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 مستخلص:ال

ضوعات الحديثة، وىو أحد الجوانب يعد موضوع الذكاء الوجداني من المو 
االيجابية في الشخصية، وعمى الرغم من حداثة مفيوم الذكاء الوجداني، إال أن 
الذكاء الوجداني من العوامل التي تساعد الفرد عمى التوافق في حياتو، وتحتوي 
ىذه المقالة البحثية عمى عرض إطار نظري عن الذكاء الوجداني ومكوناتو 

انتشاره وكيفية قياسو وبعض الدراسات التي تناولت الذكاء  وأىميتو وأسباب
 الوجداني في البيئة الكويتية.

 الكممات المفتاحية: الذكاء الوجدانى ـ مفيومو ـ قياسو
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Abstract: 

 

The subject of emotional intelligence is considered one of 

the modern subjects and it is one of the positive aspects in 

personality. Despite the modernity of the concept, the emotional 

intelligence is among the factors that help an individual of being 

compatible in his life. This research paper offers a theoretical 

framework about emotional intelligence, its components, its 

importance, the reasons for its spread, and how to measure it. 

 It also has some studies that tackled emotional intelligence 

in the Kuwaiti environment. 
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 :  مقدمة
يعد الذكاء الوجداني أحد الجوانب االيجابية في الشخصية التي أشارت إلييا 
النظريات  الحديثة، وعمى الرغم من حداثة مفيوم الذكاء الوجداني، إال انو حظي 
بالكثير من االىتمام في اآلونة األخيرة من عمماء النفس، وصيغت لو العديد من 

عمى مفيوم واحد، وىو االستثمار الممكن لكل من التعريفات التي تركز بشكل مطمق 
 العاطفة والذكاء معا من أجل جودة الصحة النفسية لئلنسان.

ولمذكاء الوجداني دور ميم في حياة كل فرد، مما يدعو إلى ضرورة االىتمام 
بو، وتوفير اإلمكانات المناسبة من أجل التعرف السميم والفيم المناسب لمذكاء الوجداني 

رسنا، ألنياُ تمثل مرحمة فاعمة في حياة المتعمم، وربما قد يفيد ارتفاع الذكاء في مدا
الوجداني في تقديم حمولُ تسيم بفاعمية في حل المشكبلت االجتماعية أو النفسية أو 
السموكية . كما أن فترة المراىقة تعتبر من أصعب المراحل النمائية في حياة الفرد حيث 

تغيرات في مختمف جوانب شخصيتو مما تسبب لو القمق  تطرأ عمى المراىق خبلليا
والصراع النفسي فيتعرض المراىق لمكثير من االضطرابات النفسية باإلضافة إلى 
الكثير من القيود والضوابط التي يفرضيا اآلباء عمى تصرفات المراىق، ولممراىق أيضًا 

يكون في أشد الحاجة حاجات نفسية إذا لم تشبع يختل توازنو ويضطرب سموكو ومن ثم 
 (.4002)سامي ممحم، إلى من يرشده من أجل التغمب عمى مشكبلتو

ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين أصبح الذكاء الوجداني موضع اىتمام 
العديد من الباحثين، عمى الرغم من أن الجذور التاريخية الفعمية ليذا الموضوع قد بدأت 

م كانت بحوث الذكاء مستقمة عن 0696-0690ة بينفي القرن التاسع عشر، ففي الفتر 
م توصل الباحثون إلى جعل المعرفة 0696-0690بحوث االنفعاالت وفى الفترة بين

والوجدان مجااًل واحدًا وظيرت نماذج ونظريات اىتمت بدراسة العبلقة بين الذكاء 
الشخص  ، حيث ظيرت نظرية جاردنر الذي أشار إلى ما يعرف بالذكاء داخلواالنفعال

م 0669- 0660والذي يشير إلى إدراك المشاعر الذاتية وترميزىا. وفى الفترة بين 
نشر سالوفي وماير عدد من المقاالت عن الذكاء الوجداني وظير أول مقياس لقياس 
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الذكاء الوجداني، وتطورت في تمك الفترة التفسيرات المتعددة لمذكاء الوجداني . وفي 
حاول عدد من الباحثين تعريف الذكاء الوجداني وطرق  م إلى اآلن0696الفترة من

قياسو وظيرت مقاييس جديدة ومقننة إضافة إلى مجموعة من البحوث حول ىذا 
 (.  4009الموضوع)السيد ابراىيم السمادوني،

أىمية تأثير إلى   Warden & Mackinnon ( 2003, 369)وأكد كل من 
ث إنيم يظيرون تنظيمًا ضعيفًا والمشاعر عمى سموك الطبلب، حي االنفعاالت

 النفعاالتيم ومشاعرىم. 
رين ومدى النجاح ل مع اآلخوتتجمى أىمية الذكاء الوجداني في التفاع

فيم اآلخرين قدرة إنسانية ىامة لكون الفرد يقضي معظم  ماعي لمفرد، فالقدرة عمىاالجت
ب و جميعًا مواىحياتو بين اآلخرين فالحساسية تجاه ما يفكر بو اآلخرون ويشعرون ب

 .أساسية في العبلقات االجتماعية
  الذكاء الوجداني :  

 & Mayer)ظيـــر مفيـــوم الـــذكاء الوجـــداني عمـــى يـــد كـــل مـــن مـــاير وســـالوفى      
Salovey, 1990, 189) باعتباره قـدرة الفـرد عمـى فيـم مشـاعره وانفعاالتـو، ومشـاعر ،

  .توجيو تفكيره وأفعالو فيالمعمومات وانفعاالت اآلخرين، والتمييز بينيا، واستخدام ىذه 
 ولمــــا كــــان ىــــذا التعريــــف يعبــــر عــــن اســــتقبال وتنظــــيم االنفعــــاالت فقــــط، فقــــد عــــدل    

Mayer & Salovey  تعريفيمـــا لمـــذكاء الوجـــداني ليصـــبح قـــدرة الفـــرد عمـــى الـــوعى
ت بانفعاالتــو وانفعــاالت اآلخــرين، والتعبيــر عنيــا، والقــدرة عمــى توليــد واســتخدام االنفعــاال

لتيســير التفكيــر، والقــدرة عمــى فيــم االنفعــاالت، والمعرفــة االنفعاليــة، والقــدرة عمــى تنظــيم 
  .(Mayer, et al., 2001, 133)االنفعاالت لتدعيم النمو االنفعالى والعقمى 

الـذكاء الوجـداني بأنـو القـدرة عمـى معرفـة  Goleman ( 1998, 95)وعـرف  
دارة انفعاالتنـا بشــكل فعــال داخــل أنفســنا، مشـاعرنا، ومشــاعر اآلخــرين، لتحفيــز ذوا تنــا، واا

 .وفى عبلقتنا باآلخرين
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بأنو يعنى االسـتخدام الـذكي لبلنفعـاالت،  Weisinger (1998,18)كما عرفو  
فــالفرد يجعــل انفعاالتــو تعمــل لصــالحو مــن خــبلل اســتخداميا فــى توجيــو ســموكو وتفكيــره 

  .بطرق ترفع من نتائجو
الــذكاء الوجــداني يعنــى قــدرة الفــرد عمــى إدراك  أن George ( 2000)ورأى  

التفكير، ومعرفـة المشـاعر وتنظيميـا بشـكل  فياالنفعاالت، والوصول إلييا، واستخداميا 
  .يحقق النضج الوجداني والعقمى

( أن الــذكاء الوجــداني ىــو 9، 4002الديــدى ) رشــا عبــدالفتاح عمــى حــين ذكــرت 
ـــى ـــى التعـــرف عم ـــة انفعا قـــدرة الفـــرد عم ـــدًا، وتنظيميـــا، دالل ـــو، وتحديـــدىا، وفيميـــا جي الت

فيـم مشــاعر اآلخــرين، ومشـاركتيم وجــدانيًا، وتحقيــق نجـاح فــى االتصــال  فــيواسـتثمارىا 
بـــاآلخرين، وتنظـــيم العبلقـــات الشخصـــية المتبادلـــة كميـــارة نفســـية اجتماعيـــة يتحقـــق مـــن 

 .خبلليا الصحة النفسية، والتوافق مع النفس، واآلخرين، والعالم المحيط
ــــذكاء الوجــــداني محصــــمة 24-20، 4009القطــــان )ســــامية وأوضــــحت   ( أن ال

