار ، "   تنمیة اإلبداع ورعایة الموهبة لدى األطفال" ، )  2009( سناء نصر الحجازي  .18

  .األردن  ، 1ط ،  المسیرة

، دار الفكر  " الذكاء الوجداني أسسه تطبیقاته تنمیته )  :" 2007( السید ابراهیم السامادوني  .19

 . ، مصر  1ناشرون وموزعون ،  ط 

 ، دار إنجلوا المصریة "  مقیاس الذكاء الوجداني")  :  2005( السید ابراهیم السمادوني  .20

 .مصر 



 
 

 145 

علم النفس أسس السلوك اإلنساني بین النظریة "  ) : 2009( شعبان علي حسین السیسي  .21

 .یة ، مصر المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندر  ، "والتطبیق 

، دار قباء للطباعة والنشر  "الذكاء الوجداني  ):" 2000( صفاء األعسر ، عالء الدین كفافي  .22

 .والتوزیع ، القاهرة ، مصر  

 .، دار العلوم ، عنابة ، الجزائر "منهجیة البحث العلمي ") :  2003( صالح الدین شاروخ   .23

 "التفوق والموهبة واالبداع واالبتكار  دراسات في) : " 2007( طارق عبد الرؤوف محمد عامر  .24

 .دار البازوري للنشر والتوزیع  ، عمان ، األردن

، دار الفكر  "سیكولوجیة األطفال الغیر عادیین وتعلیمهم : " )  2008( عادل عبد اهللا محمد  .25

 .، األردن  1للنشر والتوزیع ، عمان ، ط

، دار الفكرعمان ،  "التفكیر االبتكاري الذكاء الوجداني و ) : "  2009( عالء عبد الرحمان  .26

 . األردن  1ط

 1، دار الیازوري للنشر والتوزیع ، ط "الموهبة والتفوق ") :  2002( عبد الحافظ سالمة  .27

 .األردن

استراك  ،"علم النفس االجتماعي المعاصر  ") :  2000( عبد الحلیم محمود السید واخرون  .28

 .، مصر 1للنشر والتوزیع ، ط 

المتفوقین عقلیا خصائصهم " ) : 2001( صفاء غازي أحمد : رحمان سید سلیمان عبد ال .29

  .مكتبة زهراء الشروق للنشر والتوزیع ، مصر ،  "واكتشافهم تربیتهم و مشاكلهم

المتفوقون عقلیا خصائصهم اكتشافاتهم تربیتهم  ) :" 2005( عبد الرحمن سید سلیمان   .30

 .قاهرة ، مصر ، مكتبة زهراء الشروق ،  "ومشكالتهم

 عالم الكتب ،"دراسات معاصرة في علم النفس المعرفي " )  :  2004( عبد المنعم الدردیر .31



 
 

 146 

  .،األردن  1الجزء األول ، ط 

" البحث الجامعي بین التحریر والتصمیم والتقنیات  ")  :  2012( العجلي سركز ، عیاد امطیر  .32

 .، األردن  1دار أسامة للنشر والتوزیع ، عمان ، ط

، دار الصفاء  "سیكولوجیة األطفال غیر العادیین " )  2000( فتحي السید عبد الرحیم    .33

 .للطباعة وللنشر والتوزیع  ، األردن 

" أسالیب الكشف عن الموهوبین والمتفوقین ورعایتهم  ") :  2002( فتحي عبد الرحمن جروان  .34

 .، األردن  1للطباعة والنشر، ط دار الفكر

، دار الكتاب الجامعي  "الموهبة والتفوق واإلبداع " ) : 1999(ن جروان فتحي عبد الرحم .35

 .، سوریا 1دمشق ، ط 

 دیوان المطبوعات الجامعیة ، قسنطینة ،  "دراسات في المنهجیة " ) :  2011( فصیل دلیو .36

 .، الجزائر 4ط

 .، مصر 5، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ، ط  "الذكاء " ) :  2000( فؤاد البهي السید  .37

، عالم الكتب  "الذكاء االنفعالي وسیكولوجیة الطاقة الالمحدودة  ) : " 2008( فؤاد جبر سعید  .38

