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                      في محافظة الخميل كنكالخميل والبوليت تيلبات جامعطاو لدى طالب االنفعالي الذكاء مستوى 
 جامعة الخليؿ /ؽأبو مر د.جماؿ 

 الممخص:
والبولي ءنػػؾ  ػػ   جػػامع   الخليػػؿ طلبػػة عينػػة مػػفلاالنفعػػال   الػػذءا  هػػد ت الدرا ػػة معر ػػة م ػػ و 

جػػة الػػذءا  بعػػءؿ  ػػاـ در ن ػػا ع  ػػف ال  وأ ػػفرت ، وطالبػػة ( طالًبػػا333)بلغػػت   ، محا ظػػة الخليػػؿ
 ػػدـ وجػػود  ػػروؽ  و بػػيف ،(ُبعػػد ال عػػاطؼ )أءثػػر أبعػػاد الػػذءا  عػػيو ًا لػػد  الطلبػػة  ف  وأ (م و ػػطة)

األبعػػاد )إدارة االنفعػػاالت، و نظػػيـ االنفعػػاالت،  جميػػ  لػػ   (الجػػنس)م ػػ و  الػػذءا  لم غيػػربدالػػة 
ُبعػػػد ) دالػػػة  لػػػ  هنػػػاؾ  ػػػروؽ  ا بينمػػػ ،والمعر ػػػة االنفعاليػػػة، وال واتػػػؿ االج مػػػا  ( والدرجػػػة الءليػػػة

وجػػود و  ،(الجامعػػة )م ػػ و  الػػذءا  لم غيػػرب ػػدـ وجػػود  ػػروؽ دالػػة ، و  اإلنػػاثلتػػال   (ال عػػاطؼ
 بعػػػػػ  طػػػػػرح ـ    ػػػػػو لتػػػػػال  ال اػػػػػدير المر فػػػػػ  )مم ػػػػػاز(،  (المعػػػػػدؿ ال راءمػػػػػ )م غيػػػػػر لدالػػػػػة  ا روقػػػػػ

 ال وتيات.
 خميل والبوليتنكالكممات المفتاحية : الذكاء االنفعالى ، طمبة جامعتى ال 

Level of affectionate intelligence for the students 

ofHebron University and Palestine Polytechnic Universityat Hebron 

District 

Dr. Jamal Abu Maraq 
Abstract 
The study investigates the Level of affectionate intelligence for the 

students of Hebron University and Palestine Polytechnic University 

students (a sample of 339). Results showed a moderate degree of 

affectionate intelligence. Results also showed no statistically significant 

differences in the level of affectionate intelligence attributed to gender at 

all levels (affections management, organizing affections, affections 

knowledge and social communication). There were statistically 

significant differences in the level of affectionate intelligence for the 

favor females. There were no statistically significant differences in the 

level of affectionate intelligence attributed to university. There were 

statistically significant differences on the level of accumulated average 

for the favor of high average (excellent).  

 

Key words: affectionate intelligence, PPU & Hebron University Students.  
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 الخمفية النظرية:
وهػػػػػػػػ  ءلمػػػػػػػػة ال ينيػػػػػػػػة  ،الرومػػػػػػػػان  ) يعػػػػػػػػروف( ؼظهػػػػػػػػرت ءلمػػػػػػػػة الػػػػػػػػذءا   لػػػػػػػػ  يػػػػػػػػد الفيل ػػػػػػػػو 

(Intelligentialوباإلنجليزيػػػة )  والفرن ػػػية(Intelligence ) و عنػػػ  لغويػػػًا الػػػذهف(Intellect )
( 0391، ) امر ذءا و رجمت للعربية بلفظ ( Sagacity)والحءمة (  Understanding )والفهـ

ػ مػ ، يمػا بيػنهـ حػوؿ هػذا المفهػوـؾ اخ لػؼ  لمػا  الػنفس لذل ا  بػر  قمػة العمليػات العاليػة  فْ نهـ م 
 اً ا ػ ن اجي اً  رضػي ـ مػف ا  بػر  عػي اً ا  بر  جانبًا مف جوانب العختية، ومػنه فْ ومنهـ م   ،لإلن اف

هػػػو يمءنػػػال اال ػػػ دالؿ  ليػػػال أو ال عػػػرؼ  ليػػػال مػػػف خػػػمؿ ن ا جػػػال و ثػػػار  ومػػػنهـ مػػػف ي  ػػػا ؿ هػػػؿ 
األولػػػ  أطلػػػؽ  ليهػػػا  ،فيإلػػػ  ظهػػػور مدر ػػػ  وبػػػالطب  هػػػذا االخػػػ مؼ أد ّ  مء  ػػػبم أـ مػػػوروثم
وأف  ،تػػفة موروثػػة"ؼ الػػذءا  بهنػػال و عػػر   (Eysen k.h)ؾ نػػز مهػػا هػػانز  يز المدر ػػة الوراثيػػة وي 

وهػذا يعنػ  بػهف الػذءا  تػفة ءليػة للػدماغ  ، ػ  جميػ  المجػاالتالم فوؽ    مجاؿ ما  هو م فوؽ 
 ."ويع ؽ  يها ءا ة الادرات ال فءيرية ،ثةمورو 

أنػػػػال ي ر ػػػػب  لػػػػ  نظػػػػرة المدر ػػػػة الوراثيػػػػة إلػػػػ  ( 5000،الحػػػػارث  ) ( و0393،العػػػػي   )ويعػػػػير  
ثاا يػػًا  مػةأو المحرو  ةر يػػلر ػػ  م ػ و  الػػذءا   نػد أ ػػراد الف ػات الفا ؛ال خلػ   ػػف ال ػدابير ال ػػ    خػذ

ثيػػة و ر مؤهلػػة للػػذءا  بحجػػة أف الػػذءا  ذو مور البعػػرية أنهػػا  يػػ ؽاأل ػػراوءػػذلؾ النظػػر إلػػ  بعػػ  
 ءما ي ر ب  ل  نظرة هذ  المدر ة ا  مرارية ال فرقة العنترية. ، الية

( Fisher)و يعػػر(  Leon Kaman) البي ػػة وي ز مهػػا ليػػوف ءػػامف الثانيػػة:  هػػ  أمػػا المدر ػػةو 
 ،ةيػػدرة ديناميءقػػ"الػػذءا   أف  ( وجمػػيعهـ يػػروف  Piaget ) وبياجيػػال Vygotsky ))و ايفو  ػػء  

 ." بر الخبرات وال فا مت االج ما ية افوليس قدرة ثاب ة، بمعن  أف الذءا  وال فءير ينمو 
الحػراؾ  بمعػزؿ  ػفلػـ يءػف  الأف الػذءا  بجميػ  أنوا ػ ( (Sylwester, 1995وأءد ذلؾ  يلو  ر 

الػػذءا   ف  إ( ياػػوؿ Fisher,1979)األمػػر الػػذل جعػػؿ  عػػر ، االج مػػا   وال فػػا مت االج ما يػػة
، وأخيػرًا مءونػات مػا األدا مءونػات و مءونػات هػ : مءونػات االء  ػاب المعر ػ ،  ةي ءوف مف ثمث
 ورا  المعر ة.

 ،ال اليديػة اتخ لؼ  ف النظري ـ نظرية جديدة وقد   ،( (Gardner,H.1983رجاردن دهوا ر جا  و 
 مءػػػػف الفػػػػرد مػػػػف حػػػػؿ و حػػػػو  هػػػػذ  النظريػػػػة أف الػػػػذءا  يعػػػػمؿ أبعػػػػادًا م عػػػػددة ومهػػػػارات م نو ػػػػة 

 بي يػا بػؿ اأـ  طػور  ادوف النظػر إلػ  ءػوف الػذءا  وراثيػ اإلبػداعزيػادة  نميػة المعءمت و عمػؿ  لػ  
 ،للفػرد وال ػ  هػ  بمثابػة معػايير لم ػ دالؿ  لػ  وجودهػا( البيو ثاا يػة)األ س رءز جاردنر  ل  
 -  راضيف:ا ( إل 0339 ،  نظرية الذءا  الم عدد ءما أعار )ال رورويمءف حتر  رو 

 نف ها.بالطرياة   هـ ال ي علموف وااله مامات،خ م ًا    الادرات اأف للبعر  (0)
 .ي علـ ءؿ ع   يمءف  علمال فْ ال يمءف ألحد أ   (5)
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نخػػرط الفػػرد  ػػ  الميػػداف إإذا  إالّ وهػػذا ال يػػ ـ  ،وهػػذا يعنػػ  أف الخبػػرة  ح ػػاج إلػػ  ممار ػػة و ػػدريب
  ال.او مؿ ل طوير قدر 

ومػػػػ  ان عػػػػار  ،مػػػػف خػػػػمؿ ال ػػػػلوءيات  يػػػػر المر ػػػػوب  يهػػػػا ذءا  االنفعػػػػال أهميػػػػة الػػػػو نبثػػػػؽ     
 ػػػ   واإلداريػػػةوزيػػػادة المعػػػءمت ال ربويػػػة والنف ػػػية واالج ما يػػػة واالق تػػػادية  ،األمػػػرا  النف ػػػية

المؤ  ػػػات ال ربويػػػة خاتػػػة والمؤ  ػػػات المدنيػػػة  امػػػة، أد  ذلػػػؾ إلػػػ  لفػػػت ان بػػػا  البػػػاحثيف  ػػػ  
 إلػػ  أف  ( 5002،الخوالػػدة  )يػػة الػػذءا  االنفعػػال  واالج مػػا   إذ أعػػار الدرا ػػات النف ػػية إلػػ  أهم

ومػػا يعانيػػال الجهػػاز ال ربػػول مػػف معػػءمت انفعاليػػة،  الالػػؽ،دخػػوؿ األ ػػر والمج معػػات إلػػ   ػػالـ 
أو الجامعػات و عػدد هػذ  الظػواهر ن ػاج لعػدـ االه مػاـ  سالمػدار وظهور العنؼ الطمب   وا     

الذل يعمؿ ضػبط الػنفس، والحمػاس والمثػابرة والاػدرة  لػ   حفيػز الػنفس، ل  االنفعابههمية الذءا  
وأف المواقػػؼ  األخمقيػػةوالعختػػية واال ػػ عدادات  األحا ػػيسوالػػذل   مثػػؿ  ػػ  أهميػػة الطلبػػة بػػيف 

هػػ  و ػػاطة االنفعاليػػة، ذلػػؾ أف االنفعػػاالت  اإلن ػػاف ػػ  الحيػػاة إنمػػا  نبػػ  مػػف قػػدرات  ،األخمقيػػة
لل عبيػػر  ػػف نف ػػال  ػػ   عػػؿ مػػا، هػػؤال  الػػذيف  اإلن ػػافهػػو عػػعور ينفجػػر داخػػؿ و  لإلن ػػافالعاطفػػة 

، األخػمؽف للادرة  ل  ضػبط المعػا ر إنمػا يعػانوف مػف  جػز ييءونوف أ ر  االنفعاؿ أو المف ار 
 اإليثػػػاروأف معػػا ر  ، الاػػدرة  لػػ  ال ػػيطرة  لػػ  االنفعػػاؿ هػػ  أ ػػاس اإلدارة وأ ػػاس العختػػية

 واح ياجا هـ بمعا ر اآلخريف  ف اإلح اسأما العجز    م  اآلخريف ءمف    ال عاطؼ الوجدان
الضبط النف ػ  والرأ ػة موقفػاف أخمقيػاف مهمػاف وبحاجػة  ف  إحيث  واإلحباط،يؤدل لعدـ االء راث 

  ترنا.لهما    
و ظهػر  ،ـ  مقا ػال مػ  اآلخػريفْهػـ ذا ال و ّ هْ أف نمو الطفؿ يح اج إل   ّ  (5005،الااض  )ويؤءد 
 الادرة  ل   هـ معا ر اآلخريف و واطفهـ.و الذات طور مفهـو هما  بطريا يفالحاجة هذ  
 ف  بػه (5002،  وبرءػات ، أبػو مػرؽ ) ػ  الػوارد ( Elis, 1997 ألػس ) اءػد و ػ  هػذا ال ػياؽ     

الذءا  االج ما   يمر    مراحؿ  دة ال طور اب دا  مف مرحلة ال رءيز  ل  األنا أو الػذات ال ػ  
وح   يج از هذ  المراحؿ  ،  ا    ف الثانية ح   مرحلة المراهاة ومرحلة النضع االج م ظهر 