لمتفاعل واإلحالة المتبادلة بين النضج الوجداني، والتواصل الوجداني، والتأثير الوجداني، 
دارتيــا وتوجيييــا ممــا  فالــذكاء الوجــداني ىــو قــدرة الفــرد عمــى إدراك انفعاالتــو ومشــاعره، واا

ونــة فــى الشخصــية تــدفع إلــى اإلنجــاز وتحمــل التــوترات يــؤدى إلــى تقــدير الــذات، مــع مر 
ــتفيم العطــوف  والضــغوط، وىــذا الــذى يــؤدى إلــى إيجابيــة فــى العبلقــات االجتماعيــة، وال
لآلخرين، مع نظرة إيجابية لمحياة، والبحث عن مميزات اآلخرين، وشجاعة فى المواجية 

، ميمــــا كــــان دون ىــــرب مــــن المواقــــف الصــــعبة، مــــع قــــدرة عمــــى تقبــــل اآلخــــر كمــــا ىــــو
النيايـة إلـى قـدرة عمـى  فـيأو الثقافة، وىذا التواصل ىو الذى يؤدى  الرأي ياالختبلف ف

بالفكرة، وقيادة اآلخرين لتحقيق األىداف، والقدرة عمى  الماديالتأثير الوجداني باالقتناع 
وقدرة ، الجماعيتغيير األنماط التقميدية، والحمول الجاىزة، وتعاون بين األفراد فى العمل 

  0تفاوضية لحل الصراع حبًل إيجابيًا مثمراً 
يعنــى قــدرة الفــرد عمــى فيــم مشــاعره  عرفتــو بأنــو فقــد Wu  (55 ,2010)أمــا  

دارتيا، والتعامل معيا، أو استخداميا ومعالجتيا   .وانفعاالتو، وضبطيا، واا
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قـــدرة الفـــرد عمـــى فيـــم مشـــاعره وانفعاالتـــو،  ىـــو وىنـــا يمكـــن أن الـــذكاء الوجـــداني 
دارتيا، وتوجيييا، والتفيم العطوف لآلخرين مما يؤدى بو إلى بنـاء عبلقـات اجتماعيـة و  اا

  .إيجابية معيم
 مكونات الذكاء الوجداني : 

إلــى أن الــذكاء الوجــداني يتضــمن أربعــة  Salovey & Mayer (1997)أشــار كــل 
 مكونات معرفية، ىي : 

 القدرة عمى إدراك االنفعاالت: -1
ألساسي لمذكاء الوجداني، وتشمل قدرة الفرد عمـى الـوعى بانفعاالتـو، وىي تمثل الجانب ا

 وانفعاالت اآلخرين، كما يتم التعبير عنيا من خبلل تعبيرات الوجو ونبرات الصوت. 
 القدرة عمى توليد واستخدام االنفعاالت لمساعدة التفكير : -2

 رىا عمى التفكير. وتشمل قدرة الفرد عمى توليد االنفعاالت، ومعرفة أسبابيا، وأث
 القدرة عمى فهم االنفعاالت والمعرفة االنفعالية : -3

 وتتضمن قدرة الفرد عمى فيم االنفعاالت المعقدة، وكيفية انتقاليا من مرحمة إلى أخرى. 
 القدرة عمى تنظيم االنفعاالت لالرتقاء بالنمو االنفعالى والعقمى : -4

  0نفعاالت والتحكم فييا وضبطياوتعنى قدرة الفرد عمى إدارة وتنظيم اال 
(Mayer, et al., 2001, 133; Hansen, 2009, 47) 

 الذكاء الوجداني في خمسة  Goleman (1998, 26-27)وحدد جولمان  



 
   الذكاء الوجداني مفهومه وقياسه في البيئة الكويتية

 خالد ردن عماش المطيري          
 

 

 1027 ابريل  احلادى والثالثون                                                                                                             العدد 

              
- 15 - 

 مكونات ىي: 
 :   Self – awarenessالوعى بالذات -0

مكاناتو، وبصائره    0ويعنى معرفة الفرد بأحوالو الداخمية، وتفضيبلتو، واا
 :   Self – regulationنظيم الذات ت-4

مكاناتو.    وتشمل إدارة الفرد لحالتو الداخمية، ودوافعو، واا
 :   Motivationالدافعية -3

  0وتتضمن قدرة الفرد عمى توجيو انفعاالتو لتحقيق ىدف ما 
 :   Empathyالتعاطف -2

  0وتشير إلى الوعى بمشاعر، واحتياجات، واىتمامات اآلخرين        
 :   Social Skillsالميارات االجتماعية -2

  0وتعنى الميارة فى إحداث استجابات مرغوبة 
ــــذكر       ــــذي طــــور  Goleman (2000)وي ــــو ال ــــي مــــا يعــــرف بنظريــــة األداء ويمثم ف

نموذجًا نظريًا يطمق عميو الذكاء الوجداني المعتمد عمى نظرية األداء، والذي يتوجـو مـن 
وجـــداني فـــي إطـــار التطبيقـــات العمميـــة لـــو فـــي مجـــال العمـــل خبللـــو إلـــى دراســـة الـــذكاء ال

وفعالية المؤسسات وخاصة لمتنبؤ بالنجاح والتميز في الوظائف، وذلك بتحديد ما يعـرف 
دارة الـــــــذات، والـــــــوعي  بإمكانيــــــات الفـــــــرد لمســــــيطرة عمـــــــى ميــــــارات الـــــــوعي بالــــــذات،  واا

دارة العبلقات االجتماعية المؤدية إلى النجاح المينـي، والتـي تشـكل فيمـا  االجتماعي،  واا
. ويعــرض Emotional Competenceبينيــا مــا أســماه جولمــان  بالكفــاءة االنفعاليــة 

جولمــان تصــوره  النظــري لمكونــات الكفــاءات االنفعاليــة فــي الجــدول التــالي:   )محمــود 
 (  4002عكاشة، فتحي
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 2000)جدول التالي مكونات الكفاءة االنفعالية في تصور دانيال جولمان )
 الكفاءة االجتماعية

Social competence 
 الكفاءة الشخصية الذاتية

Self personal competence 
 لكفاءةا             

 األداء
التعرف عمى  الوعي بالذات  الوعي باآلخرين 

دراكها  االنفعاالت وا 
Emotion 

Recognition 

 التعاطف -
 التوجو لخدمة اآلخرين -
 عمل .الوعي بطبيعة مؤسسة ال -

 إدراك االنفعاالت الذاتية -
 التقييم الدقيق لبلنفعاالت الذاتية -
 الثقة في الذات -

 تنظيم االنفعاالت إدارة الذات : إدارة العالقات مع اآلخرين:
Emotion 

Regulation 
 االرتقاء باآلخرين. -
 التأثير في اآلخرين. -
 التواصل مع اآلخرين. -
 إدارة الصراع. -
 تحفيز اآلخرين. -.القيادة -
 بناء روابط قوية مع اآلخرين. -
 التعاون والعمل مع الجماعة. -

 ضبط الذات. -
 اإلحساس بالقيمة والجدارة. -
 الشعور بالذات. -
 القدرة التكيفية. -
 الدافع لئلنجاز. -
 المبادرة. -
 

 أربعة مكونات لمذكاء الوجداني ىي :  (George, 2000)ويذكر 
 عاالت والتعبير عنها : تقدير االنف-1

وتعنــى قــدرة الفــرد عمــى التحديــد الواضــح لبلنفعــاالت التــي يعيشــيا، وقدرتــو عمــى  
التعبيــر عنيــا، والتواصــل بشــأنيا، ويــرتبط ذلــك بمــدى فيــم ومعايشــة مشــاعر وانفعــاالت 

  0اآلخرين والتعاطف معيم
 استخدام االنفعاالت لدعم العمميات المعرفية وصنع القرار : -2

  .تضمن قدرة الفرد عمى استخدام انفعاالتو بطرق وظيفيةوت 
 :معرفة االنفعاالت -3

 .قدرة الفرد عمى معرفة انفعاالتو وفيميا فيوتتمثل  
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 إدارة االنفعاالت: -4
وتعنى قدرة الفرد عمى التحكم فى مزاجو وانفعاالتـو، ومـزاج وانفعـاالت اآلخـرين.  