 .الحدیث ، األردن 

دار الثقافة للنشر والتوزیع ،  "إرشاد الموهوبین والمتفوقین  ") :  2004( لیندا سلفرمان كریتر  .39

 .، األردن  1عمان ، ط 

دار وائل للنشر ، عمان  ،  "منهجیة البحث العلمي " :)  1999( محمد عبیدات وأخرون  .40

 .األردن 

دار الشروق للنشر ، " الذكاء العاطفي و الذكاء االنفعالي  ):" 2004( محمد محمود خوالدة  .41

 .والتوزیع ، األردن 



 
 

 147 

دار ، "  الصحة النفسیة والتفوق الدراسي" ) :  1999( مدحت عبد الحمید عبد اللطیف  .42

 .ة ،االسكندریة ، مصر المعرفة الجامعی

دار  ،"  علم النفس االجتماعي ) : " 2001( معتز السید عبد اهللا ، عبد اللطیف محمد خلیفة .43

 .غریب للنشر والطباعة ، القاهرة ، مصر

، دار الفكر  "مدخل الى تربیة الموهوبین والمتمیزین  ") :  2002( نادیة هایل السرور  .44

 .ردن ، األ 2للطباعة والنشر ، عمان ، ط

الشركة العربیة المتحدة للتنسیق ،  ،" الذكاء الوجداني" ، ) :  2012( نخبة من المتخصصین  .45

 .القاهرة ، مصر

، دار  "دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري للطلبة " : ) 2001( وفاء محمد البرعي .46

 .، مصر  1المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ، ط 

الذكاء العاطفي نظرة جدیدة في العالقة بین ")  :  2003( ید یاسر العیتي ، تقدیم جودت سع .47

   .دار الفكر ، دمشق ، سوریا ،  "الذكاء والعاطفة 

    :القوامیس 

، شركة دار  "أبجدي مبسط  –المفتاح قاموس عربي " ) : 1996( بوعالم بن حمودة واخرون  .1

  .األمة برج الكیفان ، الجزائر 

 ، دار الفجر للنشر والتوزیع ، عنابة  "قاموس مدرسي : از الممت" )  : 1992( عیسى مومني  .2

  .، الجزائر  1ط

  .، لبنان  12، دار المشرق ، بیروت ، ط  "منجد الطالب " )  :  1986( فؤاد أفرام البستاني  .3

  .وزارة التربیة والتعلیم ، القاهرة ، مصر " مجمع اللغة العربیة) : " 1995( المعجم الوجیز .4

  :المجالت 
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الذكاء الوجداني وعالقته بجودة  ) : 2012( عیل صالح الفرا ، زهیر عبد الحمید النواجحة اسما .1

 "الحیاة و التحصیل األكادیمي لدى الدارسین بجامعة القدس المفتوحة بمنطقة خان یونس التعلمیة

  .، مصر 2، العدد  14مجلة جامعة األزهر سلسلة العلوم اإلنسانیة ، المجلد 

قیاس الذكاء الوجداني في  ") :  2008( حمد عثمان عمر هارون الخلیفة حباب عبد الحي م .2

  .، السودان  20شبكة العلوم النفسیة العربیة ، العدد  ،" السودان 

الذكاء العاطفي وعالقته بالنجاح األكادیمي عند طالبات اللغة "  :)  2005( الخامسة صالح العید  .3

  . ، سوریا2، العدد  4یة التربویة الشخصیة ، المجلد المجلة الدول، " العربیة في جامعة حائل 

مشكالت الطلبة الموهوبین والمتفوقین في مدینة " ) :  2012( راضي محمد جبر ابو هواش  .4

، اإلمارات  1، العدد 1لیة المتخصصة ، المجلد ، المجلة التربویة الدو "  الباحة من وجهة نظرهم

  .العربیة المتحدة 

وعالقته بالتفوق التحصیلي لدى عینة من المتفوقین  االنفعاليالذكاء "  )  : 2010( سهاد المللي  .5

دراسة تطبیقیة على طلبة الصف العاشر من مدارس المتفوقین والعادیین في مدینة  ، "والعادیین 

  . ، سوریا دمشق ، مجلة جامعة دمشق

 والموهوبین قلیاً ع المتفوقین على التعرف أسالیب ") :  2015( السید عبد العزیز الشخص  .6

