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 ًَخص ايبشح

الدراسة إلى الكشؼ عف مدل تحقؽ الخصائص السيككمترية لمقياس المكىبة  تىدف
العممية لدل عينة مف الطالبات بمدينة بريدة )القصيـ( كالتكصؿ إلى النمكذج البنائي الذم 

تـ اختيار العينة األساسية بطريقة ،ك يفسر العبلقة بيف المكىبة العممية كالذكاء الكجداني
ت التربية كالحاسبات كالصيدلة بجامعة القصيـ لمعاـ الجامعي عشكائية مف طالبات كميا

( طالبة كتـ استبعاد 344ق( حيث تـ تطبيؽ أدكات الدراسة عمى ) 6548/  6547)
( طالبة بمتكسط 332الطالبات البلتي لـ يكممف تطبيؽ أدكات الدراسة ككصمت العينة إلى )

عاـ، كتككنت العينة مف خمفيات جامعية عممية 6.66عاـ كانحراؼ معيارم  36.4عمر 
لتحقيؽ ك  2صيدلة(  –حاسبات كمعمكمات  –تربية بكمية ال متنكعة )األقساـ العممية

أىداؼ الدراسة قامت الباحثتاف باستخداـ: اختبار الذكاء الكجداني الذم أعده السيد أبك 
مقياس المكىبة العممية الذم أعدتو نسريف ك لسعكدية، ليناسب البيئة ا كقاـ بتقنينوىاشـ 
صدؽ البناء العاممي كالخصائص  مالتك كيدأكدت نتائج التحميؿ العاممي ، ك سعيد

تكجد تأثيرات مباشرة مف كأنو  السيككمترية لمقياس المكىبة العممية في البيئة السعكدية
تكجد تأثيرات مكجبة ، ك ر تابعالمكىبة العممية كمتغير مستقؿ في الذكاء الكجداني كمتغي

غير مباشرة مف المكىبة العممية كمتغير مستقؿ في أبعاد الذكاء الكجداني كمتغيرات 
 مشاىدة تابعة.  
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 َكـدَـــُ : 
 Emotionalشيدت السنكات القميمة الماضية اىتماما متزايدا بمفيـك الذكاء الكجداني 

Intelligence  كتمثؿ ىذا االىتماـ في ظيكر العديد مف الدراسات األجنبية كالعربية التي
تناكلت ىذا المفيـك مف زكايا مختمفة كعمى الرغـ مف ىذا االىتماـ إال أف مفيـك الذكاء 
الكجداني لو جذكره البعيدة التي ترجع إلى نظرية ثكرانديؾ الذم عرفو بمفيـك الذكاء 

دارة األفراد، أم القدرة عمى فيـ العبلقات االجتماعي، حيث أشار إلى أ نو القدرة عمى فيـ كا 
 ( 3225 ،) حبشي ك أبك المكاـر .االجتماعية 

 ، كتـ طرح تساؤالتكاتخذ عمماء النفس أساليب متنكعة في فيـ طبيعة الذكاء، كمككناتو
 ،متعددةما إذا كاف مككنا مف قدرة عقمية كاحدة عامة، أـ أنو قدرات عقمية عف الذكاء ع

كاف بعض الطمبة مثبل متفكقيف  ا، فإذبالعممية التعميمية ككؿ المتعمؽياـ التربكم ال كالتأثير
في معالجة الرمكز  تفكقيـ، فيؿ يعني ذلؾ ةالرمكز الرياضيمف حيث القدرة عمى معالجة 

التفكؽ في مجاؿ  ي، يعن، ىؿ التفكؽ في مجاؿ معرفي معيفكفي قكؿ آخر ،المغكية مثبل
في اإلجابة  المجاالت المعرفية األخرل؟ كقد اتجو العمماء ي آخر، أـ أنو مستقؿ عفمعرف

 (6:94تجاىات متعددة  (ايزنؾ ككامف ، اعمى ىذا السؤاؿ 
عمى أىمية تدريب أطفالنا في المدارس عمى الذكاء  (Gardner, 1983)كيؤكد جاردنر 

الشخصي حتى يتمكنكا مف النجاح في الحياة ، فميما بمغت درجة معامؿ الذكاء لدييـ مع 
فقدانيـ الذكاء الكجداني كمية فمف يككف مف السيؿ بالنسبة ليـ التعامؿ مع اآلخريف 

 بنجاح .
تبر جانبا ىاما مف جكانب السمكؾ ( إلى أف االنفعاالت تع 3226كيشير ازكباردم ) 

اإلنساني،كىي كثيقة الصمة بحياة اإلنساف كشخصيتو، كتختمؼ ىذه االنفعاالت مف 
شخص آلخر، فمف األفراد مف يمتمؾ نضجا انفعاليا، كيتمتع بالقدرة عمى التكيؼ مع أفراد 
أك المجتمع الذيف يعيش بينيـ كمعيـ، كمنيـ مف ال يمتمؾ ىذا النضج بنفس القدر 

الدرجة، كىك غالبان ما يعاني مف مشكبلت التكيؼ كالتكافؽ مع أفراد محيطو االجتماعي. إال 
انو يمكف القكؿ بأف االنفعاالت سكاء كانت إيجابية أك سمبية، فيي ضركرية لحياتنا 
اليكمية، فيي تشبع حاجاتنا اليكمية، كتقكد اإلنساف، كتكجو قدراتو، كتتحكـ بقراراتو، 

مف الميـ جدا تكفر الذكاء الكجداني عند الفرد مما يساعده عمى تككيف قيـ لذلؾ، فإنو 
كمكاكبة الحياة بنجاح، فالمستقبؿ سيككف  أساسية كىامة تساعده عمى النيكض مستقببلن 
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لئؾ الذيف يمتمككف معدالت ذكاء عاطفي مرتفعة. كمف ىنا أتى الشعار القائؿ " الذكاء ك أل 
الكظيفة، أما الذكاء الكجداني فيك الذم يساعدؾ في  العقمي يساعدؾ في الحصكؿ عمى

 الحفاظ عمى ىذه الكظيفة، كاالرتقاء نحك األفضؿ"
( أف الذكاء الكجداني لؤلطفاؿ يرتبط بإيجابية مع Kim & Kim , 1999)كيـ ككيـ كأكد

اإليجابية، كعمى النقيض كاف  ةاالستجابات السيككلكجية ، كاستجابات الطفؿ الكجداني
بيف ذكاء األطفاؿ الكجداني كاالستجابات النشطة كارتبطت درجات الذكاء  االرتباط سمبيان 

مع القدرة اإلدراكية كخاصة القدرة االستداللية كاإلدراؾ بالحكاس كاإلبداع  الكجداني إيجابيان 
 كحؿ المشكبلت كاالبتكار في التفكير.

داني إلى نظرية الذكاء االجتماعي الدكارد ثكرندايؾ في كترجع أصكؿ الذكاء الكج
العشرينات مف القرف العشريف عندما عرؼ الذكاء االجتماعي عمى أنو القدرة عمى فيـ 
دارة الرجاؿ كالنساء لمتفاعؿ بحكمة في العبلقات اإلنسانية. كأف نظرية جاردنر في  كا 

تي حددا مف خبلليا نكعيف مف الذكاء ككاجنر ال جالذكاءات المتعددة ككذلؾ نظرية ستيرنبر 
 ىما الذكاء األكاديمي كالذكاء العممي كانتا ىما البشير لنظرية الذكاء الكجداني .

أف أصكؿ الذكاء الكجداني تعكد  (Mayer&Salovey, 1997)فيما يرل ماير كسالكفي
فة، لمقرف الثامف عشر، حيث كاف العمماء يقسمكف العقؿ إلى ثبلثة أقساـ ىي: المعر 

كالعاطفة، كالدافعية. كيرتبط الذكاء الكجداني بطريقة أك بأخرل، بالمنحى األكؿ كالثاني أم 
بينيما، إال أنو ليس كؿ ما يتصؿ بالمنحى المعرفي،  المعرفة كالعاطفة، كيحدث تكامبلن 

، عمى الرغـ مف التفاعؿ التبادلي بيف كالمنحى االنفعالي يمكف اعتباره ذكاء عاطفيان 
 (.3226ؿ كالتفكير، كأثر ىذا التفاعؿ عمى سمكؾ اإلنساف )عثماف كرزؽ ، االنفعا

 َشهًُ ايدزاسُ وتساؤالتٗا
كالكشؼ عنيـ كدراستيـ كمعرفة خصائصيـ  لقد أصبحت العناية بالمكىكبيف عمميان 

كحاجاتيـ مف االىتمامات الجكىرية في المجتمعات، كالشؾ أف ىناؾ تكامؿ في بناء 
شخصياتيـ كفي مدل كعييـ بذاتيـ. كفي ضكء ما سبؽ مف الدراسات أصبحت الحاجة 
ممحة إلجراء العديد مف الدراسات التي تكشؼ عف مستكل الكفاءة لدل الطبلب في 