مزاجيـة وقدرتـو عمـى تقـدير االنفعـاالت، والتعبيـر ويعتمـد ذلـك عمـى معرفـة الفـرد بحالتـو ال
 .عنيا، واستخداميا بإيجابية

 قائمة لمذكاء الوجداني من ستة مكونات ىي :  McCluskey ( 2000)وقدم 
 :   Self awarenessالوعى بالذات -1

دراك العبلقـات بـين   ويتضمن قدرة الفـرد عمـى التعـرف عمـى مشـاعره وتعـديميا، واا
  .عر واألفعالاألفكار والمشا

 :   Managing emotionsإدارة االنفعاالت -2
ـــل   ـــة مـــا وراء مشـــاعره، والقيـــام باألنشـــطة، وتحوي وتشـــمل قـــدرة الفـــرد عمـــى معرف

  .المشاعر السالبة إلى موجبة
 :  Empathyالتعاطف -3

وتعنــى قــدرة الفــرد عمــى فيــم مشــاعر اآلخــرين، وعبلقــاتيم المتشــابكة، ووجيــات  
  .اع إلييم، والتمييز بين أفعاليم وأقواليم، وانفعاالتيم وأحكاميمنظرىم، واالستم

 :   Communicationsالتواصل -2
ويشــمل تطــوير جــودة العبلقــات اإليجابيــة، وتحديــد المشــاعر التــي تســاعد عمــى  

  .التواصل مع اآلخرين
 :  Co-Operationالتعاون -2

ًا، والعمل كجماعة لتحقيق وتعنى التعرف عمى متى يكون التعاون مؤثرًا وجوىري 
وحــث اآلخـــرين وتشــجيعيم عمــى المشـــاركة فــى العمــل الجـــاد، والتعــرف عمـــى ، األىــداف

  0النتائج المترتبة عمى اتخاذ القرار
 :   Resolving Conflictsحل النزاعات أو الصراعات -9

ويتضمن فيـم نزاعـات النـاس، والميكانيزمـات الممتويـة، والتـي يعمـن عنيـا األفـراد  
 .ببراعة، واستخدام ميارات اآلخرين االنفعالية لحل النزاعات والصراعات بينيم
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وفـى نموذجيـا النظــرى الجديـد فـى الــذكاء الوجـداني، والـذى تنــتظم مسـتوياتو فــى  
أن الــذكاء الوجــداني يتكــون مــن  (50 ،2006سااامية القطااان  شــكل ىرمــى، أوضــحت 

حالة متباد  لة مستمرة وىي : ثبلثة أبعاد أساسية، بينيم تفاعل واا
 :   Emotional Maturityالنضج الوجداني -1

ويعد بمثابة األساس الذى تقوم عميو مكونات الذكاء الوجداني األخرى، ويتضح  
النضــج الوجــداني لــدى الفــرد مــن خــبلل كميــة الطاقــة االنفعاليــة الموجــودة تحــت تصــرف 

التـي تجعـل الفـرد قـادرًا عمـى  األنا، أو ما يعرف باالقتصاديات النفسـية، ىـذه الطاقـة ىـي
التعــايش مــع الضــغوط واإلحباطــات والصــراعات، وقــد يرجــع انخفــاض الطاقــة االنفعاليــة 
إلـــى عـــدم وجـــود مثيـــرات كافيـــة فـــى ســـنوات النمـــو المبكـــرة لـــدى الفـــرد، وأســـاليب التنشـــئة 
ـــة التـــي تتســـم بالقســـوة واإلىمـــال، وعـــدم االكتـــراث وتجاىـــل المشـــاعر، أو مـــا  االجتماعي

رض لــو الفــرد مــن فقــد الحــب، أو افتقــاد النمــاذج ذوات المســتوى المرتفــع مــن الطاقــة يتعــ
فى : الوعى بالذات، وتوجيو الذات، وتقـدير الـذات،  االنفعالياالنفعالية. ويتمثل النضج 

 .والمرونة، والدافعية لئلنجاز، وتحمل الضغوط
 :   Emotional Communicationالتواصل الوجداني -2

مقــة الوســطى بــين النضــج الوجــداني والتــأثير الوجــداني، وحتــى يكــون ويمثــل الح 
الفــرد عمــى درجــة عاليــة مــن التواصــل الوجــداني البــد لــو مــن أن يفيــم وجــدان اآلخــرين، 
ويقــدر رؤيــتيم. وىــذا يعنــى اإلحســاس بمشــاعر الغيــر، وتقــدير وجيــة نظــرىم، واالىتمــام 

والحساســية المرتفعــة تجــاىيم،  بمســاعدتيم، ويظيــر ذلــك فــى العنايــة بمشــاعر اآلخــرين،
ــــة،  ــــراف بإنجــــازاتيم، وكــــذلك التعــــاطف والمشــــاركة الوجداني ــــادرة بمعــــاونتيم، واالعت والمب
والكياسة فى االستجابة لآلخرين، ويتمثل التواصل الوجداني فى : التوكيدية، والتعاطف، 

  0والتفاؤل، والشجاعة، وتقبل اختبلف اآلخرين
 :   Emotional effectivenessالتأثير الوجداني -3

لمــــذكاء الوجــــداني، فمــــن يصــــل الفــــرد إلــــى التــــأثير  النظــــريويمثــــل قمــــة الصــــرح  
الوجــداني إال بامتبلكــو قــدرًا مناســبًا مــن قــدرات النضــج الوجــداني، والتواصــل الوجــداني،  
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فالتأثير الوجداني يمثل أعمـى درجـات الـذكاء الوجـداني، ألن ىـذه القـدرات ال تقـف بـالفرد 
التعامل الجيد مع اآلخـرين، وفيـم انفعـاالتيم، والتواصـل معيـم، بـل تمتـد لتشـمل  عند حد

تغييــر البيئــة المحيطــة بكافــة عناصــرىا بمــا فــى ذلــك العنصــر البشــرى، ويتمثــل التـــأثير 
  0: اإلقناع، والقيادة، والمبادرة فى التغيير، والتعاون والتفاوضفيالوجداني 

سـة أبعـاد ىـي : الـذكاء الشخصـي ،الـذكاء خم Bar-On  (1997)ويتضمن نموذج    
بـــين األشـــخاص، القـــدرة عمـــى التكيـــف، إدارة الضـــغوط والمـــزاج العـــام ( ، والتـــي بـــدورىا 

 :وذلك عمى النحو التالي  ,تتضمن خمسة عشر بعدًا فرعياً 
 :Intrapersonal Intelligenceالذكاء الوجداني الشخصي .1

 (التوكيديــــــة ،يــــــق الــــــذاتتحق ،تقــــــدير الــــــذات ، الــــــوعي بانفعــــــاالت الــــــذات، 
 .(االستقبللية

 : Interpersonal Intelligence  الذكاء الوجداني بين األشخاص    .2
  (المسؤولية االجتماعية   ،العبلقات االجتماعية ،التعاطف.(  

 : Adaptability القدرة عمى التكيف .3
 (المرونة،  اختبار الواقع ،حل المشكبلت) 

 :Stress Managementإدارة الضغط   .4
 (والتحكم في االندفاعات، تحمل الضغط) .  

 : General Mood المزاج العام .5
 (والتفاؤل،  السعادة). 

كما أن كل نظرية تقدم مجموعة من الكفاءات والقدرات التي تمثل ىيكـل الـذكاء         
الوجداني، إال أن تمك النظريات تشـترك فيمـا بينيـا فـي الرغبـة العامـة لكـل مـنيم فـي فيـم 

القدرات والسمات المتصمة بإدراك وضـبط المشـاعر الخاصـة بـالفرد، وبـالرغم مـن وقياس 
اخـتبلف مفـاىيم الـذكاء الوجـداني إال أنيـا تمـك المفـاىيم مكممـة لبعضـيا اآلخـر وال تـؤدي 
إلــى تحقيــق أي نــوع مــن التنــاقض والتصــارع، وذلــك ألن كــل النظريــات الخاصــة بالــذكاء 

دارتيــا الوجــداني تيــدف إلــى فيــم أســموب وميــا رة كــل فــرد فــي إدراك المشــاعر وفيميــا واا
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واالســــــتفادة منيــــــا فــــــي محاولــــــة لمتنبــــــؤ والتركيــــــز عمــــــى زيــــــادة فعاليــــــة الفــــــرد الوظيفيــــــة 
 (.4002)ابراىيم زكي قشقوش ونجبلء نصر الحسيني، واالجتماعية

ومـــن العـــرض الســـابق يتضـــح أن الـــذكاء الوجـــداني يشـــتمل عمـــى ميـــارات متعـــددة       
بــالفرد، والــبعض اآلخــر يــرتبط بالتفاعــل مــع اآلخــرين، وأن تمــك الميــارات  بعضــيا يــرتبط

تتــرابط مــع بعضــيا الـــبعض، ويمثــل الــوعى بالــذات الميـــارة األساســية التــي يبنــى عمييـــا 
الميارات األخرى، فالفرد عندما يعرف ويفيم مشاعره وانفعاالتو يكـون قـادرًا عمـى إدارتيـا 

ا نحـو تحقيـق أىدافـو. وبالتـالي يصـبح أكثـر وعيـًا والتعامل معيا بشـكل مناسـب وتوجيييـ
ظيــار ىــذا التعــاطف عمــى نحــو  وفيمــًا بمشــاعر وانفعــاالت اآلخــرين والتعــاطف معيــم، واا
إيجابي في عبلقاتو االجتماعية مع اآلخرين. فضبًل عن ذلك فإن ىذا التعدد والتنوع من 

فروق ليســت فروقــًا فــى الميــارات موجــود لــدى جميــع األفــراد، ولكــن بــدرجات متفاوتــة، فــال
 الطبيعة والنوع، بل ىي فروق في الدرجة والشدة. 