 للموهوبین  الثاني الدولي المؤتمر فعالیات في منشور مقال " االبتكاریة رتهم ا قد وتنمیة ورعایتهم

  . المتحدة العربیة اإلمارات ، والمتفوقین

دراسة ، " محكات التعرف على الموهوبین والمتفوقین" ) :  2003( السید محمد أبو هاشم حسن  .7

 3، مجلة أكادمیة التربة الخاصة ، العدد 2002-1990في الفترة من عام مسحیة للبحوث العربیة 

  . مصر
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الذكاء العاطفي وعالقته بالخجل لدى طلبة " ) :  2012( طالب عبد سالم ، سافرة سعدون أحمد  .8

  . ، العراق 34، مجلة البحوث التربویة والنفسیة ، العدد  "جامعة بغداد 

الذكاء الوجداني وعالقته بالضغوط الحیاتیة لدى طلبة " : )  2014( عبد اهللا محمد الزهراني  .9

  . ، السعودیة 3، العدد  41ة ، المجلد االجتماعی، دراسات العلوم اإلنسانیة و " جامعة الملك سعود

الذكاء الوجداني وعالقته باالندماج الجامعي لدى " ) :  2012( عدنان محمد عبد القاضي   .10

  .، األردن  4المجلة العربیة لتطویر التفوق ، العدد ،  "طلبة كلیة التربیة جامعة تعز 

دراسة الفروق في الذكاء الوجداني لدى طلبة التعلیم المفتوح " ):  2011( غسان الزیجیلي   .11

، العدد  27، كلیة التربیة مجلة جامعة دمشق ، المجلد  " في جامعة دمشق وفقا لبعض المتغیرات

  .، سوریا 4.  3

، مجلة  "مفهومه وقیاسه  االنفعاليالذكاء " :)  1998( د عبد السمیع  فاروق عثمان ومحم .12

  . ، مصر 38كلیة التربیة بجامعة المنصورة ، العدد 

  :الرسائل الجامعیة 

الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتهما بالشعور "  :)  2013( ابراهیم باسل ابو عمشة   .1

لنیل شهادة الماجیستیر ، قسم علم النفس ،  جامعة االزهر  ، مذكرة "بالسعادة لدى طلبة الجامعة 

  .غزة ، فلسطین 

دراسة ( الذكاء الوجداني وعالقته بالثقة بالنفس لدى طالب الجامعة" ) :  2014( بالل نجمة   .2

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في )  -تامدة  –میدانیة على عینة من طالب بالقطب الجامعي 

  .قسم علم النفس ، جامعة تیزي وزو ، الجزائر علوم التربیة ، 

شهادة  مذكرة لنیل،  "الذكاء العاطفي وعالقته بالتوافق المهني ): " 2015( بن غربال سعیدة   .3

  .ماجیستیر ، قسم العلوم االجتماعیة ، جامعة خیضر بسكر، الجزائر 
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، مذكرة لنیل شهادة  "معي مركز الضبط وعالقته بالتفوق الدراسي الجا) : " 2010( بواللیف أمال  .4

  .الماجیستیر ، قسم علم النفس وعلوم التربیة ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر

 هقیناللمر  االجتماعي النفسي بالتوافق وعالقته الوجداني الذكاء" ) :  2009(  نسیمة طالب .5

 وعلوم النفس علم  قسم ، اإلنسانیة والعلوم االجتماعیة العلوم كلیة ماجستیر، رسالة "المتمدرسین

  .ئراالجز  ، واألرطوفونیا التربیة

"  المناخ األسري وعالقته بالتفوق الدراسي لدى المراهق المتمدرس") :  2010( علیوات ملحة  .6

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر ، قسم علم النفس )دراسة میدانیة بثانویات والیتي البویرا وتیزي وزو (

  .فونیا ، قسطینة ، الجزائروعلم التربیة واألرطو 

التفكیر العقالني والتفكیر الغیر عقالني " ) :  2010( غرم اهللا بن عبد الرزاق بن صالح الغامدي .7