ءميػػػات ءبيػػػرة مػػػف المثيػػػرات مػػػف جهػػػة و  الطبيعيػػػة،م ػػػ و   ػػػاؿ مػػػف الاػػػدرات إلػػػ   بنجػػػاح يح ػػػاج
الوالػػػديف ومػػػف جهػػػة المعلمػػػيف، إضػػػا ة إلػػػ  بي ػػػة ثاا يػػػة  ولػػػد الءفايػػػة االج ما يػػػة مػػػف حيػػػث  هػػػـ 

ذا  حاػؽ وجػػود الػػذءا  االنفعػػال  واالج مػػا   ، ما يػػة والعاطفيػػة للحيػػاة العختػػيةالجوانػب االج  وا 
 ي ع  نحو االر اا . ألنال دا ماً لد  العخص  إنال ءفيؿ بانجاز ءثير مف النعاطات بنجاح 

( أنػػػػال ال يوجػػػػد  ػػػػو  نظريػػػػة واحػػػػدة يمءػػػػف ادراجهػػػػا ضػػػػمف النمػػػػوذج 5001،الخضػػػػر  )ويػػػػذءر  
 Salovey and) ومػػاير  ػػالو  وهػػ  نظريػػة  ،ًا نمػػوذج الاػػدراتويطلػػؽ  ليػػال أحيانػػ ،المعر ػػ 

Mayer أف الوجداف يمن  الفرد معلومات مهمة، ي فاوت األ راد  يما بيػنهـ  ػ  الاػدرة  الذيف يرياف
، و وظيفها، وضبطها مف أجؿ  وا ؽ أءثر ءفا ة مػ  مواقػؼ ا، و وءيده ل  الو   بها، و ف يرها
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 ،بدقػػػة ال "يعػػػمؿ الاػػػدرة  لػػػ  ادراؾ االنفعػػػاالتأن ػػػ االنفعػػػال لػػػذءا   لفػػػة، حيػػػث  ر ػػػا االحيػػػاة المخ
 والاػػدرة ال فءيػػر، مليػػة   ي ػػر  نػػدما إليهػػا والوتػػوؿ  وليػػدها،  لػػ  والاػػدرة  نهػػا، وال عبيػػر و اييمهػػا،

 الوجػػدان  النمػػو يعػػزز بمػػا االنفعػػاالت،  نظػػيـ  لػػ  والاػػدرة الوجدانيػػة، والمعر ػػة االنفعػػاؿ  هػػـ  لػػ 

  ." والعال 
وذءر أتحاب النموذج المعر   أرب  قدرات  ر ية للذءا  الوجدان  منفتلة لءنها م جان ة مػ    

وهػ  قػدرات مر بػة  خػر أ  حػداها ومنخفضػًا  ػ  إلاػدرة  ػ   اػد يءػوف الفػرد  ػال  ا ،بعضها البع 
انفعاليػا ً   ػاأل راد األءثػر ذءػا ،للفػرداالنفعال   طوريًا مف األدن  إل  األ ل ،  عءس مراحؿ النمو 

  منها.وياعوف    الم  ويات األ ل   ،يمروف بتورة أ رع    هذ  المراحؿ
 حيػػػث يػػػراد بالػػػذءا  (Golman,1995) نمػػػوذج "جولمػػػاف"أمػػػا النمػػػوذج  يػػػر المعر ػػػ   يمثلػػػال   

عػػا ر األخػػريف، و لػػ   حفيػػز ذوا نػػا و لػػ  إدارة مال عػػرؼ  لػػ  معػػا رنا و   ػػ قػػدر نا  "االنفعػػال 
 يػػػر المعر ػػػ  خم ػػػة  االنفعػػػال مقا نػػػا مػػػ  االخػػػريف بعػػػءؿ  عػػػاؿ" وي ضػػػمف الػػػذءا  انفعاال نػػػا و 

دارة االنفعػػػػاالت )الػػػػ خلص مػػػػف االنفعػػػػاالت  أبعػػػػاد: الػػػػو   بالػػػػذات )معر ػػػػة انفعػػػػاالت الػػػػذات(، وا 
ال ػػلبية(، وحفػػز الػػذات ) هجيػػؿ اإلعػػبا ات(، وال عػػاطؼ )ا  عػػعار انفعػػاالت اآلخػػريف(، وال عامػػؿ 

هػػذا النمػػوذج بػػػهف الػػذءا  العالػػ  والػػػذءا   أتػػػحابويػػر   .هػػػارات االج ما يػػة( مػػ  اآلخػػريف )الم
  منفتمف.لي ا م عارضيف ولءنهما  االنفعال 

حػػػػػدد مءونػػػػػات الػػػػػذءا   (Bar-On)أوف  –أف بػػػػػار إلػػػػػ  ( 5002، يػػػػػث ، والحلػػػػػ  ) ويعػػػػػير   
 مءونات وه : ةخم االنفعال  بيف الجوانب العختية واالنفعالية واالج ما ية و اًا لنظري ال    

إدارة الضػػغوط وهػػ  الم علاػػة ، وهػػ  الم علاػػة بعػػعور الفػػرد نحػػو ال ػػعادة وال فا ػػؿ ،الحالػػة المزاجيػػة
ال ءيػػؼ وهػ  الم علاػػة ب  ػػام  الفػرد ومرون ػػال نحػػو  ؼوضػبطها،  واطػػبحػؿ المعػػءمت االنفعاليػػة 

والمءونػة مػف  ،اآلخػريف وامؿ خارج الفػرد وهػ  الم علاػة بعمقػات الفػرد مػ  ، نف ال ونحو اآلخريف
وهػ  المر بطػة  ، وامػؿ داخػؿ الفػرد ذا ػال، ال عاطؼ والم ػؤولية االج ما يػة والعمقػات بػيف اال ػراد

 .و وءيدها الذاتب ادير الفرد لنف ال والمءونة مف الو   بالذات االنفعالية و حايؽ 
 مشكمة الدراسة وتساؤالتها:

 أهدا ػال لتػيا ة الفػرد،  ػد   مػف المهػارات مجمو ػة خػمؿ مػف  نهػا يعبػر قػدرة االنفعػال  لػال الذءا 

 داخليػة األمػور  لػ  وحءمػال  ادير  ويجعؿ الفعؿ مواجهة    الجهد ويبذؿ ،  و حايؽ ذا ال الخاتة

 المواقػؼ  ػ  الخجػؿ ي جنب  جعلال ال   بالخبرات االنفعالية  زود  و عختيا  نال و تدر ، المنعه

لػد   الػذءا  االنفعػال   ػف المزيػد معر ػة إلػ  حاجػة هنػاؾ يػزاؿ لػذا ال ،  يهػا ال فا ؿ ي طلب ال ال  
  .الجامعات طلبة وختوتا ،عرا   المج م  بع 
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لػػد  طلبػػة جامعػػة  ومػػف هػػذا المنطػػؽ  ػػإف الدرا ػػة   ػػع  إلػػ  معر ػػة م ػػ و  الػػذءا  االنفعػػال  
مػا م ػ و   : الدرا ػة  ػ  ال ػؤاؿ ال ػال معءلة الخليؿ وجامعة البولي ءنؾ، و   هذا ال ياؽ  بلورت

 الذءا  االنفعال  لد  طمب وطالبات جامع   الخليؿ والبولي ءنؾ    محا ظة الخليؿم
 ومف ال ؤاؿ الر يس  ـ  حديد األ  لة الفر ية اآل ية:

 : ما درجة الذءا  االنفعال  لد  طلبة جامع   الخليؿ والبولي ءنؾم    ال ؤاؿ األوؿ
 االنفعال  لد  طلبة جامع   الخليؿ والبولي ءنؾم: ما أهـ مظاهر الذءا   ال ؤاؿ الثان 
(    درجة الذءا  α≤0.05: هؿ هناؾ  روؽ دالة إحتا ية  ند الم  و  ) ال ؤاؿ الثالث

االنفعال  لد  طلبة جامع   الخليؿ والبولي ءنؾ  عز  للم غيرات الم  الة )الجنس : ذءور ، 
المعدؿ ال راءم  : مم از ، جيد جدا،  ) ،ؾ ( إناث( ) الجامعة : جامعة الخليؿ ، جامعة البولي ن

 جيد ، قبوؿ ( 
 أهمية الدراسة:

  ءمف أهميػة هػذ  الدرا ػة  ػ  معر ػة م ػ و  الػذءا  االنفعػال  لػد  طلبػة جػامع   الخليػؿ 
 والبولي ءنؾ، وءذلؾ معر ة أهـ مظاهر الذءا  االنفعال .

 والجامعػة ،  الجػنس ًا لم غيػرات )معر ة الفروؽ    الذءا  االنفعال  لد  أ راد العينػة و اػ 
 ، والمعدؿ ال راءم (.

  ، ( مّمػػػا 5005ا ػػػ خداـ الباحػػػث مايػػػاس الػػػذءا  االنفعػػػال  مػػػف إ ػػػداد ) بػػػد  ، و ثمػػػاف
يفضػػػ  إلػػػ  أهميػػػال  ػػػ  معر ػػػة دالالت تػػػدؽ االخ بػػػار وثبا ػػػال  لػػػ   ينػػػة مػػػف طػػػمب 

 (. البول ءنؾ ة، وجامع وطالبات الجامعات الفل طينية )جامعة الخليؿ

  زودنػػا ن ػػا ع هػػذ  الدرا ػػة بمعر ػػة درجػػة الػػذءا  االنفعػػال  لػػد  طلبػػة جامعػػة الخليػػؿ مّمػػا 
 يزيد مف دا عي هـ    الّ حتيؿ و   بنا  العختية وتالها.

  هدؼ الدرا ة الحالية إل : : أهداف الدراسة
ال عػػػػرؼ إلػػػػ  م ػػػػ و  درجػػػػة الػػػػذءا  االنفعػػػػال  لػػػػد  طػػػػمب وطالبػػػػات جػػػػامع   الخليػػػػؿ  (0

 لي ءنؾ    محا ظة الخليؿ.والبو 

معر ػػة أهػػـ مظػػاهر الػػذءا  االنفعػػال  لػػد  طػػمب وطالبػػات جػػامع   الخليػػؿ والبولي ءنػػؾ   (5
    محا ظة الخليؿ.

 لػػ  درجػػة الػػذءا   (، المعػػدؿ ال راءمػػ  ، الجامعػػة معر ػػة الفػػروؽ  ػػ  ءػػم مػػف )الجػػنس (3
 االنفعال  لد  طمب وطالبات جامع   الخليؿ والبولي ءنؾ. 

 الدراسة: محددات
ُطباػت  د، وقػطمب وطالبات جامع   الخليؿ والبول ءنيػؾ مف  ينة هذ  الدرا ة  ل  ع ا تر ن ا 

  لػ  الدرا ػة (  ءمػا  ا تػر ن ػا ع هػذ  5002 ػ  الفتػؿ الدرا ػ  األوؿ مػف العػاـ الجػامع  )



 1 

األبعػاد   ياػيس ( الػذل5005مػف) إ ػداد  بػد  ، و ثمػاف ، االنفعػال ( الػذءا   ( الم ػ خدـ المايػاس
دارة االنفعاليػػة، المعر ػػة  :ال اليػػة  وال واتػػؿ وال عػػاطؼ، االنفعػػاالت، االنفعػػاالت، و نظػػيـ وا 

 .االج ما  
  لدراسات السابقة:ا
(  درا ػ يف  حػوؿ طبيعػة الػذءا  العختػ  : بهػدؼ الوتػوؿ 0330،0335أجػر  )أبػو حطػب ، 

 ص منبثاة مف  ارير ذا  ، وهو إل  ا  را يجية قياس الذءا  العخت  بوا طة  حديد أرب  ختا
، واال  امؿ  ف ال اريػر الػذا    : االر باط الوثيؽ بمعلومات ال ارير الذا   ي ضمف النااط ال الية

( طالبػػًا وطالبػػة 020، والموضػػو ية. م ػػ خدمًا  ينػػة قوامهػػا ) ذا ػػال، والاابليػػة للممحظػػة الخارجيػػة
( 50( م و ػػط أ مػػارهـ )90، واإلنػػاث  70 ذءػػور مػػف طلبػػة ءليػػة ال ربيػػة بجامعػػة  ػػيف عػػمس )

، وطّباػػال  لػػ  جميػػ  أ ػػراد العينػػة مايػػاس ال اريػػر الػػذا   بنظػػاـ الفػػر  ال  ػػابع ، وأ طيػػت   ػػنال
للمفحػػػػوص الدرجػػػػة ال ػػػػ   حػػػػدد م ػػػػ و  ال اػػػػدير الػػػػذل  بػػػػر  نػػػػال ذا يػػػػًا، وءػػػػذلؾ مايػػػػاس طلػػػػب 

بيف رتيد المعلومػات الماػدـ المعلومات الذل ُيحدد بعدد البطاقات ال   ا  خدمها المفحوص مف 
دُّ  األقت  ) ، حيث ُأ طيت للمفحػوص الػذل لػـ يطلػب أل معلومػات إضػا ية،  ( بطاقات3لال وح 

وا  مد     ادير  الذا    ل  البطاقة اال  همءية  اػط الدرجػة )تػفر(  ػ  هػذا المايػاس. إضػا ة 
لل فءيػر اإلب ءػارل التػورة إل  ذلؾ  ػـ  طبيػؽ النعػاط األوؿ ) ءػويف التػور( مػف اخ بػار  ػورانس 

 )أ(. وأ فرت ن ا ع الدرا ة  دـ وجود  روؽ بيف الجن يف    الذءا  العخت  بتفة  امة.