في  رئيسيان  جكانب النفسية غير المعرفية كمنيا الجانب الكجداني الذم يمثؿ عنصران ال
خفاؽ عبلقاتيـ االجتماعية باآلخريف،  شخصية الطالب كيساىـ بشكؿ رئيسي في نجاح كا 
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( حيث يذكر أف الذكاء 3222كىذا ما أكده جكلماف في كتابو الذكاء الكجداني )جكلماف، 
عف النجاح بنسبة  كمسئكؿا، بينما قد تؤثر االنفعاالت % عمى نجاحن32يؤثر بنسبة 

92.% 
يجب أف نتعرؼ عمييا  التي( أف المكىكبيف مف الثركات البشرية :::6كيعتبر جركاف ) 

كتكشؼ  2بيا لزيادة تفكقيا كتكجيييا إلى المجاؿ المناسب لبلستفادة منيا  كنعتني
محددة سكاء مف الناحية الجسمية الدراسات النفسية عف أف المكىكبيف يتميزكف بسمات 

، كمعرفة مثؿ ىذه السمات يساعدنا عمى التعرؼ  االنفعاليةأك العقمية أك االجتماعية أك 
 عمييـ، كما أنو يجعمنا نييئ المناخ المناسب لرعايتيـ.

( عمى أف األفراد المكىكبيف يتميزكف بخصائص عقمية معرفية 7::6)  معاجينيكيؤكد 
كتمعب التنشئة األسرية كالظركؼ  2مرحمة مبكرة مف نمكىـ  في تميزىـ عف أقرانيـ
العمر ، بينما قد  فياستمرار تنمية ىذه الخصائص مع التقدـ  فيالمحيطة دكران ىامان 

يؤدل عدـ تكافر الرعاية السميمة إلى إخفاء كثير مف ىذه الخصائص بسبب حساسية 
 تعمـ.المكىكب ، كقد يؤدل إلى جعميا قكل سمبية معيقة لم

تميز المكىكبيف  التي(  أف مف الخصائص االنفعالية كاالجتماعية :::6كيرل جركاف )  
كالمتفكقيف عف غيرىـ أنيـ متكافقكف اجتماعيان كمستقركف انفعاليان ، كبشكؿ عاـ يمكف 

، كالقيادة ،  االنفعاليالقكؿ أنيـ يتميزكف بضبط النفس كالسيطرة كالتحمؿ ، كالثبات 
 الشخصي، كالمرح كالفكاىة ، كالميؿ إلى المخاطرة كاإلقداـ ، كالتكافؽ  ذاتيالكاالكتفاء 
، كارتفاع مستكل  القيـ االجتماعية كالمسايرة ، كاالستقبلؿ ، كمساعدة  كاالجتماعي
 اآلخريف.
لؤلطفاؿ  التراث المتعمؽ بالخصائص النفسية إلى استنادان ( أنو 3226العمراف ) كأكضحت

الباحثيف عمى  بيف بعض ،كالمشكبلت التي يعانكف منيا في البيت كالمدرسة المكىكبيف،
كالمتكازف  ؿالنمك الشامإلى  ضركرة االىتماـ بالذكاء االنفعالي لؤلطفاؿ المكىكبيف كصكالن 

 .ألف االىتماـ بالذكاء العقمي كحده ليس كافيان 
اصة في البيت خ ( أف المكىكب يعاني مف مشكبلت:::6كما بينت دراسة العمراف )

الطفؿ المكىكب،  كشعكر األسرة بالتنافر المعرفي كالعجز لعدـ قدرتيا عمى التعامؿ مع
السمطة، كالميؿ لدل  سرة ككالد ثالث ينازع األبكيف عمىكسيطرة الطفؿ المكىكب في األ
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عمى مكىبتو مف  بكيف إلى عزؿ الطفؿ المكىكب في شرنقة الحماية األسرية خكفان األ
كاألزمات ألسرة  شكبلت الغيرة كالتنافس مع األخكة، كغيرىا مف المشكبلتالضياع، كم

 .كمكىكب ثانيان  الطفؿ المكىكب، مما يستكجب التعامؿ معو بأسمكب يعاممو كطفؿ أكالن 
لماير  إلى أنو كتبعان  (Meyer, Fletcher, & Parker , 2004)كآخركفشير مير، تك 

كعممية تفاعؿ بيف االنفعاالت كالذكاء، كيمكف  ف الذكاء االنفعالي يمكف فيموإكسالكفي ف
 تمييزه مف خبلؿ الميارات العممية التي يتـ تعمميا بمركر الزمف.

مدل اىتماـ الباحثيف في الدراسات كالبحكث ليذا الجانب فيي كاضحة  ايتضح لنمما سبؽ 
لصحة األبحاث التربكية المرتكزة عمى أبحاث الدماغ كالتي تشير إلى أف ا كظاىرة في
أساسية كىامة لمتعمـ الفّعاؿ.كلعؿ أىـ عنصر مف عناصر نجاح الطالب في ة الكجداني

فيمو لكيفية التعمـ، فالعناصر الرئيسية لمثؿ ىذا الفيـ كما ذكرىا دانياؿ  كالمدرسة ى
في كتابو ىي الثقة ، كحب االستطبلع ، كالقصد ، كضبط الذات ، كاالنتماء ،  جكلماف
التكاصؿ كالقدرة عمى التعاكف كىي مف عناصر الذكاء الكجداني . لقد برىف عمى  كالقدرة
بالذكاء الكجداني عمى أنو متنبئ جيد لمنجاح في المستقبؿ كمف ىنا جاء االىتماـ  الذكاء
 .(3222)جكلماف،  يالكجدان

كمف ىنا تبمكرت مشكمة الدراسة في محاكلتيا التعرؼ عمى مدل تحقؽ الخصائص 
لمقياس المكىبة العممية، كأيضا معرفة التأثيرات البنائية السببية المباشرة السيككمترية 

عف التأثيرات الكمية بيف  كالغير مباشرة بيف المتغيرات المستقمة كالتابعة الكامنة فضبلن 
 لعبلقة الذكاء الكجداني بالمكىبة العممية. المتغيرات التابعة الكامنة

 يف ايتساؤالت ايتايًُ: وميهٔ حتديد َشهًُ ايدزاسُ ايسآُٖ
ىؿ تتحقؽ الخصائص السيككمترية لمقياس المكىبة العممية في البيئة السعكدية  -6

 لدل طالبات الجامعة؟
ما النمكذج البنائي األفضؿ في تحديد العبلقات كالتأثيرات البنائية السببية  -3

 عممية؟المباشرة كغير المباشرة كالكمية بيف متغيرات الذكاء الكجداني كالمكىبة ال
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 أٖداف ايدزاسُ:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدل تحقؽ الخصائص السيككمترية لمقياس المكىبة 
العممية لدل عينة مف الطالبات بمدينة بريدة )القصيـ( كالتكصؿ إلى النمكذج البنائي الذم 

 يفسر العبلقة بيف المكىبة العممية كالذكاء الكجداني
 أًُُٖ ايدزاسُ

أىمية ىذه الدراسة مف القكؿ إف التمتع بقدر كبير مف الذكاء الكجداني يمكف أف تنبثؽ 
يككف لو أىمية أكبر لتحقيؽ النجاح في الحياة كفي المدرسة مف أىمية حاصؿ 

(، فاالىتماـ بمفيـك الذكاء الكجداني يبدأ بالمضمكف المتعمؽ بو لتنشئة أك IQالذكاء)
مف حيث أىميتو إلى أماكف العمؿ، بؿ كالى العبلقات  ان يمتد أيضك تربية األطفاؿ كتعميميـ، 

 البشرية بشكؿ عاـ 
 وبريو فإٕ أًُُٖ ايدزاسُ تتضح يف َا يًٌ: 

. إف االىتماـ بالمكىكبيف كدراستيـ كفيـ متطمباتيـ كالكقكؼ عمى احتياجاتيـ يعد ىدفان 6
 مف أىداؼ أم مجتمع، مف أجؿ النيكض بأفراده كتطكره كرقيو.