ومفهوم الذات ودافعیة اإلنجاز لدى عینة من المراهقین المتفوقین دراسیا والعادیین بمدینتي مكة 

ي علم النفس ، قسم علم النفس ، جامعة أم أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ف،  "المكرمة وجدة 

  .القرى ، السعودیة 

أسالیب المعاملة الوالدیة للمراهقین المتفوقین في شهادة التعلیم  ") :  2014( فتیحة مقحوت  .8

، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر ، قسم العلوم االجتماعیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة  "المتوسط 

  .الجزائر

،  "عوامل تأخر زواج الجامعیین دراسة حالة لطلبة الدراسات العلیا " ) :  2001( كمال بلخیري  .9

  .مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر ، قسم علم االجتماع ، جامعة باتنة ، الجزائر 

أطروحة لنیل شهادة  "المحددات الغیر ذهنیة للتفوق الدراسي " )  2009( نزیم صرداوي  .10

  . معة بوزریعة ، الجزائر الدكتوراه ، قسم علم النفس ، جا
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الذكاء االنفعالي والسمات الشخصیة لدى المنتكسین  ") :  2010( یوسف بن سطام العنزي  .11

الریاض توراه ، قسم العلوم االجتماعیة ،أطروحة لنیل شهادة الدك، " وغیر المنتكسین على المخدرات 

 .السعودیة 
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  )  01( ملحق رقم 

   ي         العلم البحث و العالي التعلیم وزارة     
  1945ماي  8جامعة                           

  ةاالجتماعیكلیة العلوم اإلنسانیة و                     
  قسم علم النفس                             

 "ن یالدراسي للطلبة الجامعیالذكاء الوجداني وعالقته بالتفوق "العنوان 
    التعلیمة

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الطالبتین إعداد من                                             : المشرف األستاذ       

  شافیة بوشمال  -                                                حسین مشطر*  

  هناء بوقشبیة  -                                                                       

  :  الطالبة زمیلتي الطالب زمیلي

 علیكم سنعرض الدراسي بالتفوق وعالقته الوجداني الذكاء حول لدراسة اإلعداد إطار في     

و  فقط واحدة إجابة ختیارا ثم بتمعن قراءته هو منكم المطلوب و الدراسة، بموضوع یتعلق مقیاس

 إجابة دون منها واحدة أي تترك وال  ، لكم األنسب ترونه الذي الخیار أمام )x( إشارة بوضع ذلك

 المقیاس سیعرض منها واحدة نسیان ألن ذلك ، الفقرات كافة على اإلجابة جدا الضروري من ألنه

 التي هي الصحیحة فاإلجابة ، خاطئة أخرى و حیحةص إجابة توجد ال بأنه نعلمكم و،  لإللغاء

 الباحث سوى علیها یطلع ال و ، التامة بالسریة ستحاط إجابتك و  ،نظرك بدقة وجهة عن تعبر

  .العلمي البحث في الستخدامها

 إلثراء معنا تعاونكم على اإلمتنان و الشكر بخالص لكم نتقدم أن إال یسعنا ال األخیر في        
  .علميالبحث ال
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 : شخصیة بیانات
 
 السن :                                           
  التخصص :   

  علم االجتماع   -                
  علم النفس    -
 فلسفة    -

 

  المستوى الجامعي: 

 لیسانس    -

 ماستر     -

  المعدل    : 

 

  الرتبة:  
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یحدث   العبارات  الرقم
  دائما

یحدث 
  عادة

یحدث 
  أحیانا 

یحدث 
  نادرا

  ال
  یحدث

 قیادة تغییر في والسلبیة اإلیجابیة انفعاالتي أستخدم  01
  .حیاتي

          

            .حیاتي تغییر في السلبیة أفكاري تساعدني  02
 قرار اتخاذ عند السلبیة مشاعري مواجهة أستطیع  03