(  مف درا  هما معر ة العمقة بيف الذءا  االج ما   والايـ 0337وهدؼ ) الداهرل ، و فياف ،  
نفس    جامعة  عز و ءونت االج ما ية و مق هما بال وا ؽ النف   واالج ما   لد  طلبة  لـ ال

( طالبًا وطالبة مف الم  و  الثان  والثالث والراب  وطبّؽ  ل  أ راد العينة 357 ينة الدرا ة مف )
، وءل ػا األدا ػيف مػف  ، وأخر   ايس ال وا ؽ النف   واالج مػا   ا  بانال  ايس الذءا  االج ما  

 .ـ اخ بار الايـ اللبورت ، ولاياس الايـ االج ما ية  ـ ا  خدا إ داد الباحثيف
، وقػػػيـ  وأ ػػػفرت ن ػػػا ع الدرا ػػػة  ػػػف  م ػػػ  طلبػػػة  لػػػـ الػػػنفس  ػػػ  جامعػػػة  عػػػز بػػػذءا  اج مػػػا   

، ءمػػػا  بػػػيف وجػػػود  مقػػػة ذات داللػػػة إحتػػػا ية بػػػيف  ، و وا ػػػؽ نف ػػػ  واج مػػػا    ػػػاؿ   اج ما يػػػة
ة بػػػيف الاػػػيـ ،  ػػػ  حػػػيف  بػػػيف  ػػػدـ وجػػػود  مقػػػ الػػػذءا  االج مػػػا   وال وا ػػػؽ االج مػػػا   والنف ػػػ 

 وتلت ن ا ع الدرا ة إل   دـ وجود  ػروؽ دالػة  ا، ءم  االج ما ية وال وا ؽ النف   واالج ما  
، ولءف  بػيف وجػود  ػروؽ دالػة إحتػا يا  بعػًا  إحتا ية    الذءا  االج ما   و اًا لم غير الجنس

 لم غير الم  و  الدرا   لتال  الم  و  الراب .

( بدرا ػػػػة هػػػػد ت إلػػػػ   انػػػػيف مايػػػػاس للػػػػذءا  االنفعػػػػال  0339 ػػػػمي  ، وقػػػػاـ ) ثمػػػػاف ، و بػػػػد ال  
( طالبػًا وطالبػة و وتػم 031وال حاؽ مف  واملال وأبعػاد . وقػد ا  مػدت الدرا ػة  لػ   ينػة مػف )

،  نظػػيـ االنفعػػاالت،  : المعر ػػة االنفعاليػػة إلػػ  أف الػػذءا  االنفعػػال  ي ءػػوف مػػف خم ػػة أبعػػاد هػػ 
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، ءما  بيف وجود  مقة بيف الذءا  االنفعال   ، وال واتؿ االج ما   ت، إدارة االنفعاال ال عاطؼ
 ودا   اإلنجاز والمعدؿ ال راءم .

مػػف درا ػػ هما  حػػص  مقػػة الػػذءا   (Fox and Spector, 2000)وهػػدؼ  ػػوءس و ا ػػبء ور 
( طالبػػًا جامعيػػًا مػػف  ختتػػات مخ لفػػة  ػػ  001االنفعػػال  والػػذءا  العػػاـ، و ءونػػت العينػػة مػػف )

، وأوضػػحت ن ػػا ع الدرا ػػة  ػػدـ  معػػة  لوريػػدا م ػػ خدمًا مايا ػػ  الػػذءا  االنفعػػال  والػػذءا  العػػاـجا
 وجود  مقة بيف الذءا  االنفعال  والذءا  العاـ.

( درا ػػة بهػػدؼ معر ػػة العمقػػة بػػيف الػػذءا  الوجػػدان  وبعػػ  Lindely, 2001وأجػػرت لينػػدل  )
( طالبػًا وطالبػة مػف طلبػة الجامعػة مػوز يف 250 مات العختية )الوجدان ( و هلفت العينة مػف )

( ومايػاس البرو يػؿ Goleman, 1997مناتػفة، وطبػؽ  لػ  جميػ  أ ػراد العينػة قا مػة جولمػاف )
، ءمػػػا  العختػػػ   يزنػػػؾ(، وأوضػػػحت الن ػػػا ع  ػػػدـ وجػػػود  ػػػروؽ إحتػػػا ية و اػػػًا لم غيػػػر الجػػػنس

ن  و مة االنب اطية،    حيف أوضحت ن ا ع الدرا ة  ف وجود  مقة إيجابية بيف الذءا  الوجدا
  بيف وجود  مقة  البة بيف الذءا  الوجدان  و مة العتابية.

( العمقػػػة بػػػيف الػػػذءا  الوجػػػدان  وءػػػؿ مػػػف الػػػذءا  المعر ػػػ ، وال وا ػػػؽ 5005و حػػػص ) جػػػوة ،  
( 032، ) ( طالبػة12، مػنهـ ) ( طالبػًا وطالبػة529، م  خدمًا  ينػة قوامهػا ) النف   وال ختص

وأ فرت ن ا ع الدار ة  دـ وجود  مقػة بػيف الػذءا  الوجػدان  والػذءا  المعر ػ  وال حتػيؿ طالبًا، 
، ءمػػػا أ ػػػفرت ن ػػػا ع  ، بينهػػػا  بػػػيف وجػػػود  مقػػػة بػػػيف الػػػذءا  الوجػػػدان  وال وا ػػػؽ النف ػػػ  الدرا ػػػ 

 ، وءػذلؾ  بػيف  ػدـ وجػود  بعػاً  األدبية واألق اـ العمليػة ـالدرا ة  ف  دـ وجود  روؽ بيف األق ا
 لم غير الجنس بيف الطمب والطالبات.

وبي نت معظـ البحوث والدرا ات ال    ناولت الذءا  واالج ما   أنها  دور حوؿ ثمثة مجاالت   
، وهنػا  : يعير إل  إخفا  المعلومػات االج ما يػة ( وه : األوؿ5003ءما أعارت ) بد الر وؿ ،

الػػدالالت واإلعػػارات وال لميحػػات  يػػر اللفظيػػة يءػػوف الػػذءا  االج مػػا   بمثابػػة الاػػدرة  لػػ  قػػرا ة 
دراؾ األ ػػراد واال  بتػػار والػػو   االج مػػا  . والثػػان   يحػػدد الػػذءا   و عػػدد األدوار االج ما يػػة وا 

     االج ما    ف  ءيؼ و وا ؽ األدا  االج ما  . 

بات ( مػػػف درا ػػػ ها الءعػػػؼ  ػػػف العمقػػػة بػػػيف الػػػذءا  االنفعػػػال  واضػػػطرا5002وهػػػد ت )الػػػديرل ،
( طالبػػًا وطالبػػة طباػػت  لػػيهـ مايا ػػًا للػػذءا  االنفعػػال  30العختػػية م ػػ خدمة  ينػػة مءونػػة مػػف )

مػػػف إ ػػػداد الباحثػػػة. وخلتػػػت ن ػػػا ع الدرا ػػػة إلػػػػ  أنػػػال ءلمػػػا ار فعػػػت معػػػدالت الػػػذءا  االنفعػػػػال  
انخفضػت اضػػطرابات العختػػية ءمػػا  بػػيف وجػػود  مقػة ار باطيػػة ذات داللػػة إحتػػا ية بػػيف أبعػػاد 

، وءػػػذلؾ وجػػػود  ػػػروؽ دالػػػة بػػػيف الػػػذءور واإلنػػػاث  ػػػ   ا  االنفعػػػال  واضػػػطرابات العختػػػيةالػػػذء
 المعارءة الوجدانية والعمقات العختية لتال  اإلناث.  
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( إل   تميـ ماياس  ربػ  للػذءا  الوجػدان   لػ   ػرار نمػوذج 5001و عت درا ة )الخضر ،  
أف الػذءا  الوجػدان  قػدرة  اليػة  الػذل يػر   (Salovey and Mayer. 1990) ػالو   ومػاير 

( 512، وا ػ خدـ  ينػة مءونػة مػف )  ماثؿ األنواع األخر  مف الذءا ات العالية المعر ية الم عددة
اناث( وجميعهـ مف طلبة ءليػة العلػوـ االج ما يػة بجامعػة  059ذءور،  031طالبا وطالبة منهـ )

 .Salovey and Mayer) الءويػػت. و وتػػؿ إلػػ   ءػػس مػػا ا  رضػػال ءػػؿ مػػف  ػػالو   ومػػاير

، و هـ  ، و وظيؼ االنفعاؿ مف أف هناؾ أربعة مءونات للذءا  الوجدان  )إدراؾ االنفعاؿ (1990
االنفعػػػاؿ وضػػػبط االنفعػػػاؿ(، ءمػػػا  وتػػػؿ مػػػف خػػػمؿ ال حليػػػؿ العػػػامل  للمايػػػاس الػػػذل أ ػػػد  لهػػػذا 

ان  العػاـ. ءمػا  وتػؿ (  بارة ،و امًم واحدًا أطلؽ  ليال الذءا  الوجد37، والمءوف مف ) الغر 
إلػػ  أف الػػذءا  الوجػػدان  لػػيس بعػػدًا مػػف أبعػػاد العختػػية وءػػذلؾ أ ػػفرت ن ػػا ع الدرا ػػة  ػػف وجػػود 

، ءمػا ياػاس باخ بػار   مقة ار باطيػة بػيف درجػة الػذءا  الوجػدان  ودرجػات ءػؿ مػف الػذءا  العالػ 
ف أف اإلناث حّتلف  ل  ، ءما أ فرت الن ا ع   لينوف "  عريب الارع  –الادرة العامة " أو يس 

 م و ط أ ل     الذءا  الوجدان  ماارنة بالذءور.
االنفعػال   الػذءا  بػيف العمقػة  ػف الءعػؼ إلػ  (  بػإجرا  درا ػة هػد ت5007الربيػ  ، (قػاـ ءمػا    
 ، وم ػ و  و ختتػال ، الطالب جنس م غيرات ضو     العختية وأنماط الناقد ال فءير مف وءؿ

 الدرا ػة  ينػة ، و ءونػت األردف  ػ  اليرمػوؾ جامعة طلبة لد  ، الجامع  القبول وأ اس ،  حتيلال

 وال فءيػر االنفعػال  الػذءا  ءػؿ مػف م ػ و  أف إلػ  الدرا ػة و وتػلت ، وطالبػة ( طالػب  200مػف )

 هنػاؾ ءػذلؾ .الُعتػاب  الػنمط ال ػا د هػو العختػية نمػط وأف ، م و ػط م ػ و   ػ  للطلبػة الناقػد

م  و ) جيد جدًا(،   ند ال حتيؿ م غير الناقد ح ب وال فءير االنفعال  ءا الذ بيف ار باطيال  مقة
 لل ختػص  عػز  االنب ػاطية العختػية ونمػط الػذءا  االنفعػال  بػيف إيجابيػة  مقػة وأيضػًا هنػاؾ

 .العلمية الءليات ولتال 
ر ( بدرا ػػػة العمقػػػة بػػػيف الػػػذءا  االنفعػػػال  وءػػػؿ مػػػف وجهػػػة الضػػػبط و اػػػدي5009وقػػػاـ) المتػػػدر ،

( طالبًا وطالبة مف ءلية ال ربية بجامعة األزهػر ) ػزة(، 503الذات والخجؿ م  خدمًا  ينة بلغت )
وأ فرت ن ا ع الدرا ة  ف وجػود  ػروؽ بػيف الطػمب والطالبػات لتػال  الطلبػة الػذءور  ػ  الػذءا  

ت ، ءمػػػا  بػػػيف وجػػػود  ػػػروؽ بػػػيف مر فعػػػ  ومنخفضػػػ  الػػػذءا  االنفعػػػال   ػػػ   اػػػدير الػػػذا االنفعػػػال 
، وءػذلؾ أعػارت الن ػا ع وجػػود أثػر إيجػاب  للػذءا  االنفعػػال   لتػال    ػة الػذءا  االنفعػال  المر فػػ 

، و اػػدير الػػذات(،  ػػ  حػػيف  بػػي ف  ػػدـ وجػػود  ػػروؽ ذات  ، الخجػػؿ  لػػ  م غيػػرات )وجهػػة الضػػبط
 داللة إحتا ية بيف مر فع  ومنخفض  الذءا  االنفعال     ءؿ مف الخجؿ ووجهة الضبط.