 :أهمية الذكاء الوجداني لدى الطالب
إن كثيــر مــن الطــبلب والمعممــين ينفقــون قــدرًا كبيــرًا داخــل المدرســة، أنيــا جــزء مــن       

بيئـــتيم تـــؤثر عمـــى شخصـــيتيم ســـواء بإيجـــاب أو الســـمب وبـــذلك قـــد يصـــفون تمـــك البيئـــة 
يميــة بأنيـــا مكـــان مطمــئن يشـــعر الفـــرد فييــا بالرضـــا واالرتيـــاح أو إنيــا مكـــان مثـــبط التعم

 لميمة وغير باعث عمى الود. ولمذكاء الوجداني أثره في التعميم فيما يمي:
  ــذين يشــعرون بالســعادة و األمــن يتعممــون أفضــل مــن غيــرىم وكــذلك الطــبلب ال

 ي.المدرسون يعممون بصورة أفضل في بيئة الذكاء الوجدان
 .المدارس التي ترتقي بالذكاء الوجداني تصبح أكثر شعبية لدى الوالدين 
 .إن األمثمة عمى السموك الضعيف و الخاص قد تقمصت 
 .يصبح التعميم الفعال أكثر ميبل لمتحقيق في فصول الذكاء الوجداني 
  يــدعم التعمــيم الفعــال أكثــر مــيبًل لمتحقيــق فــي فصــول الــذكاء الوجــداني. المــدارس

 تقدر كل فرد تعتبر أماكن أفضل لمجميع لمعمل فييا.التي 
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ن محاوالت البحث في مجال الذكاء الوجداني في مجال التعميم تجري في إيجاد      واا
العبلقة بين العواطف واألداء األفراد ومواجية التحديات اليومية ولكي تكون المدارس 

ميق في العمل بفعالية ىي األفضل واألنجح ، البد من مشاركة العواطف لتفكير الع
الحالي، فيناك اعتقاد قوي أن الذكاء الوجداني في الدراسة يساعد  الوقتخاصة في 

الطبلب عمى المزيد من الفيم اإليجابي لبعضيم البعض وتقبل األفكار الجديدة، ويعمل 
ل ومقدرة عمى خمق القدرة عمى االرتياح عن مقدراتيم وخمق طرق جديدة لتطوير العم

 ، وفيميم ومساعدتيم ومراعاة مشاعرىم. واصل مع اآلخرينعمى الت
نجح عمماء النفس من إبراز الذكاء الوجداني كمفيوم حديث ذي أىمية نادرة ولقد     

وأنو مؤشر أساسي لمنجاح، وىو القادر عمى وضع نظام مفيد وممتع داخل المؤسسات 
عمى حل مشكبلتو الذاتية التعميمية يمكن كل فرد من استخدامو لتطوير ذاتو وتدريبو 

نجاز  ومشاكل اآلخرين داخل العمل والطريق السريع لموصول إلى األىداف، واا
يجاد الطريق العديدة لمنجاح يتم عبر استخدام ميارات  التوقعات، وحل المشكبلت واا
الذكاء الوجداني والشيئي الذي يحققو استخدام قدرات الذكاء الوجداني بجانب السرعة 

ية في تحقيق ونجاح األىداف والشعور بالمتعة في النجاح، ألن تمك ىو االستمرار 
األىداف حققت في بيئة صحية وبمشاركة وجدانية وتواصل ووعي ذاتي واجتماعي 
وبيذا تصبح المقدرات المكتشفة حديثا ىي آلة التغيير نحو مستقبل مشرق ناجح. 

 (.090 ،4006)حباب عثمان، 
 ه العممية التعميمية األهداف التالية:لذلك كان مما يجب أن تهدف إليو

 .تنمية الشعور بالمسؤولية الفردية لمطالب 
 .تنمية حس االستقبلل الفردي واالعتماد عمى الذات 
 .تنمية احترام الذات وتقديرىا 
 .تنمية الرغبة القوية في تقديم العون لآلخرين وفي تقدير مشاعرىم 
 جدات والمواقف الصعبة.تنمية القدرة عمى التكيف والتعامل مع المست 
 .رفع مستوى الشعور بالسعادة واالطمئنان   
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( األسباب والعوامل التي أدت إلى انتشار 4006ويوضح عبدالمنعم أحمد حسين )
 مفيوم الذكاء الوجداني منيا:

قدرة مفيوم الذكاء الوجداني عمى التنبؤ والتوقع لممعايير التعميمية والمينية تفوق  .0
 ميدي لمذكاء.قدرة المفيوم التق

 أنو مفيوم قابل لمتنمية والتطوير والتعديل. .4
اعتبار مفيوم الذكاء الوجداني أحد أشكال التطوير لمفيوم الذكاء التقميدي وتجاوزًا  .3

 لو.
أنو الركيزة األساسية التي تبني عمييا كافة أنواع الذكاءات األخرى، وىو األكثر  .2

قشقوش ونجبلء نصر الحسيني، إسيامًا في النجاح في الحياة. )ابراىيم زكي 
4002.) 

( لبعض صفات وخصائص األذكياء وجدانيًا 4002الدردير) وقد أشار عبدالمنعم   
منيا أن لدييم إحساس كبير بالمسئولية االجتماعية، وقادرين عمى التواصل بكفاءة، كما 
 يتحكمون بذواتيم  ويعبرون بشكل مناسب عن مشاعرىم، ومتفائمين وقادرين عمى حل
المشكبلت بشكل ىادئ ومترِو، يستطيعون فيم انفعاالت اآلخرين لمنع تصعيد 
المنازعات، أكثر مرونًة وانفتاحًا وتقمصًا تجاه اآلخرين، ويسعون لبناء روابط الثقة مع 
اآلخرين، أخيرًا يممكون القدرة عمى التخطيط وتحديد األىداف والمثابرة في أداء 

 األعمال. 
 :ء الوجدانيكيف يمكن قياس الذكا

يمكــن قيــاس الــذكاء الوجــداني عــن طريــق عــدة مقــاييس منشــورة لمــذكاء الوجــداني،      
تعكـــس مختمـــف االتجاىــــات النظريـــة التــــي تناولـــت مفيـــوم الــــذكاء الوجـــداني ومكوناتــــو، 
وتراوحــت تبعــًا لــذلك مــابين المقــاييس التــي طــورت عمــى أســاس مفيــوم الــذكاء الوجــداني 

تو كخيط من الكفايات والميـارات الشخصـية واالجتماعيـة وعوامـل كقدرة، وتمك التي تناول
 :المقاييسالشخصية ومن أشير ىذه الدافعية وسمات 

  Mayer,Caruso, & Salovey (1997)مقياس الذكاء الوجداني
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  Sullivan (1999)ومقياس الذكاء الوجداني
 .ق( من إعداد : فاروق عثمان ومحمد رز 0669مقياس الذكاء االنفعالى )
 .( من إعداد : عبد المنعم الدردير4004مقياس الذكاء الوجدانى )
 .( من إعداد : ىشام الخولى4004ى )مقياس الذكاء الوجدان

  .( من إعداد : رشا الديدى4002، الذكاء االنفعالى )مقياس
 وأما الدراسات التي تناولت الذكاء الوجداني في البيئة الكويتية لعينات مختمفة فيي:

( التي بعنوان العبلقة بين تقدير الذات والدافعيـة 4004راسة مسعد نجاح أبوالديار)د    
لئلنجــاز والــذكاء الوجــداني لــدى عينــة مــن األطفــال المكفــوفين وغيــر المكفــوفين. تيــدف 
ىـــذه الدراســـة إلـــى وصـــف طبيعـــة العبلقـــة بـــين تقـــدير الـــذات والدافعيـــة لئلنجـــاز والـــذكاء 

المكفــوفين وغيــر المكفــوفين فــي متغيــرات الدراســة.  بــينالوجــداني، كــذلك تعــرف الفــروق 
( طفـــبًل مكفوفـــًا ) كـــف كمـــي( 20(طفـــبًل وطفمـــةع بواقـــع )90تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن )

( طفــــبًل غيــــر مكفــــوف ، بمتوســــط 20( ســــنة،  و)0.94+_ 00.99بمتوســــط أعمــــار) 
( ســـنة، وتكونـــت أدوات الدراســـة مـــن مقيـــاس الـــذكاء الوجـــداني، 0.99+_00.92أعمـــار

مقياس الدافعية لئلنجاز، ومقيـاس تقـدير الـذات . وقـد أسـفرت النتـائج عـن وجـود فـروق و 
دالـــــة إحصـــــائيًا بـــــين المكفـــــوفين وغيـــــر المكفـــــوفين فـــــي تنظـــــيم العبلقـــــات االجتمـــــاعي، 
والتعــاطف مــع اآلخــرين فــي اتجــاه المكفــوفين، فــي حــين كانــت الفــروق فــي اتجــاه غيــر 

دارت يـــا، والـــوعي بالـــذات واالنتبـــاه لممشـــاعر، وتنظـــيم المكفـــوفين فـــي تنظـــيم االنفعـــاالت واا
الدافعيــــة وحفــــز الــــذات، والدرجــــة الكميــــة، كمــــا لــــوحظ وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائيًا بــــين 
المكفـــــوفين وغيـــــر المكفـــــوفين فـــــي تقـــــدير الـــــذات، والدافعيـــــة لئلنجـــــاز فـــــي اتجـــــاه غيـــــر 

كاء الوجــداني لــدى المكفــوفين، وتبــين أن لمدافعيــة لئلنجــاز وتقــدير الــذات قــدرة تنبئيــة بالــذ
األطفــــال غيــــر المكفــــوفين، أمــــا عينــــة المكفــــوفين فقــــد اقتصــــرت القــــدرة التنبئيــــة بالــــذكاء 

 الوجداني لدييم عمى الدافعية لئلنجاز فقط.
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لذكاء الوجداني االتي بعنوان  (4004)  طيبو عبد الحميد موسى الداوددراسة       
تحصيل الدراسي بالمرحمة الثانوية وعبلقتو بسعادة الطالبات مرتفعات و منخفضات ال

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن الذكاء الوجداني و عبلقتو . و في دولة الكويت
بسعادة الطالبات مرتفعات و منخفضات التحصيل بالمرحمة الثانوية في دولة الكويت، 

لمذكاء   Bar-On & Bakerو قد تم تطبيق مقياس الذكاء الوجداني من إعداد 
، و مقياس السعادة من إعداد الباحثة، و التحصيل الدراسي من كشوف الوجداني

الدرجات النيائية لمطالبات، عمى عينة من طالبات المرحمة الثانوية مرتفعات و 
(، و 4004-4000منخفضات التحصيل الدراسي في الفصل الدراسي األول العام )

( وجود ارتباط قوي 0لية : )( طالبة. توصمت الدراسة إلى النتائج التا064بمغ عددىن )
( وجود تباين بين الطالبات المرتفعات و 4بين الذكاء الوجداني و السعادة. )

المنخفضات التحصيل الدراسي في الذكاء الوجداني، حيث كان مستوى الذكاء الوجداني 
لدى الطالبات المرتفعات التحصيل الدراسي أعمى و بشكل دال إحصائيا عن الطالبات 

التحصيل الدراسي، و الفروق دالة إحصائيا في األبعاد )الوعي بالمشاعر  المخفضات
الذاتية، القابمية لمتكيف، االستقرار المزاجي( فقط، و غير دالة في األبعاد )الكفاية 

( وجود تباين بين الطالبات المرتفعات و 3االجتماعية، مواجية الضغوط(. )
ث كان مستوى السعادة لدى الطالبات المنخفضات التحصيل الدراسي في السعادة، حي

المرتفعات التحصيل الدراسي أعمى و بشكل دال إحصائيا عن الطالبات المخفضات 
التحصيل الدراسي، و الفروق دالة إحصائيا في بعد السعادة في )المنزل، األصدقاء، 

( ىناك تباين في 2المجتمع(، و كانت غير دالة في بعد )السعادة في المدرسة(. )
( من التباين في الذكاء 24حصيل الدراسي و السعادة معا يفسر ما نسبتو )% الت

الوجداني، و ىذا يفسر العبلقة بين الذكاء الوجداني و كبل من التحصيل الدراسي و 
 .السعادة
 االنفعـالي الـذكاء عن لمكشف مقياس بناءالتي بعنوان  (4006سعود الضفيري) عيد    
ـــة فـــي يـــةاإلبتدائ المـــدارس مـــديري لـــدى  مقيـــاس بنـــاء إلـــى الدراســـة وىـــدفت .الكويـــت دول
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 حيــث الكويــت، دولــة فــي االبتدائيــة المــدارس مــديري لــدى االنفعــالي الــذكاء عــن لمكشــف
 المطـور المقيـاس صـدق دالالت مـا .0:  التاليـة األسـئمة عـن اإلجابة إلى الدراسة سعت
 دالالت مــا .4 ؟ عــاممي صـدق و محتــوى بصــدق المقيـاس تمتــع مــن التحقـق خــبلل مـن
 .3 ؟ الـداخمي االتسـاق و االسـتقرار معـاممي اسـتخراج خـبلل مـن المطـور المقياس ثبات
 مــديري لــدى االنفعــالي الــذكاء عــن لمكشــف المطــور لممقيــاس المكونــة الفقــرات فاعميــة مــا

 مـــديري جميــع مــن الدراســة مجتمـــع تكــون قــد و ؟ الكويــت دولـــة فــي االبتدائيــة المــدارس
 و مـديرين( 300) عـددىم البـالغ و الكويتيـة المحافظات في االبتدائية المدارس ومديرات
 خمسـة مـن يتكـون االنفعـالي لمـذكاء مطـور مقياس بناء تم فقد ذلك ضوء في و مديرات،
 ضــــــــبط و التكيــــــــف، و العبلقــــــــات، إدارة و الــــــــذات، إدارة و التعــــــــاطف، ىــــــــي و أبعــــــــاد

 الصـــدق دالالت إيجـــاد تـــم حيـــث فقـــرة، عشـــرة اثنتـــي مـــن بعـــد كـــل تكـــون و االنفعـــاالت
 المطــور المقيــاس تمتــع التاليــة النتــائج الدراســة أظيــرت حيــث المطــور لممقيــاس والثبــات
 بصـــــدق المقيـــــاس تمتـــــع كمـــــا%(  93.9) بمغـــــت العـــــاممي الصـــــدق مـــــن عاليـــــة بدرجـــــة

 عاليــة ثبـات بدرجــة يتميـز المطــور المقيـاس أن أيضــا النتـائج أظيــرت و كمـا. المحكمـين
 لكـل االرتبـاط معـامبلت أن النتـائج أظيـرت كمـا. كرومباخ معامل حسب( 0.63) بمغت
 بـين االرتبـاط معامبلت أن أظيرت النتائج لكن. الفقرات بعض باستثناء جيدة كانت فقرة

 و. عاليـة بصـورة لممقياس ممثمة األبعاد ىذه أن عمى يؤكد الذي األمر منخفضة األبعاد
 االنفعــالي الــذكاء بموضــوع االىتمــام دةزيــا-:  بــاآلتي الدراســة أوصــت النتــائج ضــوء فــي
 مقيـاس ببنـاء تتعمـق دراسات إجراء-. الموضوع بيذا المتعمقة العربية الدراسات لقمة نظرا
 كــبل مــن الطمبــة و المعممــين و بالجامعــات التــدريس ىيئــة أعضــاء لــدى االنفعــالي لمــذكاء