لقياس المكىبة العممية يتمتع بخصائص  اختبار. تعمؿ ىذه الدراسة عمى تكفير 3
 . سيككمترية مقبكلة كمناسبة لمبيئة السعكدية

. التعرؼ عمى النمكذج البنائي الذم يفسر العبلقة بيف الذكاء الكجداني كالمكىبة العممية 4
 لدل الطمبة المكىكبيف. مما يساعد عمى إعداد برامج تدريبية لتنمية الذكاء الكجداني

 اإلطار النظزي والنظزياث السابقت

تزايد االىتماـ بمفيكـ األبعاد المتعددة لمذكاء بشكؿ كبير في السنكات األخيرة، حيث أصبح 
الذكاء كاألبعاد المتصمة بو مثؿ الذكاءات المتعددة، الذكاء االجتماعي، كالذكاء الكجداني ، 

لمعديد مف البحكث الحديثة التي تحاكؿ أف تتنبأ  مكضكعان  كغيرىا مف أنكاع الذكاء األخرل
كتفسر دكر الذكاء في العديد مف المجاالت، كقد عممت المنظمات كالمؤسسات المختمفة 
عمى إبداء االىتماـ الجدم بالذكاء الكجداني بيدؼ العمؿ عمى زيادة جيد المكظفيف 

 .(Meyer, Fletcher, & Parker , 2004)بأقصى درجة ممكنة، كزيادة إنتاجيتيـ
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قدـ عمماء عمـ النفس تعريفات متعددة لمذكاء الكجداني منذ بركزه كتكاد تككف 
جكانب االتفاؽ بيف ىذه التعريفات أكثر مف جكانب االختبلؼ ، إال أف بعض ىذه التعريفات 
ركزت عمى أنو مجمكعة مف القدرات بينما تعريفات أخرل ركزت عمى أنو مجمكعة مف 

 خصية كالميارات االجتماعية كالكجدانية .سمات الش
عمى " أنو  6:96مف أكائؿ مف عرضكا الذكاء الكجداني عاـ  Bar-Onأكف -كيعد بار

 (Abi-samra, 2000)القدرة عمى التعامؿ بنجاح مع المشاعر الذاتية كمشاعر اآلخريف"  
رائديف في تقديـ تعريفات  (Mayer &Salovey, 1993)كما يعد ماير ك سالكفي 

متعددة ليذا المفيـك . كقد اعتمدت كثير مف التعريفات فيما بعد عمى أفكارىما عف ىذا 
المفيـك ، كقد عرفا الذكاء الكجداني بأنو "التعبير كالتحميؿ الدقيؽ لبلنفعاالت الشخصية 

تعبير المفظي كانفعاالت اآلخريف كالقدرة عمى تحديد مشاعر الفرد الخاصة كتصنيفيا كال
 كالكجيي عنيا". 

يشكؿ حجر الزاكية لمتحميؿ الكجداني مف  Empathyأما فيما يتعمؽ باآلخريف فإف التعاطؼ 
عادة معايشتيا كمف ثـ اختبار االستجابات االجتماعية  خبلؿ تقدير انفعاالت اآلخريف كا 

 .التكيفية
أف الذكاء الكجداني ىك التنظيـ كىك مضمكنو في ال يختمؼ كثيران،  آخر كما قدما تعريفان 
كيعنى التنظيـ بالنسبة لمذات The Adaptive Regulation of Emotionsالتكيفي لبلنفعاالت  

تقديـ نظاـ لتقييـ المزاج الشخصي كتغييره إذا لـز األمر ،أما أىـ بعد في التنظيـ التكيفي 
 المرغكب منيا . لبلنفعاالت فيك تنظيـ انفعاالت اآلخريف كالقدرة عمى استثارة

كأخيران تكصؿ " ماير كسالكفي " إلى تعريؼ الذكاء الكجداني بأنو القدرة عمى استخداـ 
المعرفة  الكجدانية في حؿ المشكبلت كأشارا إلى أف القدرة عمى تغيير المزاج يمكف أف 
دراؾ العديد مف الحمكؿ البديمة لممشكبلت ، كما أف  تساعد في التخمص مف الركتيف كا 

دراؾ الذاتي لبلنفعاالت يساعد في إعادة تكجيو االىتماـ إلى المكضكعات ذات األكلكية اإل
.(Mayer &Salovey, 1995). 

الكجداني بأنو القدرة عمى ضبط االنفعاالت  الذكاء(Golman, 1998)كقد عرؼ 
االنفعاالت الداخمية لآلخريف، كالقدرة عمى إقامة عبلقات اجتماعية ناجحة  ةالكجدانية كقراء

مع اآلخريف  كقد قدـ عديد مف الباحثيف تعريفات مشابية ، كاعتبركا الذكاء الكجداني 
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أنو القدرة عمى المراقبة   (Bernet,1996)مجمكعة مف القدرات ، حيث يرل بيرنت 
لبلنفعاالت التي يمر بيا الفرد، كالميارة العالية  –د دكف جي –كالمتابعة السريعة الدقيقة 

 في تحديد االنفعاالت الذاتية كانفعاالت اآلخريف كتنظيميا كتكجييا .
، أنو القدرة عمى اإلحساس أك  (Cooper &Sawaf,  1997)كما يرل ككبر كسكاؼ 

اقة كالمعرفة الشعكر كالفيـ كالتطبيؽ الفعاؿ بقكة كفطنة االنفعاالت بكصفيا مصدران لمط
 كالتأثير في الركابط اإلنسانية.

( بأنو القدرة عمى االنتباه كاإلدراؾ الجيد 3226رزؽ )ك كما عرفو كؿ مف عثماف 
دراؾ دقيؽ  لبلنفعاالت كالمشاعر الذاتية كفيميا كصياغتيا بكضكح ك تنظيميا كفقا لمراقبة كا 
النفعاالت اآلخريف كمشاعرىـ لمدخكؿ معيـ في عبلقات انفعالية اجتماعية إيجابية تساعد 

 المزيد مف الميارات اإليجابية لمحياة .  الفرد عمى الرقي العقمي كالكجداني كالميني أك تعمـ
مجمكعة مف القدرات ىك EIأف الذكاء الكجداني  ( Epstein, 1999)كيرل ابستيف

تساعد الفرد عمى إدراؾ مشاعره الخاصة كمشاعر اآلخريف  Mental Abilitiesالعقمية 
 كفيميا كتؤدم في النياية إلى قدرة الفرد عمى تنظيـ مشاعره الخاصة .

دارة  (Hammer, 2000)ىامركيرل  أف الذكاء الكجداني يعكس قدرة الفرد عمى فيـ كا 
 الطاقة الكجدانية كالتعبير عنيا في صكرة ميارات اجتماعية .

 كتعددت المداخؿ التي تناكلت الذكاء الكجداني بالدراسة، كمف أىـ تمؾ المداخؿ : 
ي تركز عمى االنفعاالت ذاتيا الت Ability Modelsدرة العقمية لمذكاء الكجداني شعباف،نم

التي تناكلت القدرات العقمية،  Mixed Modelsمع الفكر، كنماذج مختمطة لمذكاء الكجداني 
باإلضافة إلى خصائص أخرل كالدافعية كحاالت الشعكر ) التدفؽ ك النشاط االجتماعي ( 

 (3224 ،) شعباف .
ىنا بعرض مكجز لنماذج القدرة العقمية لمذكاء الكجداني التي تبنتيا  كسيتـ االكتفاء

نظرية ماير كسالكفي في الذكاء الكجداني كالتي تشير إلى أف الذكاء الكجداني مجمكعة مف 
القدرات العقمية حيث استخدـ ماير كسالكفي مصطمح الذكاء الكجداني لدعكة أصحاب نظريات 

ر الذم يمعبو النظاـ الكجداني في النظاـ المعرفي لمقدرة البشرية الذكاء لمتأمؿ في الدكر الكبي
كلتحدم المداخؿ التقميدية في مجاؿ االنفعاالت كالتي تشير إلى أف االنفعاالت معيقة لمنشاط 

 (3224 ،المعرفي كأف االنفعاالت كالذكاء مجاالف منفصبلف  . )خرنكب 
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 كفيما يمي كؿ مستكل كالقدرات المتضمنة فيو:
 ستىّ اوأوٍ : ادإرزاى ايىدداٌْ : امل

يختص ىذا المستكل بدقة الفرد في إدراؾ االنفعاالت أك المحتكل الكجداني  كتعد 
ىذه الكفاءات الكجدانية ميمة ، حيث إف أكلئؾ الذيف يمكنيـ تقييـ انفعاالتيـ كالتعبير 
عنيا بدقو كبسرعة يتميزكف بالقدرة عمى االستجابة لآلخريف ك البيئة المحيطة بيـ بشكؿ 

الفرد عمى تحديد العكاطؼ الكامنة في الكجكه أك المكسيقى أك جيد .كيقصد بو قدرة 
 (3224 ،التصنيفات.) ناصؼ 

 املستىّ ايجاٌْ : ايتًسري ايىدداٌْ يًتفهري : 
كتتطمب مف الفرد القياـ بعممية ربط العاطفة باإلحساسات العقمية األخرل مثؿ الطعـ 

عمميات التفكير كاالستدالؿ كحؿ كالمكف، ككذلؾ قدرة الفرد عمى استخداـ العاطفة في 
المشكبلت حيث يرل ماير كآخركف أف ىذا الفرع يركز عمى دخكؿ العكاطؼ لمنظاـ المعرفي 
كتبديؿ المعرفة بداخمو بيدؼ مساعدة التفكير، فالمعرفة يمكف أف تككف مشتتة عف طريؽ  

أكلكياتيا أف تككف مرتبة حسب أىميتيا أك حسب  القمؽ ، كما أف العكاطؼ يمكف أيضان 
كالنظاـ المعرفي يعني بعممية الترتيب عف طريؽ معرفة ماىية العكاطؼ األكثر أىمية. 