درا ػة بعنػواف الػذءا  االنفعػال  و مق ػال  (Mauric and Elias, 2008)مػايرؾ والػيس  وأجػر 
، وطب ؽ   ل  أ راد العينة  ( طالباً 93بمفهوـ الذات و عابير ال  ام  الدين  لد   ينة مءونة مف )

ف ، وأ ػػفرت ن ػػا ع الدرا ػػة  ػػ مايا ػػًا للػػذءا  االنفعػػال  ومايا ػػًا  خػػر لمفهػػوـ الػػذات مػػف إ ػػدادهما
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، أل ءلمػا  وجود  مقة بػيف الػذءا  االنفعػال  ومفهػوـ الػذات و عػابير ال  ػام  الػدين  لػد  الطلبػة
 ءاف م  و  الذءا  االنفعال  مر فعًا ءاف مفهوـ الذات ايجابيًا والعءس تحي .

( مػػػػف درا ػػػ ال معر ػػػػة  مقػػػة الػػػػذءا  االنفعػػػال  بءػػػػؿ مػػػف ال حتػػػػيؿ 5003وهػػػدؼ )الم ػػػا يد ،  
اإلنجػػاز لػػد   ينػػة مػػف طلبػػة جامعػػة  ؿ البيػػت  ػػ  األردف م ػػ خدمًا  ينػػة قوامهػػا الدرا ػػ  ودا ػػ  

 ( طالبًا وطالبة وأ فرت ن ا ع الدرا ة أف أ راد  العي نِة ي م عوف بذءا  انفعال  مر ف  . 320)
(  بػػػػإجرا  درا ػػػػة هػػػػد ت مػػػػف خملهػػػػا معر ػػػػة العمقػػػػة بػػػػيف الػػػػذءا  5000وقامػػػػت ) الجنيػػػػدل ،   

االم حػػاف لػػد  طلبػػة الثانويػػة العامػػة  ػػ  مدينػػة الخليػػؿ بفل ػػطيف.  وطباػػت مايػػاس العػاطف  وقلػػؽ 
( ومايػػػػػػػػػاس قلػػػػػػػػػؽ االم حػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػف إ ػػػػػػػػػداد (Scuhtte.1998الػػػػػػػػػذءا  العػػػػػػػػػاطف  مػػػػػػػػػف إ ػػػػػػػػػداد   

Spielberger.1980)( ل   ينة قوامها  )طالبًا وطالبة. وأ فرت ن ا ع الدرا ة  ف  دـ 521 )
، ءمػا   ل  الدرجػة الءليػة اف اذءا  العاطف  ودرجة قلؽ االم حوجود  مقة ار باطيال بيف درجة ال

  بيف  دـ وجود  روؽ    درجة الذءا  االنفعال  و اا لم غيرل الجنس وال ختص.
( حوؿ معر ة العمقة بيف الذءا  العاطف  والمهػارات 5000و   الدرا ة ال   اجراها )العلواف ،   

معة الح يف بف طمؿ ، وُطبؽ  لػ  أ ػراد العينػة  البالغػة االج ما ية وأنماط ال علؽ لد  طلبة جا
( طالبػػػػػا وطالبػػػػػػة ثػػػػػػمث ماػػػػػػاييس هػػػػػػ  مايػػػػػاس للػػػػػػذءا  العػػػػػػاطف  ، و ومايػػػػػػاس المهػػػػػػارات 272)

االج ما يػػة ،  ومايػػاس أنمػػاط ال علػػؽ. و وتػػلت ن ػػا ع الدرا ػػة الػػ  وجػػود  مقػػة ار باطيػػة بػػيف 
نماط ال علؽ ، و بيف وجود  ػروؽ  ػ  الػذءا  بػيف الذءا  العاطف  وءؿ مف المهارات االج ما ية وأ

الػػػذءور واإلنػػػاث لتػػػال  اإلنػػػاث ، وءػػػذلؾ وجػػػود  ػػػروؽ دالػػػة  ػػػ  الػػػذءا  و اػػػا لم غيػػػر ال ختػػػص 
 لتال  ال ختتات االن انية.

، ومفهػػـو الػػذات لػػػد   ( ال  عػػرؼ  لػػ  العمقػػة بػػيف الػػذءا  االنفعػػال 5000وحاولػػت ) عػػرحة ،  
( 302 ي نػػًة قواُمهػػا ) ت، وا ػػ خدم ل  ػػ  مػػدارس منطاػػة جنػػوب الخليػػؿطلبػػة التػػؼ األوؿ الثػػانو 

طالبػػا وطالبػػة مػػف طلبػػة التػػؼ األوؿ الثػػانول وطّباػػت  لػػيهـ مايػػاس الػػذءا  االنفعػػال  مػػف إ ػػداد 
( ومايػػاس مفهػػـو الػػذات مػػف إ ػػداد ءػػوبر  ػػميث، وأ ػػفرت ن ػػا ع الدرا ػػة 5005) بػػد  و ثمػػاف ،

النفعػال  لػد  الطلبػة )م و ػطة(، ءمػا بيّنػْت وجػود  مقػة ار باطيػال  ل  أف الدرجة الءلية للػذءا  ا
،   ػ  حػيف  بػيف   ػدـ وجػود  ػروؽ دالػة إحتػا يا بػيف الػذءا   بيف الذءا  االنفعال  ومفهـو الذات

،  ، و ر يػػػب الطالػػػب  ػػػ  األ ػػػرة ، وال ختػػػص االنفعػػػال  ومفهػػػـو الػػػذات  ػػػ  ءػػػؿ مػػػف) الجػػػنس
 ، وأخيرا الدخؿ العهرل(    الدرجة الءلية.  ملهما، و  ، واألـ  عليـ األب  وم  و 

( معر ػػة طبيعػػة العمقػػة بػػيف الػػذءا  العػػاطف  واالنػػدماج الجػػامع  لػػد  5005وهػػدؼ )الااضػػ  ،
( طالبػا وطالبػة وُطبػؽ  لػ  أ ػراد 320 ينة مف طلبة ءلية ال ربيػة بجامعػة   عػز ،وبلغػت العينػة )

جػامع  ،وأوضػحت الن ػا ع و وجػود  مقػة ار باطيػة  أوف ومايػاس االنػدماج ال -العينة مايػاس بػار
موجبػػة بػػيف م ػػ و  الػػذءا  واالنػػدماج الجػػامع  لػػد  الطلبػػة الم ػػ جديف ، ءمػػا أوضػػحت الن ػػا ع 
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وجػػػػود  ػػػػروؽ  ػػػػ   بعػػػػدل الػػػػذءا  )لمهػػػػارات ال عػػػػاطؼ ( و)المهػػػػارات االج ما يػػػػة ( بػػػػيف الػػػػذءور 
د إدارة الضػػػغوط والمػػػزاج العػػػاـ ، ولػػػـ واإلنػػػاث لتػػػال  االنػػػاث ، و فػػػوؽ الػػػذءور  ػػػف االنػػػاث ببعػػػ

 ي ض  وجود  روؽ    م غير ال ختص  لم   وأدب .
( بإجرا  درا ة لفحص العمقة بيف الذءا  العاطف  واالء  ػاب  Sulaiman,2013)    ليماف قاـ 

،  ( طالبػػػا وطالبػػػة353لػػػد    ينػػػة مػػػف طلبػػػة جامعػػػة ال ػػػلطاف قػػػابوس قوامهػػػا )  وال ءيػػػؼ النف ػػػ
داؼ الدرا ػة طبػؽ ثمثػة ماػاييس لمء  ػاب والػذءا  العػاطف  وال ءيػؼ النف  ،وءعػفت ول حايؽ أه

لػػد  الطلبػػة ، ووجػػود  ػػروؽ  ػػ  م ػػ و  الػػذءا  العػػاطف  و اػػا  الن ػػا ع  ػػف ار فػػاع م ػػ و  الػػذءا 
لم غيػػػر النػػػوع االج مػػػا   لتػػػال  اإلنػػػاث ، ءمػػػا  بػػػيف وجػػػود  مقػػػة  ػػػالبة بػػػيف الػػػذءا  العػػػاطف  

 ب     حيف وجود  مقة ايجابية بيف الذءا  وال ءيؼ.وأ را  االء  ا
،  (  ػػػف م ػػػ و  الػػذءا  العػػػاطف  لػػػد  طلبػػػة الجامعػػػة الهاعػػػمية5002، الحلػػػ ، وءعػػفت ) يػػػث 

 الدرا ػػ ، وال حتػيؿ  ، والنػوع االج مػػا    وءػذلؾ  ػف م ػػ و  الفػروؽ  بعػػا لءػؿ مػف ال ختػػص
الن ا ع الم علاة بم غيرات الدرا ة  وأوضحت، ( طالبا وطالبة200وُطبؽ  ل  أ راد العينة البالغة )

أف م ػػػ و  الػػػذءا  العػػػاطف  ءػػػاف مر فعػػػا ،  ووجػػػود  ػػػروؽ دالػػػة بػػػيف م و ػػػطات الػػػذءور  الحاليػػػة
واإلنػػاث  لػػ  ُبعػػد ) الػػو   االج ما  ،والمهػػارات االج ما يػػة ( لتػػال  االنػػاث ، ووجػػود  ػػروؽ 

ر ال حتػػػيؿ االءػػػاديم  لتػػػال  الطلبػػػة ذول دالػػػة  ػػػ  ُبعػػػدل ) ال نظػػػيـ الػػػذا   ،والدا عيػػػة( لم غيػػػ
 ال ادير المم از.

مػف خػػمؿ العػػر  ال ػػابؽ لمػػا  ي ػػر اإلطػػمع  ليػػال مػػف درا ػػات  ناولػػت الػػذءا  االنفعػػال  أو     
الوجدان  أو العاطف     ضو  الم غيرات النف ية والمعر ية والعختية واالج ما يػة ،  اػد ا ػ فاد 

ؾ مػػػف األدوات ومػػػف  بػػػايف وا فػػػاؽ بعػػػ  الن ػػػا ع ر ػػػـ  عػػػدد الباحػػػث مػػػف  عػػػدد المنػػػاهع ، وءػػػذل
الثاا ات واخ مؼ الم غيرات موض  الدرا ة  لـ يجد الباحث    )حدود العلـ(  وا   ل  التعيد 

جامع يف مخ لف يف مما عج  الباحث  ل      االنفعال المحل  أو اإلقليم  درا ة  ناولت الذءا  
الم غيػػػرات )موضػػػ  الدرا ػػػة( ولعلهػػػا  ضػػػف  أهميػػػة و  ػػػا د درا ػػػة الػػػذءا  االنفعػػػال   ػػػ  ضػػػو  

الم ػػ وليف  لػػ  ال عػػرؼ  ػػ   هػػـ مءونػػات الػػذءا  االنفعػػال  مػػف حيػػث معر ػػة التػػفات العختػػية 
 .والمهارات االنفعالية ال    مءف الطالب والطالبة مف  فهـ معا ر وانفعاالت ومهارات اآلخريف

 :  التعريفات المفاهيمية واالجرائية
د الػػػذءا  االنفعػػػال  واالج مػػػا   مءملػػػيف لبعضػػػهما الػػػبع ، ولػػػيس م ضػػػاديف، إاّل أنهمػػػا يعػػػ 

يخ لفػػاف  ػػف المفهػػوـ العػػاـ للػػذءا ، ويءػػاد يءػػوف  ػػدـ وجػػود  عريػػؼ للػػذءا  م فاػػًا  ليػػال نظػػرًا 
 ل عدد المدارس    هذا العهف لذا أر  مف الضرورل  عريؼ الذءا  العاـ أواًل.
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  General Intelligenceالذكاء العام: 

( باػػدرة الفػػرد  لػػ   علػػـ مػػا ي علمػػال وناػػد ، و لػػ  معالجػػة المهػػػاـ 0335،أبػػو  ػػماحة ) ّر ػػال 
بفا ليػػػة وءفػػػا ة بمػػػا  يهػػػا االخ تػػػار، والػػػ علـ مػػػف الخبػػػرات ال ػػػ  ي عػػػر  لهػػػا، وال عامػػػؿ مػػػ  