 .االنفعالي لمذكاء أخرى أبعادا يتضمن مقياس بناء ضرورة-. الجنسين
 

 االنفعــــالي لمــــذكاء مقيــــاس تطــــوير (4009)شــــموان اليــــاجري عــــايض دىــــيمدراســــة      
 تطـوير إلـى الحاليـة الدراسـة ىـدفت. الكويـت دولة في الثانوية المرحمة طمبة ليناسب
 الخصـــائص عمــى تعــرف و الكويتيـــة، البيئــة مــع ليتناســـب االنفعــالي لمــذكاء مقيــاس

 البيئــــة فــــي المــــدارس طمبــــة عمــــى ختبــــاراال ليــــذا( الثبــــات و الصــــدق) الســــيكومترية
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 بشكل و. المدارس تمك لتبلءم االختبار ليذا معايير اشتقاق إلى باإلضافة الكويتية،
 الخصــائص مــا .0:  اآلتيــة األســئمة عــن باإلجابــة ســتقوم الدراســة فــإن تحديــدا أكثــر

 طمبــــة عمــــى المطــــور االنفعــــالي الــــذكاء الختبــــار( الثبــــات و الصــــدق) الســــيكومترية
 االنفعـالي الـذكاء الختبـار اإلحصـائية المعـايير ما .4 ؟ الكويتية البيئة في مدارسال

 و ؟ اإلنـــاث و الـــذكور مـــن لكـــل الكويتيـــة البيئـــة فـــي المـــدارس طمبـــة عمـــى المطـــور
 و طبلب من( 990) من مكونة عشوائية عنقودية عينة الباحث اختار ذلك لتحقيق
 الدراســة أسـئمة عــن اإلجابـة أجــل مـن و الكويــت، دولـة فــي الثانويـة المرحمــة طالبـات

 اســــتخدام جانــــب إلــــى األساســــية، المكونــــات بطريقــــة العــــاممي التحميــــل اســــتخدام تــــم
 تـــم التـــي لمنتـــائج عـــرض يمـــي فيمـــا و ألفـــا، كرونبـــاخ معادلـــة و االرتبـــاط، معـــامبلت
 : الحالية الدراسة في إلييا التوصل

 وبمـغ الشخصـي البعـد:  يمـي كمـا رالمطـو  المقيـاس عنيا أسفر التي العوامل كانت .0 
ــــــــــــــــــــــف % • 00.24 بمغ التباين من فسره ما نسبو وان فقرة 03 فقراتو عدد  التكي

دارةو %  6.99 بمــغ التبــاين مــن فســره مــا نســبو أن و فقــرة 00 فقراتــو عــدد وبمغــت  اا
 6.69 بمــغ التبــاين مــن فســره مــا نســبو أن و فقــرة 00 فقراتــو عــدد بمغــت و الضـغوط

 التبـاين مـن فسـره مـا نسـبو أن و فقرات 2 فقراتو عدد بمغت و اعياالجتم البعدو % 
 .%  2.94 بمغ

 معامـل بمـغ كمـا( 0.92-0.29) بـين مـا الفرعيـة المقيـاس ثبـات معـامبلت تراوحت. 4
 (.0.90) ككل المقياس ثبات

 .المئنية الرتب باستخدام لممقياس المستخرجة المعايير عمى التدليل تم .3 
 بـــين الوجـــداني الـــذكاء أبعـــاد فـــي ( الفـــروق4004إبـــراىيم الياســـين ) فاطمـــةدراســـة      

 المرحمـة طالبـات مـن عينـة عمـى استكشـافية دراسة:  المتفوقات غير و معرفيا المتفوقات
 الوجــداني الــذكاء كفــاءة فــي الفــرق عــن الكشــف الدراســة ىــدفتو  .الكويــت بدولــة الثانويــة
 عينـــة عمـــى الدراســـة ىـــذه أجريـــت قـــد و ،المتفوقـــات غيـــر و معرفيـــاً  المتفوقـــات بـــين فيمـــا

 الفصــــمين نظــــام) الثانويــــة المــــدارس بــــبعض الثــــاني الصــــف طالبــــات مــــن 303 قواميــــا
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 العينــة تقســيم تــم و ســنة، 09 و 02 بــين أعمــارىن تراوحــت الكويــت، بدولــة( الدراســيين
 و المتفوقــــات،:  مجموعــــات ثــــبلث إلــــى الدراســــي التحصــــيل و الــــذكاء مســــتوى بحســــب

 الفرضــين صــحة مــن التحقــق الدراســة اســتيدفت قــد و. المتوســطات دون و المتوســطات،
 عـن عمومـًا، الوجـداني الـذكاء فـي أعمـى بكفاءة المتفوقات الطالبات تتميز" -أ:  التاليين
 مـن كـل فـي أعمـى بكفـاءة المتفوقـات، غيـر عـن المتفوقـات، تتميز" -ب" المتفوقات غير
 -. االجتماعيــة الكفايــة -. الذاتيــة بالمشــاعر عيالــو  -" : التاليــة الوجــداني الــذكاء أبعــاد
 تفيـم -. المشاعر إدراك -. المزاجي االستقرار -. الضغوط مواجية -. لمتكيف القابمية

 وجـــود عـــدم عـــن اإلحصـــائي التحميـــل نتـــائج أســـفرت قـــد و. المشـــاعر إدارة -. المشـــاعر
 كمــا عمومــًا، انيالوجــد الــذكاء فــي الدراسـة، مجموعــات بــين إحصــائية، داللــة ذات فـروق
 داللـــــة ذات فـــــروق وجـــــود عـــــدم( MANOVA) المتغيـــــرات متعـــــدد التبـــــاين تحميـــــل أكـــــد

 و. الدراســة موضــع الوجــداني الــذكاء أبعــاد مختمــف فــي المجموعــات، ىــذه بــين إحصــائية
 فـي المجـال، ىـذا فـي المطموبـة التربويـة البحـوث و العمميـة التطبيقـات بعـض اقترحت قد

 .دالالتيا و اقشتيامن و الدراسة نتائج ضوء
ـــــدوردراســـــة       ـــــوان ( 4004محمـــــد المطيـــــري) ســـــعيد ب ـــــي بعن  المعرفـــــي األســـــموبالت

 طالبــات لــدى األكــاديمي المســار حســب العــاطفي بالــذكاء عبلقتــو و( االنــدفاع-التــروي)
 : ىدفين تحقيق إلى الدراسة تىدف. و الكويت دولة في الثانوية المرحمة

 دولـة فـي الثانويـة المرحمـة طالبـات لدى األكاديمي التحصيل في االختبلفات فحص( 0)
 األكـاديمي المسـار و( االنـدفاع-التـروي) المعرفـي األسـموب من كل باختبلف الكويت

 (.أدبي-عممي)
 الثانويـــة المرحمــة طالبـــات لــدى الدراســـي التحصــيل بمســـتوى بفاعميــة التنبـــؤ إمكانيــة( 4)

 الـــذكاء مكونـــات خــبلل مـــن( فعاتالمنــد-المترويـــات) الطالبــات و ،(العممـــي-األدبــي)
 الثانويــــة المرحمـــة طالبــــات مـــن طالبــــة( 300) مـــن الدراســــة عينـــة تكونــــت. العـــاطفي
ـــم الســـت الكويـــت محافظـــات مـــن عشـــر الحـــادي لمصـــف  بواقـــع عشـــوائيا اختيـــارىن ت

 اســتخدام تــم و. العممــي الفــرع مــن طالبــة( 023) و األدبــي الفــرع مــن طالبــة( 029)
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 النبيــــان بتطـــويره قـــام الـــذي العـــاطفي الـــذكاء مقيـــاس:  ألولـــىا الدراســـة ليـــذه أداتـــين
 مكونـــــات( 2) عمـــــى موزعـــــة عبـــــارة( 39) عمـــــى يشـــــتمل الـــــذي و( 4004) وكمـــــالي

ــــذات، الــــوعي) ــــة و ،(العواطــــف ضــــبط التعــــاطف، اآلخــــرين، و الــــذات إدارة بال  الثاني
 يـــقتطب تـــم الدراســـة ىـــدف لتحقيـــق و(. االنـــدفاع-التـــروي) المعرفـــي األســـموب مقيـــاس
 االنحــدار تحميــل تطبيــق و الجيتــين، مــنANOVA (2x2 ) الثنــائي التبــاين تحميــل
 فـروق توجـد( 0: ) اآلتـي عـن الدراسـة نتائج كشفت و. الثاني اليدف لتحقيق المتعدد
 المترويــات، الطالبــات لــدى المعرفــي لؤلســموب تعــزى الدراســي التحصــيل فــي واضــحة
 أخـرى جيـة مـن. األكـاديمي لممسار عزىت الدراسي التحصيل في فروق توجد ال بينما
 األسـموب و األكـاديمي المسـار بـين لمتفاعـل يعـزى الطالبـات تحصيل في فروق ىناك