(Mayer, Caruso & Salovey, 2000 ) . 
 املستىّ ايجايح: فِٗ وحتًًٌ االْفعاالت، باستخداّ املعًىَات ذات ايطابع ايىدداٌْ:

بالمقارنة بباقي المستكيات األخرل  (Cognitively)يعد ىذا المستكل مشبعان معرفيا 
، بينما يكازف المستكل الرابع بيف عدد مف العكامؿ الكجدانية كالمعرفية كيشتمؿ ىذا 

القدرة ، القدرة عمى تفسير المعاني الكجدانية ، المستكل عمى القدرة عمى تسمية االنفعاالت
 نة بيف االنفعاالتالقدرة عمى تحميؿ التحكالت الممك ، كعمى فيـ المشاعر المعقدة

 املستىّ ايسابع : ايتٓظًِ ايتأًٌَ يالْفعاالت : 
ينبغي أف يطكر األفراد كفاءاتيـ لكضع معارفيـ حكؿ االنفعاالت مكضع التصرؼ كيختص 

 Mayer)ىذا المستكل بالتنظيـ الكاعي لبلنفعاالت كذلؾ لتحفيز النمك الكجداني كالعقمي  
&Salovey, 1993). 
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وقد قامت العديد من الدراسات التي استندت إلى نماذج القدرة ومنيا دراسة 
ماير ( التي قامت بتصميم مقياس عربي لمذكاء الوجداني وفقا لنموذج 6002الخضر )

( طالبًا وطالبة 622واستخدمت الدراسة عينة تطوعية مكونة من ) وسالوفي المعرفي
يتيون في كمية العموم االجتماعية بجامعة إناثًا( جميعيم طالب كو  661ذكورًا و 632)

، وانحراف  ( عاماً 6002( عاما بمتوسط )62-61الكويت ، تراوحت أعمارىم بين )
، إذ يعكس ما افترضو كل من ماير وسالوفي من أن ىناك  ( عاماً 601معياري )

ل ، أربعة مكونات لمذكاء الوجداني )إدراك االنفعال ، وتوظيف االنفعال ، وفيم االنفعا
وضبط االنفعال( ، استخرج التحميل العاممي ليذه الدراسة عامل واحد يمكن أن يطمق 

( ، والتي استوعبت 32عميو الذكاء الوجداني العام ، استقطب جميع بنود االختبار الـ )
%( من التباين الكمي وتشير النتائج أيضا إلى أن لممقياس معامل ثبات قدره 22)
ودراسة ، بطريقة التجزئة النصفية )جتمان((  0012نباخ ، )( بطريقة ألفا كور  0011)

( التي استيدفت الكشف عن المكونات العاممية لمذكاء الوجداني 6006عبد الوارث )
في ضوء نموذج ماير وسالوفي  ، وعالقتو بكل من الذكاء العام، والتحصيل الدراسي 

ة التربية بسمطنة ( مفحوصا من طالب الجامعة بكمي661، عمى عينة تكونت من )
 استخدمت الدراسة اختبار توني لمذكاء لقياس الذكاء العام0 ،عمان

بكىاشـ في ضكء نمكذج ماير ألكقد قامت الباحثتاف بتبني مقياس الذكاء الكجداني 
 (3229)أبكىاشـ،   كسالكفي

ىماؿ تنمية الذكاء العقمي لدل الطمبة بالباحثيف كالمربيف كنظران الىتماـ  الذكاء كا 
أىميتو، كخاصة بالنسبة لمطمبة المكىكبيف كالمتفكقيف. فمقد  الكجداني عمى الرغـ مف

المكىكبيف يعانكف مف بعض المشكبلت النفسية، كليـ  فالدراسات أأشارت العديد مف 
إذ تؤكد العديد مف األبحاث  المتفردة،النفسية  ـنظرا لخصائصيبعض االحتياجات الخاصة 

مشكبلت أىميا: النمك البلمتزامف بيف النمك العقمي كالنمك  عمى أف المكىكبيف يعانكف مف
المفرطة، كالشعكر بالتمايز كاالختبلؼ، كالميؿ إلى العزلة، كالتفكير  الكجداني ، كالحساسية

سبب ته الخصائص تكؿ شيء أك الشيء( ، كالسعي لمكمالية الزائدة. كىذ الثنائي ) إما
 (:::6حصر ليا )جركاف،  لمطفؿ النفسية  تمشكبلب
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خصائصيـ أصبحت العناية بالمتفكقيف كالمكىكبيف كالكشؼ عنيـ كدراستيـ كمعرفة د كلق
كحاجاتيـ كظركؼ تنشئتيـ مف االىتمامات الجكىرية في المجتمعات  ـكمشكبلتي

الدكؿ كالتكجيو نحك ىذه الفئة مف  النامية،ناىيؾ عف المجتمعات المتقدمة. كيأتي اىتماـ
أفضؿ نو أ، باإلضافة إلى كثمينان  فئة ذىبية كثركة قكمية تشكؿ رأس ماؿ غاليان  امنطمؽ إني

أكثر ما  فكالشؾ أ االستثمار الذم يساعد األمـ عمى النمك كالتقدـ حاضران كمستقببلن  عأنكا
،  تمختمؼ المجاالكف في نتصكره مف تحقؽ ىذا التكامؿ في بناء شخصياتيـ ىـ المتفكق

مف  ففئة المتفكقيمع ذلؾ فإف العديد مف الدراسات ال تؤيد ىذا التصكر فتشير إلى معاناة 
 بصكر االضطراالطبلب كالطالبات بكجو خاص مف كثير مف المشكبلت السمككية، كمف 

الية الع ةلمقدرات المعرفيفي عبلقاتيـ باآلخريف، كفي مدل كعييـ بذاتيـ، رغـ امتبلكيـ 
 عمى أقرانيـ . بالتفكؽ كالتميزكالعديد مف الخصاؿ النفسية اإليجابية األخرل المرتبطة 

تميزان ممحكظان في أحد جكانب الشخصية أك أكثر مف تمؾ  giftednessكتمثؿ المكىبة 
الجكانب التي تمثؿ مجاالت أساسية ليا، كعادة ما تككف مصحكبة بقدر مناسب مف 
االبتكارية يتمكف ذلؾ الشخص بمكجبو مف تقديـ أفكار جديدة، كحمكؿ جديدة لمشكبلت 

عف انحراؼ معيارم أعمى قائمة، كما أنيا بجانب ذلؾ تتطمب نسبة ذكاء مرتفعة ال تقؿ 
أك عمى  Wechslerمف المتكسط الذم يتحدد بمائة نقطة سكاء عمى مقياس ككسمر 

عممان بأف االنحراؼ المعيارم عمييما يساكم  Stanford-Binetبينيو  –مقياس ستانفكرد 
عمى التكالي، ككمما ارتفع معدؿ الذكاء أصبح ذلؾ الفرد في كضع أفضؿ، إال أف  67، 66

مع ذلؾ ينظر إلى المكىبة مع تعدد مجاالتيا عمى أنيا إما قدرات أك استعدادات البعض 
ف كاف ارتفاع مستكل الذكاء  أكاديمية كىذه ال تتطمب ذلؾ المستكل المرتفع مف الذكاء، كا 
يجعؿ الفرد في كضع أفضؿ فإنيا مع ذلؾ تتطمب بكجو عاـ مستكل مف الذكاء ال يقؿ بأم 

 (3262،  عميكل المتكسط.)حاؿ مف األحكاؿ عف المست
لممكىبة كالذم تـ تقديمو في بدايات العقد الثامف مف القرف  Marlandكمنذ تعريؼ مارالند 

ـ تـ تحديد ستة مجاالت عامة لممكىبة، كتـ تعريفيا 6:83الماضي كبالتحديد في عاـ 
ظيرت في ىذا اإلطار، إال أنو مع ظيكر النظريات كالنماذج الحديثة المفسرة لممكىبة 

كالمكىبة تعبر عف استعداد فطرم يكلد ، تعريفات ليا ترتبط بمثؿ ىذه النظريات أك النماذج
 الفرد مزكدان بو، كمف ثـ ال يككف لو أم دخؿ في ذلؾ إذ إنو كاستعداد يعد بمثابة شيئان 

يتعمؽ بمجاؿ معيف أك أكثر مف مجاالت السمكؾ اإلنساني التي تـ االتفاؽ عمى  مكركثان 
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ثؿ مجاالت لممكىبة، يتـ في ضكئيا تعريؼ المكىبة بما تتضمنو مف مجاالت أنيا تم
مختمفة بحسب ما كرد في تعريؼ مارالند منذ بداية سبعينيات القرف الماضي، كالمجاالت 

 التي تـ تحديدىا ىى :
 القدرة العقمية العامة أك المكىبة األكاديمية. -6
 االستعداد األكاديمي الخاص. -3
 ر االبتكارم.القدرة عمى التفكي -4
 القدرة عمى القيادة. -5
 القدرة الحس حركية. -6
 2(3225الفنكف البصرية أك األدائية )عبد اهلل،  -7

إلى أف ىناؾ العديد مف التعريفات  (3224)ريـ  تالمكىبة فقد أشار  تعريفاتكقد تعددت 
لممكىبة، يأتي في مقدمتيا تعريؼ مارالند  الذم يعرؼ المكىكبيف عمى أنيـ أكلئؾ األفراد 
الذيف يتـ تحديدىـ مف قبؿ أشخاص مؤىميف مينيان عمى أنيـ يتمتعكف بقدرات بارزة في 

حققكا مستكل مرتفعان مجاؿ كاحد أك أكثر مف مجاالت السمكؾ اإلنساني تجعؿ بمقدكرىـ أف ي
 مف األداء فيو.