  .یتعلق بي
          

            .الشخصیة حیاتي في مساعد جزء السلبیة يمشاعر   04
            .اآلخرین مع التعامل في السلبیة مشاعري ترشدني  05
            .النجاح على تساعدني الصادقة مشاعري  06
            .الوقت أغلب الصادقة مشاعري إدراك أستطیع  07
            .مشاعري عن التعبیر أستطیع  08
            .لبيالس تفكیري في التحكم أستطیع  09
            .مشاعري عن مسؤالً  نفسي أعتبر  10
            .أستطیع السیطرة على نفسي بعد أي أمر مزعج  11
            .وتصرفاتي مشاعري في التحكم أستطیع  12
            .لها أتعرض ضغوط أي تحت هادئ أنا  13
            .اهتمام أي السلبیة لالنفعاالت أعطي ال  14
            .مزعج حدث أي دبع نفسي أكافئ أن أستطیع  15
            .بسهولة السلبیة مشاعري نسیان أستطیع  16
اإلیجابیة  إلى السلبیة مشاعري من التحول أستطیع  17

  .بسهولة
          

أنا قادر على التحكم في مشاعري عند مواجهة أیة   18
  .مخاطر

          

            .سریعة نتائج أحقق ال عندما حتى صبور أنا  19
            .العمل بهذا أستمتع فإنني ممل لبعم أقوم عندما  20
            .الحیاة تحدیات مع مبتكراً  أكون أن حاول  21
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            .به أقوم عمل أي إنجاز عند بالهدوء تصف  22
            .أستطیع إنجاز األعمال المهمة بكل قوتي  23
            .عال وبتركیز بنشاط المهام إنجاز أستطیع  24
            .بالتعب شعرأ ما نادراً  الضغوط وجود في  25
            .عادة أستطیع أن أفعل ما أحتاجه عاطفیًا بإرادتي  26
            .الضغوط تحت حتى النجاح تحقیق أستطیع  27
 اإلیجابیة كالمرح االنفعاالتأستطیع استدعاء   28

  .والفكاهة بیسر
          

            .استطیع أن أنهمك في إنجاز أعمالي رغم التحدي  29
            .مني المطلوبة األعمال في نتباهيا تركیز أستطیع  30
 تتصف التي المهام تنفیذ عند بالزمن اإلحساس أفقد  31

  .بالتحدي
          

بإنجاز  أقوم عندما جانباً  عواطفي أنحي أن أستطیع  32
  .أعمالي

          

            .اآلخرین الحتیاجات حساس أنا  33
            .اآلخرین لمشاكل االستماع في فعال أنا  34
            .اآلخرین مشاعر فهم دأجی  35
 معهم أتعامل الذین الناس ضایقني إذا أغضب  36

  .سئلتهم المتكررةأب
          

 تعبیرات من الناس مشاعر قراءة على قادر أنا  37
  .وجوههم

          

            .أنا حساس لالحتیاجات العاطفیة لآلخرین  38
ة التي تصدر من االجتماعیأنا على درایة باإلشارات   39

  .ریناآلخ
          

            .أنا متناغم مع أحاسیس اآلخرین  40
            .بسهولة اآلخرین مشاعر فهم أستطیع  41
            .ال أجد صعوبة في التحدث مع الغرباء  42
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            .نیاآلخر  في التأثیر على قدرة عندي  43
 ةاالنفعالی بالناحیة اإلحساس على قدرة عندي  44

  .لآلخرین
          

            .اآلخرین من ثقة عموض نفسي أعتبر  45
            .اآلخرین وانفعاالت لرغبات االستجابة أستطیع  46
            .أهدافهم تحدید في اآلخرین على قویاً  تأثیراً  أمتلك  47
            .اآلخرین أحاسیس تجاه فعال أنني الناس یراني  48
            .رقیقة مشاعر لدي أن أدرك  49
 امة فيتساعدني مشاعري في اتخاذ قرارات ه  50

  .حیاتي
          

            .السیئ المزاج یغمرني  51
            .الغضب آثار علي یظهر ال أغضب عندما  52
            .هزائمي أمام والتفاؤل األمل لدي یظل  53
 اآلخرون یضطر ال التي والمشاعر االنفعاالتب أشعر  54

  .عنها اإلفصاح
          

 مشفقاً  یجعلني اآلخرین بمشاعر الشدید إحساسي  55
  .لیهمع

          

ومشاعر  الحیاة صراعات مواجهة في صعوبة جد  56
  .واالحباط القلق

          

 ال التي والمشاعر الجماعة بنبض الشعور أستطیع  57
  .یفصحون عنها

          