 ككـل الطالبـات لجميـع الدراسـي التحصيل بمستوى بفاعمية التنبؤ يمكن( 4. )المعرفي
 و الــذات إدارة و بالــذات الــوعي مكــون مــن كــل خــبلل مــن العممــي المســار طالبــات و

 .ريناآلخ
 

تصــميم مقيــاس عربــي لمــذكاء  التــي بعنــوان(4009) الخضــر عثمــان حمــوددراســة     
ســـعت ىــــذه الدراســـة إلــــى  اني والتحقـــق مــــن خصائصـــو الســــيكومترية و ارتباطاتـــوالوجـــد

تصميم مقياس عربي لمـذكاء الوجـداني وفقـًا لنمـوذج سـالوفي ومـاير المعرفـي، الـذي يـرى 
أن الــذكاء الوجــداني قــدرة عقميــة تماثــل األنــواع األخــرى مــن الــذكاءات العقميــة المعروفــة، 

يكومترية لممقيـــاس. اســـتخدمت الدراســـة عينـــة والســـعي إلـــى التحقـــق مـــن الخصـــائص الســـ
إنـاث(،جميعيم طـبلب كويتيـون 049ذكور و039طالبًا وطالبة)492تطوعية مكونة من 

( بمتوســط 42-09فــي كميــة العمــوم االجتماعيــة بجامعــة الكويــت، تتــراوح أعمــارىم بــين)
 عامًا. وبعكس ما افترضو كـل مـن سـالوفي ومـاير مـن0.6عامًا،وانحراف معياري 40.9

أن ىمـــاك أربعـــة مكونـــات لمـــذكاء الوجـــداني) إدراك االنفعـــال، وتوظيـــف االنفعـــال، وفيـــم 
االنفعـــال، وضـــبط االنفعـــال(، اســـتخرج مـــن التحميـــل العـــاممي ليـــذه الدراســـة عامـــل واحـــد 

،  39يمكـــن أن يطمـــق عميـــو الـــذكاء الوجـــداني العـــام، اســـتقطب جميـــع بنـــود االختبـــار ال

http://search.mandumah.com.proxy1.athensams.net/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%8C+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
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كمــي .كمــا أظيــرت الدراســة ارتباطــًا موجبــًا دااًل فــي % مــن التبــاين ال29والتــي اســتوعبت
بين درجة الذكاء الوجداني من جية ودرجات كل من الذكاء العقمي، كمـا  0.3حدود ر=

تعريـب القرشـي، وقدراتـو الفرعيـة الرئيســية   لينــون"-يقـاس باختبـار القـدرة العامـة " أويـتس
لتفكيـر المجـرد( مـن جيـة أخـرى. كمـا الثبلث ) القدرة المغوية ، والقـدرة الحسـابية، وقـدرة ا

وجـــد أن جميـــع ارتباطـــات مقيـــاس الـــذكاء الوجـــداني بعوامـــل الشخصـــية الخمســـة، ممثمـــة 
،تعريــــب بــــدر االنصــــاري، قريبــــة مــــن NEO-FFI-Sبقائمــــة العوامــــل الخمــــس الكبــــرى 

الصـــفر، ممـــا يشـــير إلـــى أن الـــذكاء الوجـــداني لـــيس بعـــدًا مـــن أبعـــاد الشخصـــية. وتشـــير 
 0.92بطريقــة كرونبــاخ ألفــا، و 0.96إلــى أن لممقيــاس معامــل ثبــات قــدره  النتــائج أيضــاً 

بطريقــة التجزئــة النصــفية)جتمان(. كمــا اتســم المقيــاس بمعــدالت صــدق مقبولــة. وأخيــرًا، 
أظيرت نتائج الدراسة أن اإلناث حصمن عمـى متوسـط درجـة أعمـى فـي الـذكاء الوجـداني 

ر النتـائج ارتباطـًا دااًل بـين الـذكاء الوجـداني مقارنة بالذكور وذكاء بصورة دالة. ولـم تظيـ
 والعمر.
الــذكاء الوجــداني وعبلقتــو بكــل ( التــي بعنــوان 4000دراســة ماجــد العمــي والعنــزي )     

من دافعية حب االستطبلع ودافعية اإلنجاز والخجل لدى طـبلب المرحمـة الثانويـة بدولـة 
ــــذكاء الوجــــداني الكويــــت ــــى ال ــــى التعــــرف عم ــــو بكــــل مــــن حــــب  دراســــة ىــــدفت إل وعبلقت

            االســـــــتطبلع ودافعيــــــــة االنجــــــــاز والخجـــــــل لــــــــدى طــــــــبلب المرحمـــــــة الثانويــــــــة بالكويــــــــت
ـــذكاء الوجـــداني مـــن إعـــداد توفيـــق الربيعـــة 200)ن =  ـــاس ال ـــان مقي ( ، واســـتخدم الباحث

، mcCann & penny ،ومقيــاس دافعيــة حــب االســتطبلع مــن إعــداد مكــان وبينــي
مــن إعــداد فتحيــة عوض،ومقيــاس الخجــل مــن إعــداد واطســون  ومقيــاس دافعيــة االنجــاز

وفرينــــد. وخمصــــت نتــــائج الدراســــة إلــــى انــــو يمكــــن التنبــــؤ بالــــذكاء الوجــــداني مــــن خــــبلل 
المتغيــــرات التاليــــة وبالترتيــــب حســــب األىميــــة:الخجل، ودافعيــــة االنجــــاز، ودافعيــــة حــــب 

بالـذكاء الوجـداني مـن أمـا لـدى اإلنـاث فإنـو يمكـن التنبـؤ  االستطبلع وذلك لـدى الـذكور،
 خبلل الخجل ودافعية حب االستطبلع.
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(التــي بعنــوان الــذكاء الوجــداني لطفــل الروضــة 4009دراســة عايشــة ديحــان العــازمي)    
وعبلقتــو بــبعض أســاليب المعاممــة الوالديــة فــي دولــة الكويــت. اســتيدفت الدراســة الكشــف 

ة الوالديــة، إذ أن فيــم العبلقــة عــن طبيعــة العبلقــة بــين الــذكاء الوجــداني وأســاليب المعاممــ
بين أساليب المعاممة الوالدية والذكاء الوجداني قد يفيد في معرفة أنسب أساليب المعاممة 
الوالديــة التــي يمكــن مــن خبلليــا تنميــة الــذكاء الوجــداني أمــبًل فــي تحقيــق توافــق أكثــر مــن 

و.وانتيت الدراسة البيئة والنجاح في حل كثير من المشكبلت التي تعترض الفرد في حيات
إلــى النتــائج التاليــة توجــد عبلقــة ارتباطيــة دالــة إحصــائيًا بــين درجــات أســاليب المعاممــة 

اليوجـد تـأثير لنـوع و  الوالدية ودرجات المقاييس الفرعية لمـذكاء الوجـداني ،والدرجـة الكميـة.
ول الطفـــل عمـــى الدرجـــة الكميـــة لمقيـــاس الـــذكاء الوجـــداني ودرجـــات المقـــاييس الفرعيـــة األ

والثــاني والرابــع فــي حــين يوجــد تــأثير لنــوع الطفــل عمــى درجــات المقــاييس الفرعيــة الثالــث 
والخامس.ال يوجد تأثير لمستوى تعميم األم عمـى الدرجـة الكميـة لمقيـاس الـذكاء الوجـداني 

يوجـــد تـــأثير لمســـتوى المعاممـــة الوالديـــة عمـــى الدرجـــة الكميـــة و ودرجـــات مقاييســـو الفرعية.
اليوجــد تــأثير لمتفاعــل الثنــائي بــين و  لوجــداني ودرجــات مقاييســو الفرعيــة.لمقيــاس الــذكاء ا

نــوع الطفــل ومســتوى تعمــيم األم عمــى الدرجــة الكميــة لمقيــاس الــذكاء الوجــداني ودرجـــات 
 مقاييسو الفرعية.