أو  ( بػػالنمو العالػػ  أو اال ػػ عداد العالػػ  العػػاـ5000،زحلػػوؽ  )، و عر ػػال األوضػػاع الم ػػ جدة
قابليػػػة العػػػخص لل ءيػػػؼ وال تػػػرؼ، أو قدر ػػػال الء  ػػػاب قػػػدر مػػػف الءفػػػا ة المعر يػػػة، ن يجػػػة 

 .ل ي راءـ ن يجة لخبرات الحياةب والء ب الجديد والذي عرضال لل علـ وال در 
  Intelligence Emotionalالذكاء العاطفي: 

االنفعػال   ( إلػ  أف  الػذءا  (Mayer and Salovey, 1997أعػار ءػؿ مػف مػاير و ػالو  
 بػػارة  ػػف منظومػػة مػػف المهػػارات والءفػػا ات العاليػػة المر بطػػة بمعالجػػة المعلومػػات االنفعاليػػة 
دارة االنفعػػػػاالت  المخ تػػػػة بػػػػادراؾ االنفعػػػػاالت وا ػػػػ خدامها  ػػػػ    ػػػػهيؿ الاػػػػدرات العاليػػػػة .وا 

 و نظيمها، وال عاطؼ، والمعر ة االنفعالية، وأخيرا ال واتؿ االج ما  .
( أنال قدر  اإلن ػاف  لػ  ال عامػؿ مػ   واطفػال بحيػث يحاػؽ أءبػر قػدر 5003،  العي  )و ر ال 

( أنػػػػال "إحػػػػد  5000،وءاػػػا    ،األ  ػػػػر)ممءػػػف مػػػػف ال ػػػعادة لنف ػػػػال ولمػػػػف حولػػػال،  و ر  ػػػػال 
مءونػػػات المعر ػػػة للػػػذءا  با  بػػػار  منظومػػػة  م ػػػد جػػػذورها  ػػػ  المػػػ  البعػػػرل، مرءػػػز ال فءيػػػر 

 Golemanجولمػاف  ؼالػذا  ، ووتػللنمػو وال عػديؿ الوجدان ، ءما أنال منظومة مرنػة قابلػة 

( الذءا  العاطف  أنال ي تؼ بالادرة  ل  ضبط النفس، والادرة  ل  قرا ة المعػا ر، (1995,
 وءذلؾ الادرة  ل  ال حءـ    الر بات والميوؿ.

( أنػػال نػػوع مػػف ح ا ػػية الفػػؤاد و طنػػة الالػػب 0339، ثمػػاف و بػػد ال ػػمي  ) ػػ  حػػيف  ر ػػال  
 عور وجيعاف االنفعاؿ ونبؿ العاطفة.ور اهية الع

 وعينتها: جتمع الدراسةم
طلبة جامع   الخليؿ والبولي ءنؾ     ل طيف الم جليف    ي ءوف مج م  الدرا ة مف جمي  

 عوا ية طباية بلغت   ينةاخ يار  ( و  ـ  4102الفتؿ الدرا   األوؿ مف العاـ الجامع  )
ح ب  ة( ختا ص  ينة الدرا ة الديمو را ي5، 0ويوض  الجدوؿ ) طالبًا وطالبة ،( 333)

 الم غيرات الم  الة )الجنس، والجامعة، المعدؿ ال راءم (. 
 

 طالبا وطالبة( 333( توزيع عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والجامعة ) ن=1جدول رقم )

 الجنس
 العدد

 %الن بة الم وية 
 المجموع جامعة البولي ءنؾ جامعة الخليؿ

 2000 070 39 75 ذءر
 2303 013 13 001 أنث 
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 000 333 010 079 المجموع
  000 2702 2502 الن بة الم وية %

( إل  أف   دد الطالبات اإلناث    العينة مف جامعة الخليؿ 0 عير معطيات الجدوؿ رقـ )
%( مف الن بة الءلية،    حيف ءاف  دد الطالبات 30( اح لت الن بة األءبر وه  )011)
%( مف 0.81( حيث ضمت الن بة األقؿ وه  )13ناث    العينة مف جامعة البولي ءنؾ )اإل

الن بة الءلية، واف الن بة الم وية للذءور واإلناث    العينة م ااربة، وأيضًا الن بة الم وية لطلبة 
 جامعة الخليؿ وجامعة البولي ءنؾ    العينة م ااربة.

 طالبا وطالبة( 333سب متغير المعدل التراكمي ) ن=(  توزيع عينة الدراسة ح2جدول رقم )

 الجنس
 العدد

 %الن بة الم وية 
 المجموع جامعة البولي ءنؾ جامعة الخليؿ

 5502 61 25 32 مم از
 5201 6. 33 29 جيد جدا
 5207 2. 39 21 جيد
 5703 34 25 20 مابوؿ
 000 333 010 079 المجموع

  000 2702 2502 الن بة الم وية %
يمحظ مف خمؿ الجدوؿ ال ابؽ أف أ ل  ن بة ءانت للطلبة ذول ال ادير المابوؿ حيث بلغت 

 (.4482(    حيف ءانت أقؿ ن بة لألتحاب ال ادير مم از حيث بلغت ن ب هـ )4683)
 :منهج الدراسة

، وهو  ا  خدمت الدرا ة الحالية المنهع الوتف  الذل ياـو  ل  درا ة الظاهرة    الواق 
 لمثؿ هذ  الدرا ات. المنهع المنا ب واأل ضؿ

 :االنفعاليمقياس الذكاء وصف 
 ـ  طبيؽ ماياس  لجم  البياناتو  بالعينة،الم   أ لوب الحالية  الالباحث    درا   ـا  خد

(  ارة، وز ت 29)وي هلؼ مف   (،5005 ، و ثماف  بد ، )الذءا  االنفعال  الذل أ د  ءؿ مف
 وه : أبعاد ل  خم ة 

(: و عير إل  الادرة  ل  ال حءيـ    Management emotions: ): إدارة االنفعاالتاألول
االنفعاالت ال لبية وء ب الوقت لل حءـ  يها و حويلها إل  انفعاالت إيجابية، وهزيمة الالؽ 

، 30، 05، 00، 3، 1، 2وه  ) (  بارة02) عمؿ و  واالء  اب وممار ة مهارات الحياة بفا لية.
01 ،07 ،09 ،51 ،59 ،30 ،20 ،23 ،21.) 
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ويعير إل  الادرة  ل  إدراؾ انفعاالت اآلخريف وال وحد معهـ : (Empathy)ال عاطؼ: :الثاني
انفعاليًا و هـ معا رهـ وانفعاال هـ وال نا ـ معهـ واال تاؿ بهـ دوف أف يءوف ال لوؾ محمًم 

، 22، 20، 20، 39، 37، 23، 32 ،33)  وه  بارة (00)وي ضمف  باالنفعاالت العختية،
22 ،22 ،27 ) 

(: و عير إل  الادرة  ل   نظيـ Regulating emotions) ::  نظيـ االنفعاالتالثالث
النفعاالت والمعا ر و وجيهها إل   حايؽ اإلنجاز وال فوؽ، وا  عماؿ المعا ر واالنفعاالت    ا

االت المخ لفة، وءيؼ   حوؿ االنفعاالت تن  أ ضؿ الارارات، و هـ ءيؼ ب فا ؿ اآلخريف باالنفع
، 55، 50، 50، 03، 02)  بارة ه  (03)مف   نظيـ االنفعاالت ي ءوفو مف مرحلة إل  أخر ، 

53 ،52 ،52 ،57 ،53 ،30 ،35 ،29 ،) 
(: وه  الرءيزة األ ا ية للذءا  االنفعال ، Emotional Cognitive) :المعر ة االنفعالية :الرابع

رة  ل  االن با  واإلدراؾ الجيد لمنفعاالت والمعا ر الذا ية وح ف ال مييز بينها، و  مثؿ    الاد
، 7، 2، 3، 5، 0)  بارات ه  (00)و عمؿ  والو   بالعمقة بيف األ ءار والمعا ر واألحداث،

9 ،00 ،02 ،23 ،20 ،) 
خريف  ف ( ويعير إل  ال هثير االيجاب  والاو     اآلCommunication) ال واتؿ :الخامس

طريؽ إدراؾ انفعاال هـ ومعا رهـ ومعر ة م    اود وم     ب  اآلخريف و  اندهـ، وال ترؼ 
 . (25، 29، 27، 21، 22، 23، 25، 33، 31) ه   بارات (3)ويعمؿ  معهـ بطرياة ال اة،
 تصحيح المقياس:

يث ح (،(Likert Scaleأ لوب ليءرت  ل  نمط ل لـ الخما  و اا ل تحي  الماياس  ـ 
( 3يحدث أحيانًا )و ( درجات، 2) يحدث  ادةو درجات،  (2اإلجابة يحدث دا مًا ) أ طيت
جمي   ( درجة واحدة، وذلؾ   0) ال يحدث اإلجابة وأخيرا درج اف،( 5يحدث نادرًا )و  درجات،
  .األبعادجمي    الماياس و   ارات
 :وثبات المقياس صدق

  م عػػال بػػدالالت تػػدؽ الػػذءا  االنفعػػال  ر ػػـس مايػػالايػػاس تػػدؽ  ةمػػف طرياػػ أءثػػر ػػـ ا ػػ خداـ  
الحتر درا ة ءػؿ  المثاؿ الو ل   بيؿ  ،درا ةأءثر مف    و طبياال  الخمؿ ا  خدام  الية مف

(، 5007،جػػػػػػػػػػودة ) ، (5005، ثمػػػػػػػػػػاف و  ،  بػػػػػػػػػػدة)(، 0339، ثمػػػػػػػػػػاف، و بػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػمي  )مػػػػػػػػػػف
الدرا ػػات هػػذ    ػػ  جميػػ  التػػدؽمعامػػؿ و راوحػػت قيمػػة   ،(5000،عػػرحة  )(، 5009،المتػػدر)

 .    التدؽ م   الماياس بدالالت  الية مف   ( وهذا يعن 0030 – 0090)  بيف
 عػػوت و خػػريفبحيػػث  ػػـ  طبيػػؽ مايػػاس   ور ػػـ هػػذا االطم نػػاف  اػػد  ػػـ ا ػػ خداـ التػػدؽ ال مزمػػ 

Schutte al, 2009) (  عريػػب الجنيػػد  )االنفعػػال  الم ػػ خدـ  ػػ( مػػ  مايػػاس الػػذءا  5000  
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( طالبػا وطالبػة مػف طلبػة الجامعػة خػارج العينػة 90الية  ل   ينػة ا ػ طم ية بلغػت )الدرا ة الح
 ا عج  الباحث  ل   طبياال. مّ ( مِ 0072وقد  بيف أف معامؿ االر باط ) ،األ ا ية

مػ   لجميػ   اػرات المايػاس بح ػاب اال  ػاؽ الػداخل ومف ناحية أخر ،  ـ ال حاؽ مػف التػدؽ   
وهػػ    (0.73 - 0.58المايػػاس   ػػراوح مػػابيف )قػػيـ  اػػرات جميػػ   نػػتالدرجػػة الءليػػة للمايػػاس وءا

وأنها  ع رؾ معًا  ػ  قيػاس  ،الماياساال  اؽ الداخل  لفارات  قوة إحتا يًا، مما يعير إل ة مابول
 .  الذءا  االنفعال  لد  طلبة جامع   الخليؿ والبولي ءنؾ

عادها المخ لفة بطرياة اال  اؽ الداخل   ـ ح اب الثبات ألداة الدرا ة بهب  اد ومف ناحية أخر  
(، 0092، وقد بلغت قيمة الثبات )Cronbach Alpha)بح اب معادلة الثبات ءرونباخ ألفا )

 بدرجة  الية مف الثبات. االنفعال ماياس الذءا    م   يوبذلؾ 
 :اإلحصائيةلمعالجة ا
وا  بعدت  ،للحا وب لهاإلدخابمراجع ها  مهيدًا  حثاالب ـاق بعد جم  بيانات الدرا ة  

أدخلت إل  ثـ  ،بالمطلوب لعدـ ا  يفا ها ؛( ا  مارة02اال  مارات الناقتة البالغ  ددها )
و اا لمف اح  اللفظية إل  رقمية، اإلجاباتلحا وب بإ طا ها أرقامًا معينة، أل ب حويؿ ا

الن ب الم وية، و با  خراج األ داد،  المزمة للبيانات اإلحتا يةالمعالجة  تو م ال تحي ،
الدرا ة  ف طريؽ  ـ اإلجابة  ل  أ  لة قد االنحرا ات المعيارية. و و الم و طات الح ابية، و 

 Cronbachمعامؿ الثبات ءرونباخ ألفا )(، و t-testاخ بار ت ):  آل يةا اإلحتا يةاالخ بارات 