( إلى المكىبة بأنيا درجة عالية مف القدرة في ميارة معينة، كىذا 3224كأشار حنكرة )
المصطمح يشير إلى امتبلؾ الفرد لمكىبة محددة، قد تككف ىذه المكىبة عقمية عامة أك 

ىناؾ تشابيان مكىبة خاصة محددة مثؿ المكسيقى أك لعب الشطرنج، إنو مف المبلحظ أف 
أىـ مف مكىبة محددة  Giftإال أف مكىبة المقدرة GiftكTalentفي استخداـ المصطمحيف 

 Talent)مكركثة( 
 & Shim)كتعد المكىبة العممية إحدل المجاالت اليامة لممكىبة كعرؼ كؿ مف شيـ ككيـ 

Kim,2003)  األشخاص الذيف يتمتعكف بالمكىبة العممية بأنيـ يجب أف تتكافر لدييـ ىذه
الخصائص "اإلنجاز العممي، القيادة، أخبلؽ العمـ، االبتكارية، الدافعية، كالمذىب التجريبي 

 المعرفي"  
عمى التعريؼ السابؽ بأف المكىكبيف عمميان بأنيـ  (Howard, 2009)كأكد ىكارد  

فر لدييـ الخصائص التالية: اإلنجاز العممي، القيادة، أخبلؽ العمـ، أشخاص يجب أف يتك 
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االبتكارية، الدافعية، كالمذىب التجريبي المعرفي، كفيما يمي كصؼ كتعريؼ لتمؾ 
 الخصائص:

 ادإجناش ايعًٌُ :  (1)
كالمكاني كالنتائج اإلرشادية المعمكؿ بيا  الزمنياإلنجاز العممي يتخطى حدكد التأثير  -

خصص ، عبر حقب تاريخية حظي أـ لـ يحظ بالمقبكلية كاالعتراؼ بو في في ذات الت
حياة صاحبو مف قبؿ أىؿ الحؿ ك العقد في مجاؿ التخصص العممي عمى المستكييف 

 المحمي كالعالمي ، كلذا يككف محؿ الحكـ عميو ىك تأثيراتو الحالية أك المستقبمية . 
لتي تدفعيـ لمحاكلة حميا بأكثر مف كييتـ الطمبة المكىكبكف بالمشكبلت المعقدة ا -

 &Soo-kyong, Kyung-hee)فكرة. فيـ يقكمكف بتحميؿ المشكمة مف خبلؿ خبرتيـ 
Ho-seong, 2005). 

 ايكًارَ : (2)
(  القيادة عمى أنيا القدرة عمى تكجيو سمكؾ جماعة معينة 3223عرؼ عكض ) -

 لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ . 
لكجدانية كالكظيفية االجتماعية التي تميز ( القيادة بأنيا الخصائص ا3262عرؼ محمد )

 تصرفات كسمكؾ القائد كأصؿ الجماعة .

 أخالقًات ايعًِ :  (3)
ىي قدرة الفرد عمى فيـ الصكاب كالخطأ مف خبلؿ تكفر مجمكعة مف المعتقدات كالقناعات 
األخبلقية في بنائو المعرفي تمكنو مف التصرؼ بطريقة صحيحة أك بشكؿ أخبلقي في 

األخبلقية التي يتعرض ليا كتتضمف األمانة العممية ، كالدقة كالحذر، النزاىة المكاقؼ 
كالعدالة ، االنفتاحية ، الحرية ، التقدير ، التعميـ كالتدريب كالمسئكلية المجتمعية ، 

 ( .3262الضمير ، المراقبة الذاتية ، االحتراـ المتبادؿ كالتشريعية . )عمي، 
 
 



 مجلة كلية التربية ببنها
2107( 2ج) يناير( 019العدد )   

 

 196 

 االبتهازيُ : (4)
أف االبتكار ىك تنظيمات لعدد مف القدرات العقمية البسيطة كتختمؼ باختبلؼ يرل جيمفكرد 

األصالة( )عبد  –المركنة التمقائية  –مجاؿ االبتكار كمف ىذه القدرات )الطبلقة المفظية 
 ( .8::6الغفار ، 

كاألشخاص المبتكركف لدييـ اإلرادة لمكقكؼ عمى المشكبلت كتقديـ األفكار المتفردة كىـ 
 0(Soo-kyong, Kyung-hee & Ho-seong, 2005)ف لمغاية تجاه أم مشكمةحساسك

 ايدافعًُ :  (5)
عرؼ جكلماف الدافعية : بأنيا الحالة الداخمية التي تدفع المتعمـ كتكجيو نحك تحقيؽ  -

أىدافو كتسيؿ عميو تحقيقيا كتتضمف مجمكعة مف المؤشرات الفرعية ىي ، المثابرة ، 
 ( . 3228، نكفؿ )االلتزاـ ، المبادرة ، التفاؤؿ . 

لية، ؤك ـ لتحمؿ المس( الدافعية بأنيا استعداد المتعم3226ككذلؾ عرؼ خميفة ) -
كالسعي نحك التميز لتحقيؽ أىداؼ معينة ، كالمثابرة لمتغمب عمى العقبات كالمشكبلت 

 التي قد تكاجيو ، كالشعكر بأىمية الزمف كالتخطيط لممستقبؿ . 
( أىمية الدافعية لئلنجاز في تنمية المكىبة في إطار نمكذج 3224كما أكد حنكرة )

 دراؾ كالحركة في اتجاه المستقبؿ .متكامؿ قائـ عمى الكعي كاإل

 املرٖب ايتذسييب املعسيف : (6)
المذىب التجريبي المعرفي كىك يعتمد باألساس عمى التجربة العممية القائمة عمى  -

قكاعد المنيج العممي ، مما يتيح فرصة عممية الختبار االستنتاجات لمتأكد مف تطابقيا 
 مع الحقائؽ المكضكعية . 

، إذا تتكامؿ فييا طرائؽ أك تركيبان  بي أكثر العمميات العممية تعقيدان يمثؿ المذىب التجري -
العمـ كعممياتو ، بداية مف التخطيط لمتجربة ، كنياية بإصدار األحكاـ أك التكصؿ إلى 

 ( . 3262،  عميلنتائج الدراسة كاستنتاجاتيا ) االستنتاجات العممية المناسبة كفقان 
-Soo)كال يترددكف أف يتبعكف أفكارىـ الخاصة  كىؤالء األشخاص يفضمكف المغامرة

kyong, Kyung-hee & Ho-seong, 2005) 
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 كفيما يمي عرض مبسط لمنماذج المفسرة لممكىبة
النماذج المفسرة  (Sternberg & Davidson, 2005)صنؼ ستيرنبرج كديفيدسكف 

لممكىبة إلى قسميف رئيسيف ىما: النماذج الضمنية، كالنماذج الصريحة، إذ تشير النماذج 
( إلى تعريفات ضركرية تقع داخؿ عقكؿ كاضعييا مف خبراء Implicit Modelsالضمنية )

، رينزكلي، كمتخصصيف، كىي نماذج يصعب اختبارىا تجريبيان  ، مثؿ نمكذج تاننبـك
( Explicit Modelsمدىيكزف ، كجانيو، كالقريطي. أما النماذج الصريحة )جبلجار، في
رنبرج لممكىبة يإلى تعريفات المكىبة، كمف أمثمة ىذه النماذج نمكذج ست فتشير أكالن 

 الثبلثي ، كالمكاىب المتعددة لػ"جاردنر" .
 املفسسَ يًُىٖبُ :  ايضًُُٓايُٓاذز 
ثؿ تصكرات الخبراء كالمتخصصيف باختبلؼ ( أف النمكذج الضمني يم3262)  عميعرؼ 