بدراسـة الـذكاء الوجـداني و ميــارات التـي بعنـوان  ( 4006العنجـري ) عبـدا   دراسـة    
مدرسين ومدرسات من العاممين في وزارة التربية بدولة  (407).عينةاالتصال ، وبمغت ال

ــــاس  ــــذكاء الوجــــداني ومقي ــــي ال ــــة ف الكويــــت ، دراســــة ســــيكومترية لتطــــوير مقــــاييس عربي
وجود فروق بـين مدرسـي وزارة التربيـة ومدرسـاتيا  : لميارات االتصال ، وأظيرت النتائج

م وجـــو د فـــروق بـــين المدرســـين فـــي مســـتوى الـــذكاء الوجـــداني لصـــالح المدرســـات ، وعـــد
والمدرسات عمـى مقيـاس ميـارات االتصـال ، ووجـود عبلقـة ارتباطيـة بـين مقيـاس الـذكاء 

 . الوجداني ومقياس ميارات االتصال
التـــي بعنـــوان مـــدى تمتـــع الطمبـــة المعـــاقين  (4004دراســـة أحمـــد غمـــوم اشـــكناني)          

بـــزمبلئيم العـــاديين. اســـتيدفت الدراســـة حركيـــًا بدولـــة الكويـــت بالـــذكاء الوجـــداني، مقارنـــة 
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تعــــرف مــــدى تمتــــع الطمبــــة المعــــاقين حركيــــًا بدولــــة الكويــــت بالــــذكاء الوجــــداني، مقارنــــة 
بـــزمبلئيم العـــاديين . ولكشـــف عـــن مـــدى وجــــود فـــروق فـــي متوســـطات درجـــات الــــذكاء 

لقـد كشـفت نتـائج دراسـة عـن أن مسـتوى الـذكاء الوجـداني لـدا  و الوجداني المعاقين حركيـا
متوسـط وزنـي مـن درجـة كميـة قـدرىا ثبلثـة وىـي نسـبة  4.2ذوي اإلعاقة الحركيـة يعـادل 

مقارنتيـــا فـــي   تــدلل عمـــى تمـــت تعينــو الدراســـة فـــي مســتوى مرتفـــع مـــن الــذكاء الوجـــداني 
يقــيس مقيــاس الــذكاء الوجــداني المــراىقين الــى الســيد الســمادوني  المتوســط النظــري الــذي 

الطــبلب المعــاقين حركــي ىــم بدولــة الكويــت  ىجــداني لــدتبــين ارتفــاع مســتوى الــذكاء الو 
مقارنــة بــين متوســط النظــر المقيــاس وتبــين عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين 
متوســـط الطمبـــة ذوي اإلعاقـــة الحركيـــة ومتوســـط الطـــبلب العـــاديين عمـــى مقيـــاس الـــذكاء 

الطالبـــــات  ىلقـــــد كشـــــفت نتـــــائج عـــــن ارتفــــاع ميـــــارات الـــــذكاء الوجـــــداني لـــــد  الوجــــداني 
المبلحقات المعوقات حركيو مقارنة الطبلب المراىقين المعـوقين حركيـو كمـا كشـفت عـن 
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســط الطــبلب فــي المــرحمتين المتوســطة 

عمى مقياس الذكاء الوجداني وىو ما يشير إلى أنو مستوى الذكاء الوجداني لـدا   وثانوية 
 )كــي بدولــة الكويــت زود طبيعــة ثابتــة نســبيا فــي المرحمــة الســنية مــنالطمبــة المعــاقين حر 

 .لدييم المراىقةسنة مرحمة  (09إلى  00
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 المراجع : 
 الوجداني لمذكاءنموذج مقترح  (.2015زكي قشقوش ونجبلء نصرا  محمد الحسيني ) إبراىيم

( العــــدد التاســــع 923، جامعـــة عــــين شـــمس)مجمـــة كميــــة التربيــــة)دراســـة نظريــــة(.
 . والثبلثون الجزء الثالث

(. الــذكاء االنفعــالي لــدى ذوي اإلعاقــة الحركيــة: مقارنــة بالعــاديين 4004أحمــد غمــوم اشــكناني)
ــــة التربيــــة  ــــة كمي ــــت. مجم ــــة الكوي ــــة المــــرحمتين المتوســــطة والثانويــــة بدول مــــن طمب

 .93-40(،4)44باإلسكندرية،
 بالــذكاء عبلقتــو و( االنــدفاع-التــروي) المعرفــي (. األســموب4004محمــد المطيــري) ســعيد بــدور

ــــدى األكــــاديمي المســــار حســــب العــــاطفي ــــة طالبــــات ل ــــة فــــي الثانويــــة المرحم  دول
 العربي.  الخميج الكويت. )ماجستير(. جامعة

مركــز  :األردن الــذكاء الوجــداني مفــاىيم وتطبيقــات،(. 2009حبــاب عبــد الحــي محمــد عثمــان )
 ديبونو لتعميم التفكير.

 المرحمــة طمبــة ليناســب االنفعــالي لمــذكاء مقيــاس تطــوير (4009)جريشــموان اليــا عــايض دىــيم
 العربية . عمان ) ماجستير(. جامعةالكويت.  دولة في الثانوية

   .. القاىرة : مكتبة األنجمو المصريةاستبيان الذكاء االنفعالى(. 4002رشا عبد الفتاح الديدى )
 . 006-62.دار الفكر :عمان .نعمم نفس النمو، دورة حياة اإلنسا .(4002سامي ممحم )
   .دقيمية : مطبعة أبو العز .تصور جديد لمذكاء الوجداني(. 4009سامية القطان )

دار  :تطبيقاتـــو، تنميتـــو. عمـــان الـــذكاء الوجـــداني أسســـو، .(4009الســـيد ابـــراىيم الســـمادوني )
   .الفكر

ادة الطالبــــات لــــذكاء الوجــــداني و عبلقتــــو بســــعا (.4004)طيبــــو عبــــد الحميــــد موســــى الــــداود 
 .مرتفعــات و منخفضــات التحصــيل الدراســي بالمرحمــة الثانويــة فــي دولــة الكويــت

 العربي. الخميج )رسالة ماجستير(. جامعة
ـــذكاء الوجـــداني لطفـــل الروضـــة وعبلقتـــو بـــبعض أســـاليب (. 4009عايشـــة ديحـــان العـــازمي) ال

 عة الزقازيق. . )ماجستير(. كمية التربية، جامالمعاممة الوالدية في دولة الكويت
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الـذكاء الوجـداني وميـارات االتصـال لـدى مدرسـي وزارة التربيـة (.4006عبدا  ابراىيم العنجـري)
 .26-02(،3)39،مجمة العموم االجتماعيةبدولة الكويت. 
ـــدردير ) ـــدالمنعم أحمـــد ال ـــو بـــبعض  (.4004عب الـــذكاء الوجـــداني لـــدى طـــبلب الجامعـــة وعبلقت

ــــة. ــــة والمزاجي ــــرات المعرفي ــــة جامعــــة  المتغي ــــة واالجتماعي مجمــــة الدراســــات التربوي
 (.2) 9حموان. 

صـميم مقيـاس عربـي لمـذكاء الوجـداني والتحقـق مـن خصائصـو ت(.4009)الخضـر عثمان حمـود
 ابريــــــــــل ،نفســــــــــيةالدراســــــــــات المجمــــــــــة المصـــــــــرية لم.الســـــــــيكومترية و ارتباطاتــــــــــو

09)4،)426-496. 
 المـدارس مـديري لـدى االنفعـالي الـذكاء عـن لمكشـف مقيـاس بنـاء (.4006سعود الضفيري) عيد

 التربويـــة، جامعـــة العمـــوم )رســـالة ماجســـتير(، كميـــة الكويـــت. دولـــة فـــي االبتدائيـــة
 النفسية. العربية و عمان

(. الـذكاء االنفعـالي : مفيومـو وقياسـو. 0669د عثمـان ورزق، محمـد عبـد السـميع )فاروق السـي
  . 30-3(، 39جامعة المنصورة، )مجمة كمية التربية، 

 وغيـر معرفيـا المتفوقـات بـين الوجـداني الذكاء أبعاد في ( الفروق4004إبراىيم الياسين ) فاطمة
 بدولـــة الثانويـــة لمرحمـــةا طالبـــات مـــن عينـــة عمـــى استكشـــافية دراســـة:  المتفوقـــات
 العربي. الخميج .)ماجستير(.جامعةالكويت
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