أدائي  تعوق التي اإلجهاد مشاعر احتواء أستطیع  58
  .ألعمالي
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  )  02( ملحق رقم 

  دلیل المقابلة 

  :ة البیانات الشخصی

  االسم: 
  اللقب: 
  السن: 
  التخصص الجامعي: 
  المستوى الجامعي: 
  المعدل: 
  الرتبة : 

  : األسئلة 

  مارؤیك في موضوع الدراسة. 
  هل هو واضح . 
 هل یمكنك إبداء رؤیك بكل صراحة حول عبارات المقیاس إذا كانت غامضة أم واضحة. 
  هل یمكنك اإلجابة على عبارات المقیاس بمصداقیة. 
  واجهتك صعوبة خالل إجبتك على عبارات المقیاس هل. 
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  " spss"یوضح نتائج  ) 03( ملحق 

 :نتائج الفرض الرئیسي  -1

 

 

 

 

 

 

 

 
 : ىاألول ةالجزئی یةنتائج الفرض  -2

  
Corrélations 

 المعرفة 

 اإلنفعالیة

 إدارة

 اإلنفعاالت

 تنظیم

 اإلنفعاالت

 التواصل التعاطف تنظیم

 اإلجتماعي

 اإلنفعالیة المعرفة

 

Corrélation de Pearson 1 ,335* ,351* ,429** ,539** 

Sig. (bilatérale)  ,037 ,029 ,006 ,000 

N 39 39 39 39 39 

 اإلنفعاالت إدارة

Corrélation de Pearson ,335* 1 ,524** ,146 ,182 

Sig. (bilatérale) ,037  ,001 ,375 ,267 

N 39 39 39 39 39 

 اإلنفعاالت تنظیم

Corrélation de Pearson ,351* ,524** 1 ,287 ,321* 

Sig. (bilatérale) ,029 ,001  ,077 ,046 

N 39 39 39 39 39 

 التعاطف تنظیم

Corrélation de Pearson ,429** ,146 ,287 1 ,708** 

Sig. (bilatérale) ,006 ,375 ,077  ,000 

N 39 39 39 39 39 

 اإلجتماعي التواصل

Corrélation de Pearson ,539** ,182 ,321* ,708** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,267 ,046 ,000  

N 39 39 39 39 39 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

  

  

  

 

Corrélations 

 الدراسي التفوق الوجداني الذكاء 

 الوجداني الذكاء

Corrélation de Pearson 1 ,185 

Sig. (bilatérale)  ,259 

N 39 39 

 الدراسي التفوق

Corrélation de Pearson ,185 1 

Sig. (bilatérale) ,259  

N 39 39 
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  : ةالثانی ةالجزئی یةنتائج الفرض -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

Corrélations 

تفوقال   

 الدراسي

 المعرفة

 اإلنفعالیة

 إدارة

 اإلنفعاالت

 تنظیم

 اإلنفعاالت

 تنظیم

 التعاطف

 التواصل

 اإلجتماعي

 الدراسي التفوق

Corrélation de Pearson 1 -,012 ,196 ,104 ,212 ,011 

Sig. (bilatérale)  ,942 ,231 ,530 ,194 ,945 

N 39 39 39 39 39 39 

 اإلنفعالیة المعرفة

Corrélation de Pearson -,012 1 ,335* ,351* ,429** ,539** 

Sig. (bilatérale) ,942  ,037 ,029 ,006 ,000 

N 39 39 39 39 39 39 

 اإلنفعاالت إدارة

Corrélation de Pearson ,196 ,335* 1 ,524** ,146 ,182 

Sig. (bilatérale) ,231 ,037  ,001 ,375 ,267 

N 39 39 39 39 39 39 

 اإلنفعاالت تنظیم

Corrélation de Pearson ,104 ,351* ,524** 1 ,287 ,321* 

Sig. (bilatérale) ,530 ,029 ,001  ,077 ,046 

N 39 39 39 39 39 39 

 التعاطف تنظیم

Corrélation de Pearson ,212 ,429** ,146 ,287 1 ,708** 

Sig. (bilatérale) ,194 ,006 ,375 ,077  ,000 

N 39 39 39 39 39 39 

 اإلجتماعي التواصل

Corrélation de Pearson ,011 ,539** ,182 ,321* ,708** 1 

Sig. (bilatérale) ,945 ,000 ,267 ,046 ,000  

N 39 39 39 39 39 39 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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 . ةالثالث ةالجزئی یةنتائج الفرض - 04
  