Alpha،) واخ بار عيفيال و حليؿ ال بايف األحادل ،   (Schefe  )  وذلؾ  البعديةللماارنات
 (.SPSS) اإلحتا ية للعلـو االج ما يةبا  خداـ برنامع الرـز  با  خداـ الحا وب

 :نتائج الدراسة
 السؤال االول:نتائج 

الخليػػػػؿ   لػػػػد  طلبػػػػة جػػػػامع   الػػػػذءا  االنفعػػػػالدرجػػػػة مػػػػا  لػػػػ  مػػػػا يلػػػػ : " األوؿيػػػػنص ال ػػػػؤاؿ 
         والبولي ءنؾم

(، والدرجات 5023-0الدرجات المنخفضة بم و ط ح اب  ) حديد  ـ   ّ   ؤاؿهذا اللإلجابة  ف 
(، 2 – 302(، والدرجات المر فعة بم و ط ح اب  )3023 –502الم و طة بم و ط ح اب  )

األ داد والم و طات الح ابية واالنحرا ات المعيارية لم  و  الذءا  ا  خراج  ـ   ّ  ـ  ومف ثّ 
نؾ    أبعاد الدرا ة والدرجة الءلية، ءما هو واض  االنفعال  لد  طلبة جامع   الخليؿ والبولي ء

 (. 3   الجداوؿ رقـ )
 
 



 02 

واالنحرافات المعيارية لمستوى الذكاء االنفعالي لدى  األعداد، المتوسطات الحسابية، (3جدول رقم )
 طالبا وطالبة(. 333، ) ن= طمبة جامعتي الخميل والبوليتكنك في أبعاد الدراسة والدرجة الكمية

 الدرجة االنحراؼ المعيارل الم و ط الح اب  اداألبع
 م و طة 0039 3032 إدارة االنفعاالت

 مر فعة 0022 3072 ال عاطؼ
 م و طة 0020 3032  نظيـ االنفعاالت
 م و طة  0039 3023 المعر ة االنفعالية

 م و طة 0025 3022 ال واتؿ االج ما  
 م و طة 0033 3022 الدرجة الءلية

 ،ةم و ط تءان العينة بعءؿ  اـ الذءا  االنفعال  لد  طلبة درجةأف  (3رقـ ) الجدوؿ في بيف م
(. وءاف أءثر أبعاد الذءا  0033انحراؼ معيارل )ماابؿ  (،3022بلغ الم و ط الح اب  )إذ 

بلغ  حيث ال عاطؼ عدبُ  األول اح ؿ المر بة حيث  الطلبةعيو ًا لد   واالج ما   االنفعال 
 .وه  أ ل  درجة( 0022) معيارلماابؿ انحراؼ (     3072)اب الح لم و ط ا
، و خ لؼ م  (5000، الجنيد )  (،5000،ال العرح )الن يجة م  درا ة ءؿ مف   و  فؽ هذ 

( 5005،الااض ) (،5003، ا يد الم) (، 5001،الخضر)(، 5007،الربي  )درا ة ءؿ مف 
 (.5003) ةو جو   (Sulaiman.2103) ليماف ،  (5000،العلواف)و
 االيد وثاا ة المج م  العادات و إل  ال المر بة األول عد ال عاطؼ    ويعزو الباحث  تدر بُ  

 التهيون   الطلبة حت االح مؿ وخ ضر ـ الر مدينة الخليؿ و الفل طين     الضفة الغربية 
م  بعضهـ  لفةوال نا ـ واألو هـ معا رهـ وانفعاال هـ  اآلخريفانفعاالت  إدراؾلديهـ الادرة  ل  

الطلبة     أف إل ، وربما يعود البع  دوف أف  ءوف  لوءيا هـ معحونة باالنفعاالت العختية
ال    واإلرعادات ل فة  ربوية واحدة مف حيث ال عليمات والاوانيف  إل ءل ا الجامع يف يخضعوف 

الطلبة والطالبات اح ءاؾ بيف  إل  ه    بر وزارة ال عليـ العال ، ءذلؾ  امؿ االخ مط يؤدل 
طبيع     نظرل  نحف     أمروهذا  ،اآلخرالطرؼ  إل ومف ثـ يمار وف  لوءيات الميؿ 

قد   تدر  اإليحا اتو رجمة  اإليما اتوبال ال  نواميس الحب  ءوف  ف طريؽ  ،مج م  محا ظ
 .األول المر بة 

ماابؿ انحراؼ  (3032إدارة االنفعاالت بم و ط ح اب)    المر بة األخيرة جا  ُبعدجا  و  
مج م   أف إل (، وه  أدن  درجة بالن بة لألبعاد األخر ، ويعزو الباحث ذلؾ 0،39معيارل )

  .الطلبة قد ي ود  ضروبا م عددة مف ال لوءيات  ير المر وب  يها م مثم بالعنؼ
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 :الثانيالسؤال نتائج 
لػػد  طلبػػة جػػامع   الخليػػؿ  ل مػػا أهػػـ مظػػاهر الػػذءا  االنفعػػايػػنص ال ػػؤاؿ الثػػان   لػػ  مػػا يلػػ : 

 والبولي ءنؾم  
 ؤاؿ ال ابؽ ا  خرجت األ داد والم و طات الح ابية واالنحرا ات المعيارية اللإلجابة  ف   

، وقد  ـ  حديد أ ل  والبولي ءنؾلذءا  االنفعال  لد  طلبة جامع   الخليؿ اأهـ مظاهر لمعر ة 
 .(2الجداوؿ رقـ )   موض  ، ءما هو ثمث مظاهر وأدن  ثمث منها

وأدنى  مظاهر لمذكاء االنفعاليثالث الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم  اتالمتوسط (4جدول رقم )
 لدى طمبة جامعتي الخميل والبوليتكنك ثالث منها

 االنحراؼ المعيارل الم و ط الح اب  المظاهر
 0091 2053 معا رل التادقة   ا دن   ل  النجاح

 0002 2003   واًل  ف معا رل.أ  بر نف   م
 0039 2000 أدرؾ أف لدل معا ر رقياة.

مظاهر للذءا  االنفعال  لد  طلبة جامع   الخليؿ والبولي ءنؾ  ةثمثأهـ  (2رقـ ) يوض  الجدوؿ
مر بة ح ب األهمية، وقد جا     مادم ها:  هءيد الطلبة أف المعا ر التادقة   ا د  ل  

الدير   ) ءؿ مف درا ةبع  ن ا ع  و  فؽ هذ  الن يجة م   .(2.29بم و ط ح اب  ) النجاح
،   ليماف ( 5001،الخضر ) ، Fox and Spector, 2000)) وءس و ا بء ور (، 5002،

(Sulaiman.2103 ( 5000،  العلواف) ،( 5003،الااض ،)  أل ءلما ار فعت معدالت الذءا
طمب وطالبات  أف إل ذلؾ  حث الحال العختية، ويعزو البا تاالنفعال  انخفضت اضطرا با

جامعة الخليؿ والبولي ءنؾ ي تفوف بمجمو ة مف ال مات الوجدانية والعختية والمهارات 
و رجمة دالال هـ  ير اللفظية يجعلهـ  اآلخريفاالج ما ية  مءنهـ مف  هـ معا ر وانفعاالت 

ؾ المر وب  يال وبال ال  ينعءس و عزيز ال لو  اإليثارمعا ر  إدراؾقدرة  ل  اال  مرار     أءثر
 اآلخريفبمعا ر  اإلح اسالعجز  ف  أفذلؾ  ل  ء ب مهارات النجاح وال فوؽ    حيف 

 المؤدل للفعؿ والععور بالناص والدونية. اإلحباطالتادقة يبعث  ل  
طلبة العينة أف لديهـ  بي ف(، و 2003ا  بار النفس م ؤولة  ف المعا ر بم و ط ح اب  ) يليال 

المحا ظة  ل  المعا ر الطيبة  أف إل وربما يعود ذلؾ  (2000ا ر رقياة بم و ط ح اب  )مع
و اديـ  ،خم اتلوال تدل لحؿ ا األزمات، ومواجهة حؿ اآلخريفمف خمؿ ال فا ؿ م  

 إل المعا ر الدا  ة الرقياة، وقد يعود ذلؾ  إيجاديعمؿ  ل  المتلحة العامة  ف الخاتة 
جز  مهـ مف  ل فة أل مؤ  ة  وا  ءانت  ربوية أو  ال   هواب الذءا  االنفع علـ واء   إمءانية

 .والبولي ءنؾمظاهر الذءا  االنفعال  لد  طلبة جامع   الخليؿ  أقؿ إل بالن بة  أما ير  ربوية.
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( ،  5001،الخضر )(، و5002،الدير  )و  فؽ هذ  الن يجة م   بع  ن ا ع ءؿ مف درا ة 
و يث ،والحل   (، 5003،الااض  )(،5000،العلواف  )، Sulaiman.2103)) ليماف 

 (،5005( ، و جوة )Lindely, 2001ليندل  ) و خ لؼ م  بع  ن ا ع ءؿ مف  (.5002)
  (.5007وجودة)

مظاهر لمذكاء ثالث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألقل  (5جدول رقم ) ويوضح
 والبوليتكنك االنفعالي لدى طمبة جامعتي الخميل

 االنحراؼ المعيارل الم و ط الح اب  المظاهر
 0030 5001  ندما أقوـ بعمؿ ممؿ  إنن  ا  م   بهذا العمؿ 50
 0030 5021 .أ  طي  ن ياف معا رل ال لبية ب هولة 01
 0030 5010 . ندما أ ضب ال يظهر  ل   ثار الغضب 25

ا  االنفعال  لد  طلبة جامع   الخليؿ مظاهر للذء ةثمثأقؿ ( أف 2رقـ ) يوض  الجدوؿ
، وقد جا     مادم ها:  هءيد الطلبة إل  األءثر أهمية أهميةمف األقؿ والبولي ءنؾ مر بة 

قدر هـ  يليال، (5001بم و ط ح اب  ) ا  م ا هـ باأل ماؿ ال   ياوموف بها، ح   الممؿ منها
 الطلبة أنهـ  ف أخيرًا يؤءد، و (5021 ل  ن ياف المعا ر ال لبية ب هولة بم و ط ح اب  )

 (.501 ليهـ  ثار  بم و ط ح اب  ) ال  ظهر الغضب 
 إل الحءمية المؤدية  أووتفهـ بالاو  الاد ية  إل الطلبة لـ يتلوا  أف إل ذلؾ  ويعزو الباحث

بتير نا  أنارتالنبوية العريفة ة نّ بهف ال ُ  لما  ، لوؾ مم ـ مبن   ل  الو   العخت  الذا  
نما ،ر ةتّ حديث الر وؿ تلوات اهلل  ليال " ليس العديد بال إ باع    العديد الذل يملؾ نف ال  وا 
  .(2713، رقـ، ح ،البخارل  ) روا ."الغضب  ند

 نتائج السؤال الثالث:
( α≤0.05وينص ال ؤاؿ الثالث  ل  ما يل : هؿ هناؾ  ػروؽ دالػة إحتػا يا  نػد الم ػ و  )

طلبػػة جػػامع   الخليػػؿ والبولي ءنػػؾ  عػػز  للم غيػػرات الم ػػ الة   ػػ  درجػػة الػػذءا  االنفعػػال  لػػد 
 م( )الجنس، والجامعة، والمعدؿ ال راءم 

ـ   مف األولالشق  لمتحقق من صحةو     ( للفروؽ    م  و  t-testا  خدـ اخ بار ت ) ال ؤاؿ ّ 
   موض  و الذءا  االنفعال  لد  طلبة جامع   الخليؿ والبولي ءنؾ  عز  لم غير الجنس، ءما ه
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( لمفروق في مستوى الذكاء االنفعالي لدى طمبة جامعتي t-testنتائج اختبار ت ) (6جدول رقم )
 (طالبة163طالبا، و171منهم 333ن= ) ) ذكور، اناث(، الخميل والبوليتكنك تعزى لمتغير الجنس

 العدد الجنس األبعاد
الم و ط 
 الح اب 

االنحراؼ 
 المعيارل

درجات 
 الحرية

ت قيمة 
 المح وبة

الداللة 
 االحتا ية

إدارة 
 االنفعاالت

 0.36 3.32 170 ذءر
337 0.673- 0.501 

 0.40 3.35 169 أنث 

 ال عاطؼ
 0.53 3.67 170 ذءر

337 2.948- 0.003* 
 0.55 3.84 169 أنث 

 نظيـ 
 االنفعاالت

 0.51 3.33 170 ذءر
337 0.135- 0.893 

 0.49 3.34 169 أنث 
عر ة الم

 االنفعالية
 0.40 3.44 170 ذءر

337 0.483 0.629 
 0.37 3.42 169 أنث 

ال واتؿ 
 االج ما  

 0.46 3.42 170 ذءر
337 1.145- 0.253 

 0.57 3.48 169 أنث 

 الدرجة الءلية
 0.33 3.42 170 ذءر

337 1.316- 0.189 
 0.34 3.47 169 أنث 

 إحتا يا* دالة 
وجود  روؽ ذات داللة إحتا ية  ند  دـ إل  ( 1رقـ )الواردة    الجدوؿ  عير المعطيات 