كعمى  مكىكبان  لمتعرؼ عمى ما يعتبر سمككان  أساسيان  خبراتيـ عف المكىبة، كىك يمثؿ رافدان 
 الثقافي.-ما ال يعتبر، كفؽ اإلطار السياقي البيئي

 (Renzulliنمكذج الحمقات الثبلث لػ "رينزكلي" ) -أ
المكىبة بأنيا القدرة عمى إظيار أك  (Renzulli& Reis, 2003)ك ريس عرؼ رينزكلي

تحقيؽ مستكيات عالية مف األداء في مجاؿ مف مجاالت النشاط اإلنساني النافعة 
، كتتألؼ المكىبة مف تفاعؿ ثبلثة مككنات ىي: معدؿ فكؽ المتكسط مف القدرات اجتماعيان 

 تكارية.العامة، كمستكل عاؿ مف االلتزاـ بالميمة )المثابرة(، كمستكل عاؿ مف االب
 : (Monks)نمكذج االعتماد المتبادؿ الثبلثي لممكىبة لػ"مكنكس"  -ب

أف المكىبة ال تتحدد بالمككنات الثبلث التي اقترحيا  (Monks, 1992)مكنكس  لرأ
نما بعكامؿ أخرل بيئية اجتماعية يمكف أف تدعـ نمك المكىبة ، أك  رينزكلي فحسب، كا 
تعكقيا، كمف ثـ طكر مكنكس نمكذج رينزكلي "الحمقات الثبلث لممكىبة" إلى نمكذجو 

ؿ فكؽ المتكسط مف القدرة العامة "االعتماد المتبادؿ الثبلثي لممكىبة"، إذا استبدؿ المعد
بالقدرة العقمية العالية، كااللتزاـ بالميمة بعامؿ الدافعية، الذم يتضمف االلتزاـ بالميمة، 

 كالمخاطرة، كالمنظكر المستقبمي، كحسف التكقع كالتخطيط. 
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 Taylor's Multiple-Talent Totem Polesالمكاىب المتعددة لػ "تيمكر"  نمكذج -ج
ـ قدـ تايمكر ست مكاىب ُسميت بمكاىب التفكير ىي: )األكاديمية، 6:89في عاـ 

التفكير المنتج، االتصاؿ، التنبؤ، اتخاذ القرار، التخطيط كالتصميـ(، كىذه المكاىب 
ـ ليشمؿ 6:97تسيـ في تنمية االبتكارية كحؿ المشكبلت ثـ اتسع النمكذج عاـ 

تنفيذ، كالعبلقات اإلنسانية، كاغتناـ مكاىب جديدة ىي: ال ةثبلث مكاىب، مضيفان  ةتسع
 getting)كىي مكاىب ضركرية لتنفيذ األفكار (، discerning opportunities)الفرص 

ideas into action) .(3262،  عمي) 
 (Gallagher)نمكذج جبلجار  -د

المكىكبكف ىـ مف لدييـ قدرة األداء الرفيع كيتـ التعرؼ عمييـ مف قبؿ أشخاص 
كيحتاجكف إلى برامج تربكية متميزة كخدمات إضافية فكؽ ما يقدمو البرنامج مؤىميف، 

. كُيقصد بالقدرة المدرسي العادم؛ بيدؼ تمكينيـ مف تحقيؽ فائدة ليـ كلممجتمع معان 
عمى األداء الرفيع التحصيؿ المميز أك القدرة الكامنة في أم مجاؿ مف المجاالت 

تعداد األكاديمي الخاص، القدرة القيادية، التفكير اآلتية: القدرة العقمية العامة، االس
 2(3262،  عمي) ةالنفس حركياالبتكارم، الفنكف البصرية كاألدائية، القدرة 

 (Tannenbaum)نمكذج تاننبـك  -ى 
كأطمؽ عميو نمكذج نجمة (Tannenbaum, 2003)تاننبـك تناكؿ النمكذج الذم طكره 

عرؼ الطفؿ المكىكب بأنو ذلؾ الطفؿ كاإلنجاز، ك البحر لممكىبة العبلقات بيف القدرة 
الذم يتكفر لديو االستعداد أك اإلمكانية ليصبح منتجا لؤلفكار، في مجاالت األنشطة 

 كماديان  كاجتماعيان  كعاطفيان  كعقميان  كافة، التي مف شأنيا تدعيـ الحياة البشرية أخبلقيان 
 د.، كقد حدد خمس متغيرات تؤثر في مكىبة الفر كجماليان 

 : (Feldhusen)نمكذج فيمدىيكزف  -ك 
 أربعة مككنات نفسية لممكىبة ىي : (Feldhusen,  1992)اقترح فيمدىيكزف 

  القدرة العقمية العامة: كتقسـ إلى عكامؿ ذات مستكيات متباينة، تسيؿ عممية اكتساب
 المعرفة، كتدعـ التفكير العممي، كىذه المستكيات تتغير مف مجاؿ معرفي إلى آخر،

 كتككف الحاجة إلى ىذه المستكيات أكثر في مجاالت العمـك الفيزيائية كالرياضيات.
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  ،القيادة، االبتكار ، قدرة متميزة )مكىبة(: في مجاؿ ما، مف المجاالت التالية: العمـك
 الفف، الكتابة، التمثيؿ، المكىبة الفيزيائية، المكىبة الميكانيكية. 

 نجازات مفيـك الذات اإليجابي: لتشجيع الم كىكبيف عمى تطكير أفكار كابتكارات كا 
 جديدة، مف خبلؿ إشراكيـ في دراسات كمشركعات تمكنيـ مف إظيار قدراتيـ . 

 .لياء األمكر لتحفيزىا كاستمرارىاالدافعية لئلنجاز: كىي تحتاج إلى جيكد مف المعمميف كأك 
 جانيو الفارؽ لممكىبة :  نمكذج -ز

(Gagne Differentiated Model Giftedness and Talent) (DMGT) 
في نمكذجو ستة مككنات متفاعمة ىي: المكىبة،  (Gagne, 2003)حدد جانيو 

كالمصادفة، كالمحفزات الشخصية، كالمحفزات البيئية، كالتعمـ كالممارسة، كالتفكؽ، 
كعرؼ المكىبة بأنيا امتبلؾ القدرات الطبيعية أك الفطرية غير المدربة كاستخداميا، 

)استعدادات أك مكاىب( في كاحد أك أكثر مف مياديف القدرة إلى  عبر عنيا تمقائيان كالم
% مف أقرانو الذيف ىـ في عمره الزمني، كحدد 62الدرجة التي تضع الفرد ضمف أعمى 

مجاالت المكىبة في أربعة قدرات عامة ىي: )القدرة العقمية، االبتكارية، االنفعالية 
 (.ةالنفس حركياالجتماعية، 

 :األداء اإلنساني الفائؽ  نمكذج -ط
( مجمكعة مف المتغيرات الكسيطة التي تصؿ بيف 3226يشمؿ نمكذج القريطي )

المكىبة كبيف المستكيات التالية مف األداء، أك تنقؿ تمؾ االستعدادات كالطاقات الفطرية 
كتتمثؿ ىذه إلى طكر الفاعمية كالتحقؽ خبلؿ األداء المتفكؽ، أك االبتكارم أك العبقرم. 

المتغيرات في العكامؿ الشخصية كالدافعية كالعكامؿ البيئية )األسرية كالمدرسية 
 كالمجتمعية(، كعمميات التعمـ كالمراف كالممارسة.

 النماذج الصريحة المفسرة لممكىبة :  -
كىي نماذج تفسر المكىبة في ضكء مككنات كأبعاد ذات عبلقات متبادلة مع 

كتربكية أخرل، كىي نماذج قابمة لبلختيار؛ إذا ما تـ االلتزاـ نماذج كنظريات نفسية 
 بالتعريؼ اإلجرائي ليا . كفيما يمي عرض لبعض ىذه النماذج :
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 (:Sternberg's Triarchic Theory)النمكذج الثبلثي لستيرنبرج  -أ
 (،IQ)أف المكىبة ال يمكف حصرىا في الذكاء العاـ (Sternberg, 2000)أكد ستيرنبرج 

 كف يمكف تحديدىا في ثبلثة أنكاع مف المكاىب ىي: كل
  المكىبة التحميميةAnalytic giftedness تمثؿ المكىبة األكاديمية، كتقاس باختبارات :

الذكاء، كالقدرة عمى التفسير كالتحميؿ، كالفيـ، لكنيا ال تتضمف القدرة عمى إنتاج 
  األفكار.

  المكىبة التركيبية أك االبتكاريةSynthetic giftedness تشير إلى القدرة عمى :
االبتكار، كاالستبصار، كالحدس، كالتجديد، كالتعامؿ مع المكاقؼ كالمثيرات الجديدة 

 2إبداعي جديد  إنتاجبشكؿ تكافقي يؤدم إلى حؿ مشكمة قديمة أك إلى 
  المكىبة العممية(practical giftedness ) تتضمف القدرة عمى استخداـ المكىبة :

 pragmatic)ية ك/ أك التركيبية االبتكارية في الحياة اليكمية كالمكاقؼ العممية التحميم
situations.) 