  

 
ANOVA à 1 facteur 

 الوجداني الذكاء

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 3199,586 2 1599,793 3,686 ,035 

Intra-groupes 15626,773 36 434,077   
Total 18826,359 38    

 
 

Descriptives 

 الوجداني الذكاء

 N Moyenne Ecart-type Erreur 

standard 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Minimum Maximum 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

18-21 9 207,0000 28,27101 9,42367 185,2690 228,7310 158,00 242,00 

22-24 22 229,1818 17,93277 3,82328 221,2309 237,1328 201,00 269,00 

 262,00 206,00 235,4844 204,0156 6,65408 18,82058 219,7500 8 فوق فما-25

Total 39 222,1282 22,25827 3,56418 214,9129 229,3435 158,00 269,00 

 
Comparaisons multiples 

Variable dépendante: الوجداني الذكاء  

 LSD 

(I) السن (J) السن Différence de 

moyennes (I-J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne 

supérieure 

18-21 
22-24 -22,18182* 8,24388 ,011 -38,9012 -5,4625 

 7,7819 33,2819- 216, 10,12375 12,75000- فوق فما-25

22-24 
18-21 22,18182* 8,24388 ,011 5,4625 38,9012 

 26,8770 8,0134- 280, 8,60177 9,43182 فوق فما-25

 فوق فما-25
18-21 12,75000 10,12375 ,216 -7,7819 33,2819 

22-24 -9,43182 8,60177 ,280 -26,8770 8,0134 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
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  .  ةالرابع ةالجزئی یةنتائج الفرض - 05

 
 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

Test d'échantillons indépendants 

 Test de 

Levene 

sur 

l'égalité 

des 

variance

s 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig

. 

t ddl Sig. 

(bilatér

ale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieur

e 

 الوجداني الذكاء

Hypothèse de 

variances 

égales 

,01

5 

,90

3 
-3,095 37 ,004 -19,98413 6,45784 -33,06895 -6,89930 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

-3,106 
36,5

52 
,004 -19,98413 6,43350 -33,02503 -6,94322 
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  . ةالخامس یة الجزئیةنتائج الفرض -  06
 

ANOVA à 1 facteur 

 الوجداني الذكاء

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Inter-groupes 4160,509 2 2080,254 5,106 ,011 

Intra-groupes 14665,850 36 407,385   
Total 18826,359 38    

 
Descriptives 

 الوجداني الذكاء

 N Moyenne Ecart-type Erreur 

standard 

Intervalle de confiance 

à 95% pour la 

moyenne 

Minimum Maximum 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

 241,00 158,00 220,8875 197,2458 5,51143 21,34568 209,0667 15 اإلجتماع علم

 246,00 207,00 239,8617 220,1383 4,48060 15,52125 230,0000 12 النفس علم

 269,00 189,00 244,9664 216,2003 6,53482 22,63729 230,5833 12 فلسفة

Total 39 222,1282 22,25827 3,56418 214,9129 229,3435 158,00 269,00 

 
 

Comparaisons multiples 

Variable dépendante: الوجداني الذكاء  

 LSD 

(I) الدراسي التخصص (J) التخصص 

 الدراسي

Différence 

de 

moyennes 

(I-J) 

Erreur 

standard 

Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

 اإلجتماع علم
 5,0794- 36,7872- 011, 7,81714 *20,93333- النفس علم

 5,6628- 37,3706- 009, 7,81714 *21,51667- فلسفة

 النفس علم
 36,7872 5,0794 011, 7,81714 *20,93333 اإلجتماع علم

 16,1281 17,2948- 944, 8,23999 58333,- فلسفة

 فلسفة
 37,3706 5,6628 009, 7,81714 *21,51667 اإلجتماع علم

 17,2948 16,1281- 944, 8,23999 58333, النفس علم

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

  

  