 عز  لد  طلبة جامع   الخليؿ والبولي ءنؾ    م  و  الذءا  االنفعال  (  α≤0.05 ) الم  و 
 ل  ءؿ مف األبعاد )إدارة االنفعاالت، و نظيـ االنفعاالت، والمعر ة االنفعالية،  لم غير الجنس

حتا يا  ل  ُبعد إدالة     حيف ءانت هناؾ  روؽ .ا  ( والدرجة الءليةوال واتؿ االج م
( أ ل  مف الم و ط الح اب  3092ومف الواض  أف الم و ط الح اب  لإلناث )، ال عاطؼ
 .اإلناثلتال  الفروؽ  ف  إ( و ليال  3017للذءور )

(، 5000،نيدل الج )(،5000،ة العرح )م  بع  ن ا ع ءؿ مفدرا ة ال ن ا ع هذة  و   فؽ  
الداهرل  )، ودرا ة( Golmeman,1997 )  وجولماف (،Lindely, 2001، ليندل  )ودرا ة

( 5002 ،والحل  و يث ،)، ( 0330،0335أبو حطب )درا        (، وءذلؾ 0337،و فياف 
 (5009، المتدر )و خ لؼ م  بع  ن ا ع  ،( 5005،  جوة ) (Sulaiman,2013) ليماف 

ءؿ  يف الطمب والطالبات    الذءا  االنفعال  لتال  الذءور    حيف  وتؿ   وجود  روؽ ب، 
 Fox) ) وءس و ا بء ور(، 5000العلواف ، )( ، 5002، يث والحل  )، (5001،الخضر ) مف
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and Spector, 2000  ،(   5003،الااض) ، ،طبيعة  أفيعود ذلؾ إل   وقد (،5005)  جوة
، وه   ، وه  األـ الرقياة الحنونةر    البنا  الف يولوج الذءو طبيعة  خ لؼ  ف  ال   اإلناث
ا فات هذ  الن يجة و  ، وهذا ي ا دها  ل  ال عبير  ف معا رها وانفعاال ها ب هولة ، فاً  طأءثر 

(     دـ وجود  روؽ ذات 5005،واخ لفت م  درا ة  جوة  ،(5009،المتدر )م  درا ة 
 .داللة إحتا ية  ل  جمي  األبعاد

( للفروؽ    م  و  الذءا  االنفعال  t-testا  خدـ اخ بار ت ) ـ  لمسؤال شق الثانيالقق من متحلو 
    موض  عز  لم غير الجامعة، ءما هو لد  طلبة جامع   الخليؿ والبولي ءنؾ  ُ 

( لمفروق في مستوى الذكاء االنفعالي لدى طمبة جامعتي t-testنتائج اختبار ت ) (7) جدول رقم
 ) جامعة الخميل، جامعة البولتنك( وليتكنك تعزى لمتغير الجامعةالخميل والب

 العدد الجامعة األبعاد
الم و ط 
 الح اب 

االنحراؼ 
 المعيارل

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المح وبة

الداللة 
 االحتا ية

 إدارة االنفعاالت
 0.35 3.33 161 البولي ءنؾ

337 0.143- 0.887 
 0.40 3.34 178 الخليؿ

 ؼال عاط
 0.50 3.72 161 البولي ءنؾ

337 1.043- 0.298 
 0.58 3.78 178 الخليؿ

 نظيـ 
 االنفعاالت

 0.45 3.36 161 البولي ءنؾ
337 0.629 0.530 

 0.55 3.32 178 الخليؿ
المعر ة 
 االنفعالية

 0.37 3.46 161 البولي ءنؾ
337 1.216 0.225 

 0.39 3.41 178 الخليؿ
ال واتؿ 

 ما  االج 
 0.48 3.42 161 البولي ءنؾ

337 0.902- 0.368 
 0.55 3.47 178 الخليؿ

 الدرجة الءلية
 0.900 -0.126 337 0.30 3.45 161 البولي ءنؾ
    0.37 3.45 178 الخليؿ

إل   دـ وجود  روؽ ذات داللة إحتا ية  ند ( 7رقـ ) عير المعطيات الواردة    الجدوؿ 
عز     م  و  الذءا  االنفعال  لد  طلبة جامع   الخليؿ والبولي ءنؾ  ُ (  α≤0.05 ) الم  و 

 .األبعاد ل  الدرجة الءلية و ل  جمي   لم غير الجامعة
وربما يعود إل  أف الطلبة    ءل ا الجامع يف يخضعوف إل   ل فة  ربوية واحدة مف حيث ال عليمات 

 زارة ال عليـ العال ، وهـ يعيعوف نفس الظروؼوالاوانيف وال وجيهات واإلرعادات ال    ه    بر و 
 .االج ما ية واالق تادية وال يا ية
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 One Way)األحادل ا  خداـ اخ بار  حليؿ ال بايف  ـّ     لمسؤال الثالثشق المتحقق من لو 

ANOVA ) للفروؽ    م  و  الذءا  االنفعال  لد  طلبة جامع   الخليؿ والبولي ءنؾ  عز  لم غير
 (.9الجدوؿ رقـ )   موض  اءم ، ءما هو المعدؿ ال ر 

لمفروق في مستوى ( One Way ANOVA) األحادينتائج اختبار تحميل التباين  (8جدول رقم )
 الذكاء االنفعالي لدى طمبة جامعتي الخميل والبوليتكنك تعزى لمتغير لممعدل التراكمي

مجموع  متدر ال بايف الم غير
 المربعات

درجات 
 الحرية

م و ط 
 بعاتالمر 

الداللة  قيمة"ؼ" 
 اإلحتا ية

المعدؿ 
 ال راءم 

بيف 
 المجمو ات

9.49 3 3.163 

داخؿ  0.02* 3.3
 المجمو ات

172.09 337 0.956 

  339 181.58 المجموع

 * دالة احتا ياً 
وجود  روؽ ذات داللة إحتا ية  ند  (9الجدوؿ رقـ )ن ا ع اخ بار  حليؿ ال بايف    بيف  

عز     م  و  الذءا  االنفعال  لد  طلبة جامع   الخليؿ والبولي ءنؾ  ُ  (α≤0.05 ) الم  و 
( إل  الم و طات الح ابية 3، ول وضي  ذلؾ يعير الجدوؿ رقـ )معدؿ ال راءم لم غير ال

 واالنحرا ات المعيارية    م  و  الذءا  االنفعال  لد  طلبة العينة  عز  إل  المعدؿ ال راءم .
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في مستوى الذكاء االنفعالي لدى يوضح  ( 3 جدول رقم )

  ) ممتاز،جيد جدا،جيد، مقبول(طمبة جامعتي الخميل والبوليتكنك تعزى لمتغير لممعدل التراكمي
 االنحراؼ المعيارل الو ط الح اب  العدد الم غيرات
 1863 3813 61 مم از
 1814 3831 6. جيد جدا
 18.6 3801 2. جيد
 18.1 ..48 34 مابوؿ
 .(00 ـ ا  خراج ن ا ع اخ بار عيفيال ءما هو واض  مف الجدوؿ ) ولمعر ة متدر الفروؽ
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لممقارنات الثنائية لمفروق في مستوى ( Schefe)ٍ  (: يوضح نتائج اختبار شيفيه11جدول رقم )
 زى لمتغير لممعدل التراكميالذكاء االنفعالي لدى طمبة جامعتي الخميل والبوليتكنك تع

 المعدؿ ال راءم  
الو ط 
 الح اب  

 مابوؿ جيد جيد جدا مم از

 00091 - - - 3.79 مم از

 - - - - 3.46 جيد جدا
 - - - - 3.35 جيد

 - - - 00091 3.18 مابوؿ

 طلبػػػػةالدرجػػػػات  ػػػػ  أف الفػػػػروؽ ءانػػػػت إلػػػػ  ( 00 عػػػػير ن ػػػػا ع اخ بػػػػار عػػػػيفيال  ػػػػ  الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )
 ،مػف جانػب  خػرالحاتػليف  لػ   اػدير مابػوؿ طلبػة الو  ،مػف جانػبف  ل   اػدير مم ػاز الحاتلي
   مؤعػػػرات  لػػػديهـ  أف الن ػػػا ع بينػػػت، حيػػػث  ال اػػػدير المر فػػػ  )مم ػػػاز( أتػػػحابطلبػػػة الولتػػػال  

 والحلػ   يػث ،)وا فاػت هػذة الن يجػة مػ  بعػ   ن ػا ع  ءػؿ مػف  . أءثػر مػف  يػرهـذءا  انفعال  
  ،        Fox  and  Spector, 2000 ))   وءس و ا بء ور  ، (5000،افالعلو )  ،  (5002،

                  واخ لفػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػػػػػ  ن ػػػػػػػػػػػػػػػا ع( ، 5007،جػػػػػػػػػػػػػػػودة )و ،(Sulaiman,2013)و ػػػػػػػػػػػػػػليماف 
 (.5003، الم ا يد ) ، و(5000،الجنيدل ) (، و5005، جوة )و (،5005،الااض  )

لبػػػة الػػػذيف يحتػػػلوف  لػػػ   اػػػدير مم ػػػاز  البػػػًا ومػػػف الممحػػػظ أف هػػػذ  الن يجػػػة منطايػػػة ألف الط
ي م عوف بمهارات  الية    الذءا  االنفعال  وي  موف بادرات ومهػارات  مءػنهـ مػف أف ي عػاطفوف 
مػػػ  بعضػػػهـ الػػػبع  ومػػػ  اآلخػػػريف  ػػػ  أوقػػػات الع ػػػر والي ػػػر، وي ػػػهؿ  لػػػيهـ  ءػػػويف أتػػػدقا  

روف  ػػػف معػػػا رهـ وأحا ي ػػػهـ وي حءمػػػوف  ػػػ  انفعػػػاال هـ و ػػػواطفهـ، ويعبػػػ  لػػػيهـ،والمحا ظػػػة 
 نظػػػػيـ  ب ػػػهولة، وي فهمػػػػوف المعػػػءمت بػػػػيف بعضػػػػهـ الػػػبع  وبػػػػيف اآلخػػػػريف، ويعلمػػػوف جاهػػػػدل

ف  لػػػ  حلهػػػا، ويح رمػػػوف اآلخػػػريف وياػػػدروهـ، وي تػػػفوف بػػػالود والمػػػودة واأللفػػػة  ػػػ  االنفعػػػاالت 
الميػػػػؿ نحػػػػو  فػػػػا م هـ االج ما يػػػػة، ويواجهػػػػوف المواقػػػػؼ التػػػػفية بثاػػػػة و البػػػػُا مػػػػا يبحثػػػػوف  ػػػػف 

اال  امؿ    الرأل و هـ األمور بروية، وي فهموف وجهػات النظػر مػف واقػ   هػـ معػا ر اآلخػريف 
دراءهػػا،المعلومػػات و   هػػـالمعر ػػة االنفعاليػػة  ع مػػد  لػػ   ف  أ  ،  ضػػم  ػػف ودوا عهػػـ يجػػاد  مقػػة  ا  وا 
 المؤد  إل  النجاح. ال فءير وال همؿ  عزيز  ع مد  ل  ءما أنهابينها، 

   :شة النتائجمناق
الحاليػػة  بػػيف أف درجػػة  الدرا ػػةن ػػا ع  أ ػػفرت  نهػػا   تػػفوة الاػػوؿ  ػػ  م ػػ خلص الن ػػا ع ال ػػ    

واف مظػػاهر الػػذءا  لػػد  أ ػػراد العينػػة  الػػذءا  االنفعػػال  لػػد  أ ػػراد العينػػة بعػػءؿ  ػػاـ )م و ػػطة( ،
 تا بػػػػا ػػػػدور حػػػػوؿ  ن يجػػػػة مؤداهػػػػا ءلمػػػػا ار فعػػػػت معػػػػدالت الػػػػذءا  االنفعػػػػال  انخفضػػػػت اضػػػػطر 

، و ػػػزل الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػ  أف طػػػمب وطالبػػػات جامعػػػة الخليػػػؿ والبولي ءنػػػؾ ي تػػػفوف  العختػػػية