أف جميع األفراد قادركف عمى استخداـ القدرات  (Sternberg, 2003)كقد أكد ستيرنبرج 
الثبلث السابقة، كلكف المكىبة تككف في االنسجاـ بينيا، كمعرفة متى ككيؼ يمكف 

ة أك عمى حدة أم اإلدارة المتكازنة كالمتكاممة ليا، لذا فالمكىكب ىك استخداميا مجتمع
 (.mental self-manager) الفرد القادر عمى إدارة عقمو ذاتيان 

كقد قامت الباحثتاف بتبني النماذج الضمنية لممكىبة نظرا لمتكامؿ المكجكد بينيا، ككذلؾ 
، لكنيا أيضا فسرت مضمكف ألف النماذج الضمنية لـ تقؼ عند تعريؼ المكىبة فقط

مفاىيـ ىذه النماذج لممكىبة العممية، باإلضافة إلى التكضيح المباشر لمظاىرة نفسيا، 
كلتكاجد اختبارات ليست مف خبلؿ مبلحظة أداء األفراد المكىكبيف كلكف مف خبلؿ أسئمة 

 Sternberg , Conway, Ketron)األفراد ماذا يعنكف بالمكىبة أك بالمفاىيـ المرتبطة بيا 
& Benstein, 1981) 

 :ايدزاسات ايسابكُ اييت تٓاويت ايعالقُ بني ايرناْ ايىدداٌْ واملىٖبُ
تناكلت الكثير مف الدراسات العبلقة بيف الذكاء الكجداني كالمكىبة بصفة عامة، كمنيـ مف 

 أشار إلى أبعاد المكىبة العممية كالقيادة كالدافعية لئلنجاز كغيرىا مف األبعاد.
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إلى دراسة (Lee & Olszewski-Kubilius, 2006)لي ك أكلزيكسكي  فقد ىدفت دراسة 
، اختبرت فيو مستكل الذكاء الكجداني ألكثر الذكاء الكجداني لممراىقيف المكىكبيف أكاديميان 

طالب مكىكب مشترؾ في برنامج أكاديمي مف خبلؿ معيد جامعي لممكىكبيف  322مف 
 . ستكل الذكاء الكجداني عند الطبلب المكىكبيفم ارتفاعكأكدت النتائج عمى 

في دراسة مقارنة لمذكاء  (Yassini & Mehrdad, 2014)ياسيني كمييرداد كيشير كبل مف
الكجداني كحس الدعابة لدل الطمبة المكىكبيف ك غير المكىكبيف إلى كجكد ارتفاع كبير 

 . لطمبة غير المكىكبيففي درجات الذكاء الكجداني لدل الطمبة المكىكبيف عنيا لدل ا
 ,Qualter, Whiteley, Morley &Dudiac)كأكدت دراسة ككالتر ككايتمي كمكرلي كدكديا 

التي أجريت لمعرفة العبلقة بيف مستكل الذكاء الكجداني كالمثابرة الدراسية  (2009
نتائج تفيد بأف الطمبة الذيف يمتمككف مستكل أعمى مف الذكاء  إلىكالنجاح في الجامعة 

المستكل التالي، كما تبيف أف الطمبة الذيف  إلىالكجداني ىـ األكثر قابمية لمنجاح كالترقية 
 يتطكر لدييـ مستكل الذكاء الكجداني أصبحكا أكثر مثابرة في دراستيـ.

 ككنج ىكنج في ( طالبان 5:9ف )م مككنة عينة عمى دراسة (Chan, 2008) فكأجرل تشا
 الكجداني كالنضج الذكاء مف كؿ بيف العبلقة لفحص المكىكبيف الطمبة نصفيـ مف

 متعددة نتائج الى الدراسة تكصمت االجتماعية. كقد القيادية، كالعبلقات االنفعالي،كالسمات
 حؿ كسمكؾ القيادية بالنشاطاتًن  ىتماماان  كانكا أكثر المكىكبيف الطمبة أف بينيا مف

 باآلخريف. اىتمامان  ،كأقؿانفعاليان  ذكاء أقؿ كانكا أنيـ إال المشكبلت،
 مككنة عينة مقارنة الى (Tirri & Nokelainen  ,2007) كنككبلينيف  تيرم دراسة كىدفت
 مف كؿ عمى التاسع الى السابع مف الصفكؼ في كالعادييف المكىكبيف الطمبة مف

 األخبلقية، الحساسية مقياس تطبيؽ كبعد ي الكجدان كالذكاء الحساسية األخبلقية،
 مف كاف نتائج الى الدراسة تكصمت المتجمعة، الكجداني كتحميؿ البيانات الذكاء كمقياس
 أكثر المكىكبيف الطمبة كاف كما الذككر، أخبلقية مف حساسية أكثر كف االناث اف أبرزىا

 العادييف. الطمبة مف عاطفيان  ذكاء كأكثر أخبلقية حساسية
دراسة لمتعرؼ عمى  (Woitaszewski & Aalsma, 2004)كالسما  ككيتاسزيكسكي كأجرل

، كالنجاح االجتماعي. كقد األكاديميطبيعة العبلقة ما بيف الذكاء الكجداني ، كالتحصيؿ 
بيف الذكاء الكجداني كالتحصيؿ  أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عبلقة مكجبة دالة إحصائيان 
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لى أف الذكاء الكجداني إاألكاديمي لدل كؿ مف المكىكبيف كالعادييف، كما تكصمت الدراسة 
. كعند مقارنة عينة المكىكبيف بعينة إحصائيالمطمبة بشكؿ داؿ  األكاديمييتنبأ بالتحصيؿ 

كاديمي لدل المكىكبيف العادييف كجد أف معامؿ االرتباط بيف الذكاء الكجداني كالتحصيؿ األ 
 أى منو لدل العادييف، كما كجد أف الذكاء الكجداني لدل عينة المكىكبيف يتنبكاف أعم

 أكثر منو لدل العادييف. األكاديميبالتحصيؿ 
دراسة ىدفت إلى العكامؿ التي تؤثر في الذكاء  (Saygili, 2015)سايجيمي  كأجرل 

بيف  إحصائيان الكجداني لدل األطفاؿ المكىكبيف كأظيرت الدراسة أنو ال تكجد فركؽ دالة 
، أك الدرجة التعميمية لآلباء مف جانب كأبعاد الذكاء تالرياضيا أداءجنس ، عمر، 
مف جانب آخر، بينما تأثرت معدالت الذكاء الكجداني لممكىكبيف  فالكجداني لممكىكبي

بالسمب عند المقارنة بيف األطفاؿ الذيف يمارسكف ألعاب الكمبيكتر كالمكىكبيف الذيف ال 
 ذلؾ.يقكمكف ب

الكجداني لؤلطفاؿ  ءلمذكا (Schwean, et.al, 2006)شكياف كآخركفكفي دراسة 
معدالت الذكاء الكجداني لؤلطفاؿ المكىكبيف كالمقارنة  قياس، تـ كفكريان  المكىكبيف أكاديميان 

بينيا كبيف معدالت الذكاء الكجداني لؤلطفاؿ العادييف كمتكسطي القدرات كأظيرت النتائج 
 ميؿ األطفاؿ المكىكبيف إلى إظيار كفاءات ذكاء كجداني متطكرة.

عمى العبلقة  دراسة ىدفت إلى التعرؼ يف (Mayer, et.al, 2001)ماير كآخركف  كتكصؿ
الكجداني كالمكىبة، إلى أنو كمما زادت درجة الذكاء الكجداني في ظؿ كجكد  بيف الذكاء

كمما أدل إلى زيادة القدرة عمى التحكـ في ردكد األفعاؿ كمقاكمة  ةالمكىبة الكجداني
 الضغكط الخارجية مف قبؿ األفراد.

المتغيرات المعرفية كالمزاجية كعبلقتو ببعض  ي( الذكاء الكجدان 3223كبحث )الدردير ، 
( طالبان كطالبة بالفرقة الرابعة بكمية  658لدل طبلب الجامعة ، كتككنت العينة مف ) 

، كقائمة الذكاءات المتعددة ، كاختبار  يالتربية بقنا ، طبؽ عمييـ مقياس الذكاء الكجدان
. كأظيرت النتائج ، كاختبار التفكير الناقد ، كمقياس سمات الشخصيةمالتفكير االبتكار 

بالذات ، كتنظيـ الذات ، كالدافعية  يالكع ىيكامؿ يالكجداني.تشبع مقياس الذكاء الكجدان
، كالتعاطؼ ، كالميارات االجتماعية ، باإلضافة إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف 

ؿ بمككناتو المختمفة . ككجد ارتباط مكجب دا يالذكاء الكجدان فيالطبلب كالطالبات 
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(  كالشخصي،  كاالجتماعي،  مكبعض الذكاءات ) المغك ي إحصائيان بيف الذكاء الكجدان
 ككذلؾ بعض المتغيرات المعرفية كالمزاجية .