 55 

بمجمو ة مف ال مات الوجدانية والعختية والمهارات االج ما ية  ال ػ   مءػنهـ مػف  هػـ معػا ر 
وانفعػػاالت اآلخػػريف و رجمػػة دالال هػػـ  يػػر اللفظيػػة يجعلهػػـ أءثػػر قػػدرة  لػػ  اال ػػ مرار  ػػ  إدراؾ 

ا ر اإليثػػار و عزيػػز ال ػػلوؾ المر ػػوب  يػػال وبال ػػال  يػػنعءس ذلػػؾ  لػػ  ء ػػب مهػػارات النجػػاح معػػ
وال فوؽ    حيف أف العجز  ف اإلح اس بمعا ر اآلخريف التادقة يبعث  ل  اإلحباط المؤدل 

. و بػػيف  ػػدـ وجػػود  ػػروؽ دالػػة بم ػػ و  الػػذءا  لم غيػػر)الجنس(  للفعػػؿ والعػػعور بػػالناص والدونيػػة
، وال واتػػػػؿ  ، والمعر ػػػػة االنفعاليػػػػة ، و نظػػػػيـ االنفعػػػػاالت ألبعػػػػاد )إدارة االنفعػػػػاالت لػػػػ  جميػػػػ  ا

، بينما هناؾ  روؽ  دالة  لػ  )ُبعػد ال عػاطؼ( لتػال  اإلنػاث ، و ػدـ  االج ما  ( والدرجة الءلية
وجود  روؽ دالة بم  و  الذءا  لم غير) الجامعػة(، ووجػود  روقػا دالػة لم غيػر )المعػدؿ ال راءمػ ( 

 لتال  ال ادير المر ف  )مم از( .
(، 5000،الجنيدل )(، 5000،العرحة ) و   فؽ ن ا ع هذة  الدرا ة م  بع  ن ا ع ءؿ مف    

و فياف  ،الداهرل )( ، وGolmeman,1997(، وجولماف  ) Lindely, 2001و ليندل  )
( 5002،والحل   و يث ،)( ، 0335،  0330،أبو حطب  ) (، وءذلؾ    درا   0337

 .(5005، جوة )( ، 503 ،الااض )،  (Sulaiman,2013) ليماف 
 ( ،    وجود  روؽ بيف الطمب والطالبات    الذءا  5009و خ لؼ م  بع  ن ا ع المتدر ) 

( ، 5002،والحل  ، يث )(، 5001،الخضر  )االنفعال  لتال  الذءور    حيف  وتؿ ءؿ مف
 (5003،الااض   )،  Fox and Spector, 2000) ) وءس و ا بء ور،  (5000العلواف ، )
ومف البديه  أف   بايف ن ا ع الدرا ات ال اباة    أوجال اال فاؽ واالخ مؼ لعدة م و ات  ءمف  

ال يءولوجية مف مج م  آلخر  ضم     اخ مؼ االجرا  ت المنهجية واألدوات والمااييس والبي ة
 ج م . ف العادات وال االيد والموروث الثاا   لءؿ م

 

 التوصيات والبحوث المقترحة:
 ل نمية الذءا  االنفعال  لد  طلبة الجامعات الفل طينية. ،إرعاديةبرامع  إ داد .0

 فالفل ػطينييللذءا  االنفعػال  لػد  الطلبػة  أخر حث الباحثيف والدار يف  ل   طبيؽ اخ بارات  .5
 قطاع  زة.ل عمؿ الجامعات الفل طينية    الضفة الغربية و  ؛ ل   ينات ءبيرة

درا ػػػػة  بػػػػر ثاا يػػػػة   نػػػػاوؿ الػػػػذءا  االنفعػػػػال  و مق ػػػػال بػػػػبع  الم غيػػػػرات الديمو را يػػػػة  إجػػػػرا  .3
 والعختية لد  طلبة الجامعات الفل طينية.

 واألنعػػػػطةالعمػػػػؿ  لػػػػ   نميػػػػة الػػػػذءا  االنفعػػػػال  مػػػػف خػػػػمؿ ال فػػػػا مت االج ما يػػػػة وال ربويػػػػة  .2
 ارجال.المنهجية والممنهجية داخؿ الحـر الجامعية وخ

 الفل طينية. ثر الذءا  االنفعال   ل  ال وا ؽ النف   لد  طلبة الجامعاتأإجرا  درا ة   ناوؿ  .2

 :العربية واألجنبية والمصادر المراجع
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إ  را يجية الاياس وبع  الن ػا ع األوليػة،  -(  طبيعة الذءا  العخت 0335أبو حطب،  ؤاد )  
االنجلػػػو  ، لجمعيوووة المصووورية لمدراسوووات النفسووويةابحووووث الموووؤتمر الثوووامن لعموووم الووونفس فوووي مصووور، 

 .025-055ص صالمترية، الااهرة.

 ، دار الفرقاف،  ماف، األردف.تربية الموهوبين والتطوير التربوي( 0335أبو  ماحة، ءماؿ )  

( اال ءار الم امنية و مق ها بخداع الذات لػد   ينػة 5002أبو مرؽ ، جماؿ ، برءات ، زياد ) 
مجمووة جامعوووة النجووام لمعمووووم  ع   الخليػػػؿ والاػػدس المف وحػػة ، بحػػث مابػػػوؿ للنعػػر مػػف طلبػػة جػػام

 ، نابلس ،  ل طيف. االنسانية

 ، دار قبا ، الااهرة.0، طالذكاء الوجداني( 5000األ  ر، تفا  وءفا  ،  م  الديف )  

ف ءثيػر،  ، دار ابػالجوامع الصوحيح المختصور (0337بػف إ ػما يؿ أبػو  بػدهلل، ) دالبخارل، محمػ   
 الطبعة الثالثة، بيروت.

( الػػذءا  العػػاطف  و مق ػػال بالػػؽ االم حػػاف لػػد  طلبػػة الثانويػػة العامػػة  ػػ  5000الجنيػػدل،  ػػمر) 
 .  رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس.  مدينة الخليؿ

( الػػػػذءا  االنفعػػػػال  و مق ػػػػال بال ػػػػعادة والثاػػػػة بػػػػالنفس لػػػػد  طلبػػػػة جامعػػػػة 5007جػػػػودة، أمػػػػاؿ )  
 .23-51، ص ص3، العدد50، المجلد مجمة جامعة النجام الوطنيةألقت  بغزة، ا

 ، الريا ، ال عودية.ل، دار العاير 5، طتعميم التفكير( 5000الحارث ، إبراهيـ )  

(  تػػػػميـ مايػػػػاس  ربػػػػ  للػػػػذءا  الوجػػػػدان  وال حاػػػػؽ مػػػػف ختا تػػػػال 5001الخضػػػػر،  ثمػػػػاف )  
 .000-70،ص ص5، العدد01، المجلد، يةمجمة دراسات نفسال يءوم ريال وار باطا ال، 

 ، دار العروؽ،  ماف، األردف.0، طالذكاء العاطفي( 5002الخوالدة، محمد )

(: الػػػػذءا  االج مػػػػا   والاػػػػيـ االج ما يػػػػة و مق همػػػػا 0337الػػػػداهرل، تػػػػال ، و ػػػػفياف، نبيػػػػؿ ) 
 بال وا ؽ النف   واالج ما   لد  طلبة  لـ النفس    جامعة  عز .

( الذءا  االنفعال  و مق ال باضرابات العختية لد   ينة مف طلبة ق ـ  لـ 5002) الديرل، رعا
 ،  ، المجلد األوؿ، العدد األوؿمجمة عمم النفس المعاصرالنفس، 
 ضػو  بعػ   ػ  الناقد وال فءير العختية بهنماط و مق ال االنفعال  ( الذءا 5007 يتؿ ) الربي ،

 .األردن اليرموك، جامعة ،منشورة غير دكتوراة رسالة ،اليرموؾ جامعة طلبة لد  الم غيرات

، ال ػػنة مجمووة الرسووالة التربويووة المعاصوورة( أ ػػاليب الءعػػؼ  ػػف الموهػػوبيف، 5000زحلػػوؽ، مهػػا )
 .079-020،ص ص الدار الم حدة لل وزي ، دمعؽ،  وريةاألول ، العدد األوؿ، 

 ، دار الفءر،  ماف، األردف.مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين( 0339ال رور، محمد )

،  ػػػالـ الء ػػػب،  مػػػاف، الوووذكاء االنفعوووالي وسووويكولوجية الطاقوووة الالمحووودودة( 5009 ػػػعيد،  ػػػعاد )
 األردف.
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( الذءا  االنفعال  و مق ال بمفهـو الذات لػد  طلبػة التػؼ األوؿ الثػانول 5000عرحة، مهيرة )ال 
 رة، جامعة القدس. رسالة ماجستير غير منشو    مدارس منطاة جنوب الخليؿ. 

، المطبعػػػة الوطنيػػػة،  مػػػاف، الوووذكاء طبيعتوووه وتشوووكمه وعواقبوووه االجتماعيوووة( 0393العػػػي ،  مػػػر ) 
 األردف.

 .25-52ص ص  
 ، دار العروؽ، جدة، ال عودية.أصول عمم النفس العام في ضوء اإلسالم( 0391 امر، أحمد )

  الم غيػػػػرات المعر يػػػػة و يػػػػر ( الػػػػذءا  االج مػػػػا   و مق ػػػػال بػػػػبع5003 بػػػػد الر ػػػػوؿ، حنػػػػاف ) 
رسالة دكتوراة غيور منشوورة، كميوة البنوات، جامعوة عوين شومس، المعر ية لد  طلبة المرحلة الثانوية، 

 القاهرة.

، دار الفءػػػر العربػػػ ، القيووواس واالختبوووارات النفسوووية( 5005،  ػػػاروؽ )ف بػػػد ،  بػػػد الهػػػادل،  ثمػػػا 
  الااهرة. 

مجموووة كميوووة ( الػػػذءا  االنفعػػػال  مفهومػػػال، قيا ػػػال، 0339 ثمػػػاف،  ػػػاروؽ، و بػػػد ال ػػػمي ، محمػػػد ) 
 .22-51، ص ص 39، جامعة المنتورة، العدد التربية

 وال حتػيؿ المعر ػ  والعمػر الػذءا  مػف بءػؿ و مق ػال االنفعػال  ( الػذءا 5005) العػاؿ  جػوة،  بػد

 عػر،  الثالػث لػدالمج ،باإلسوكندرية التربيوة كميوة مجموة ،الجامعػة لد  طػمب النف   وال وا ؽ الدرا  
 .520 -505ص ( ص0ع )
( الػػػذءا  االنفعػػػال  و مق ػػػال بالمهػػػارات االج ما يػػػة وأنمػػػاط ال علػػػؽ لػػػد  5000العلػػػواف ، أحمػػػد ) 

طلبة الجامعة    ضو  م غيرل ال ختص والنوع االج ما   للطالب ، المجلة االردنية    العلـو 
 .022-052(، ص ص 5) 7ال ربوية ،

، دار الفءػر، نظرة جديودة فوي العالقوة بوين الوذكاء والعاطفوة -الذكاء العاطفي( 5003العي  ، يا ر ) 
 دمعؽ.

( م  و  الذءا  العاطف  لد  طلبة الجامعة الهاعمية    ضو  5002 يث،  عاد، الحل ،لم  ) 
مجمة جامعة القدس المفتوحوة ، م غيرات ال ختص العلم  والنوع االج ما   وال حتيؿ األءاديم 

 .301-357(، ص ص7، المجلد الثان  ،ع، ) لدراسات التربوية والنفسيةلألبحاث وا

( الػذءا  الوجػػدان  و مق ػال باالنػدماج الجػامع  لػػد  طلبػة ءليػة ال ربيػػة ، 5003الااضػ  ، ػدناف) 
 .73-26(،ص ص4) 3، المجمة العربية لتطوير التفوق ، جامعة  عز

بءػػػػؿ مػػػػف ال حتػػػػيؿ االءػػػػاديم  ودا ػػػػ   ( الػػػػذءا  االنفعػػػػال  و مق ػػػػال5003الم ػػػػا يد، أتػػػػمف ) 
مجمووة جامعووة الشووارقة لمعموووم االنسانسووة االنجػػاز لػػد  طلبػػة الجامعػػة  ػػ  ضػػو  بعػػ  الم غيػػرات، 

 .027-059،ص ص" 5، ع "1، المجلد،واالجتماعية
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( الػػذءا  االنفعػػال  و مق ػػال بػػبع  الم غيػػرات االنفعاليػػة لػػد  طلبػػة 5009المتػػدر،  بػػد العظػػيـ )
،  ل ػػػلة الدرا ػػػات اإلن ػػػانية )المجلػػػد ال ػػػادس  عػػػر(، العػػػدد الجامعوووة اإلسوووالمية مجموووةالجامعػػػة، 
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