بالذات  الكعي:  ىي الكجداني( أربعة مككنات لمذكاء  3225كحددت )عبد الخالؽ ، 
حساساتو ، كمشاعره  كانفعاالتو ، ككيفية كيعنى قدرة الفرد عمى إدراؾ مصادره النفسية كا 

بالعبلقة بينيا كبيف األحداث كالمكاقؼ المختمفة . كتنظيـ الذات  كالكعيالتمييز بينيا ، 
كيقصد بو قدرة الفرد عمى تحريؾ طاقتو االنفعالية كتنظيميا كمراقبة تحكليا مف حالة إلى 

ات كممارسة استخداميا لصنع أفضؿ القرارات كاإلنجاز  فيأخرل ، كالتحكـ فييا كالميارة 
الحياة بفاعمية . كالتعاطؼ كىك قدرة الفرد عمى إدراؾ كقراءة انفعاالت اآلخريف كالتناغـ 

االعتبار  فيمعيا كاالستجابة ليا بمكضكعية تضمف تجنب سكء الفيـ بيف األفراد ، كاألخذ 
اتخاذ قرارات حكيمة، كالتكاصؿ مف غير أف  دالفرد بصدمشاعر اآلخريف عندما يككف 

يككف الفرد محمبلن بانفعاالت شخصية،كالميارات االجتماعية كىى القدرة عمى إقامة عبلقات 
متبادلة مع اآلخريف ، كالتفاعؿ معيـ بإيجابية ، كالقياـ باألدكار االجتماعية بصبر كمركنة 

 .كانفتاحكمسئكلية كمثابرة 
كعبلقتو ببعض  ي( حكؿ الذكاء الكجدان 3225حسيب ،  كحمكد كأظيرت نتائج دراسة )م

المتغيرات المعرفية )الذكاء العاـ( كالبلمعرفية )سمات الشخصية( عمى عينة مككنة مف ) 
كمككناتو :  الكجداني( طالبان كطالبة بالجامعة عدـ كجكد تأثير داؿ لمجنس عمى الذكاء  396

إقامة عبلقات خارجية ، كقدرة الفرد عمى التكيؼ مع  الحالة المزاجية العامة ، كالقدرة عمى
 الكاقع ، كالقدرة عمى إدارة الضغكط ، كالقدرة عمى إقامة عبلقات داخمية مع الذات .

 تعًًل عًِ ايدزاسات ايسابكُاي
أف العديد منيا يركز عمى مكضكع الذكاء  يتبيفبمراجعة الدراسات السابقة  -6

الكجداني كعبلقتو أك تأثره بمتغيرات أخرل مثؿ السمات القيادية كالعبلقات 
كالعبلقة بيف الذكاء الكجداني كالمثابرة الدراسية  ،(Chan, 2008)االجتماعية 

كالعبلقة بيف الذكاء الكجداني (Qualter, et.al, 2009)كالنجاح في الدراسة 
 Woitaszewski)صيؿ األكاديمي كالنجاح االجتماعي لدل الطمبة المكىكبيف كالتح

& Aalsma, 2004) 
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ال تكجد دراسات عربية كافية في حدكد عمـ الباحثتيف، ىدفت إلى قياس المكىبة  -3
كما ال تكجد دراسات عربية حاكلت التعرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء  العممية،

 كالعربية.بيئة السعكدية الكجداني كالمكىبة العممية في ال
ال تكجد دراسات في حدكد عمـ الباحثتيف تعرضت بشكؿ مباشر إلى العبلقات  -4

السببية المباشرة كغير المباشرة بيف أبعاد الذكاء الكجداني كأبعاد المكىبة 
 العممية.

 فسوض ايبشح
بناء عمى ما سبؽ عرضو مف إطار نظرم كدراسات سابقة كاستخبلص العديد مف 

ظات، فإنو يمكف صياغة فركض ىذه الدراسة مف خبلؿ صياغة نماذج بنائية المبلح
مقترحة لمعبلقات البنائية بيف المتغيرات الكامنة المستقمة كالتابعة لمحددات الدراسة، 
كىذه النماذج متنافسة بما يشير إلى أف أحد ىذه النماذج فقط ىك األفضؿ لمتعبير عف 

كضعت فركض النماذج في ضكء التكقعات عف طبيعة العبلقة بيف ىذه المتغيرات، كقد 
 العبلقات بيف متغيرات الدراسة مف خبلؿ اإلطار النظرم كالدراسات السابقة كما يمي:

الفرض األكؿ: يحقؽ مقياس المكىبة العممية خصائص سيككمترية جيدة في البيئة  -
 السعكدية.

ككمية بيف متغيرات الذكاء الفرض الثاني: يكجد عبلقات سببية مباشرة كغير مباشرة  -
 الكجداني كالمكىبة العممية.

 ايتعسيفات ادإدسآًُ:
الذكاء الكجداني:مجمكعة مف الميارات كالكفاءات العقمية المرتبطة بالقدرة عمى تجييز 
كمعالجة المعمكمات االنفعالية كتختص بصفة عامة بإدراؾ الفرد النفعاالتو كقدرتو عمى 

دارة  ييؿ عممية التفكير كالفيـ االنفعالتيسير كتسي فياستخداميا   االنفعاالت.كتنظيـ كا 
 املىٖبُ ايعًًُُ:
مرتفع في كؿ مف اإلنجاز العممي ، كالقيادة، كأخبلقيات العمـ،  أداءإنجاز الفرد 

 0(Shim & Kim, 2003)كاالبتكارية، كالدافعية، كالمذىب التجريبي المعرفي
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 :وادإدساْاتايطسيكُ 
، ج عمى خصائص العينة كدرجة تمثيميا لممجتمع المأخكذة منوالبحث:يعتمد تقييم

اقتصرت عينة الدراسة عمى مجمكعة مف طالبات جامعة القصيـ في مدينة بريدة 
ىػ  6548/  6547بمنطقة القصيـ في المممكة العربية السعكدية لمعاـ الدراسي 

مية بجامعة القصيـ ـ كتضمنت العينة عدد مف الكميات العم 3267 – 3266المكافؽ 
 الكمية العممية قسمي العمكـ كالرياضيات( –الحاسبات كالمعمكمات  –كىي) الصيدلة 

 ) أ ( َٓٗر ايبشح : 
حالية عمى استخداـ المنيج الكصفي في الدراسات االرتباطية البحث:اعتمدت الد

 كالعاممية، كالذم يقـك عمى جمع البيانات مف الميداف في محاكلة لتحديد ككصؼ
االرتباطات بيف متغيرات الدراسة ككذلؾ تحديد التأثيرات المباشرة كالكمية لتحديد أفضؿ 

 .نمكذج بنائي لمعبلقات بيف الذكاء الكجداني كالمكىبة العممية
 )ب( عًٓـُ ايبشح : 

 ( عًٓـُ ايدزاســُ االستطالعًُ : 1)
اني كالمكىبة لما كانت الدراسة تسعى إلى تحديد النمكذج البنائي لمذكاء الكجد

العممية، فقد تـ اختيار عينة الدراسة االستطبلعية بطريقة عشكائية مف طالبات الكميات 
ق( ، بكاقع  6548/  6547العممية بجامعة القصيـ بمدينة بريدة لمعاـ الجامعي )

عاـ كقد 6.43عاـ كانحراؼ معيارم قدره 32.3( بمتكسط عمر 626=طالبة )ف 626
لتحقؽ مف الخصائص السيككمترية ألدكات الدراسة ، كقد تككنت اختيرت العينة بغرض ا

 –صيدلة  –العينة مف خمفيات عممية متنكعة بكميات )تربية ]األقساـ العممية[ 
طالبة ، كقد استبعدت ىذه العينة مف العينة  626حاسبات كمعمكمات( بإجمالي 

 2األساسية لمدراسة 
 ( عًٓـُ ايدزاســُ اوأساسًُ : 2) 

يار العينة األساسية بطريقة عشكائية مف طالبات كميات التربية تـ اخت
ق( حيث تـ  6548/  6547كالحاسبات كالصيدلة بجامعة القصيـ لمعاـ الجامعي )

( طالبة كتـ استبعاد الطالبات البلتي لـ يكممف تطبيؽ 344تطبيؽ أدكات الدراسة عمى )
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عاـ كانحراؼ  36.4ط عمر ( طالبة بمتكس332أدكات الدراسة ككصمت العينة إلى )
عاـ، كتككنت العينة مف خمفيات جامعية عممية متنكعة )تربية ]األقساـ 6.66معيارم 
  2صيدلة(  –حاسبات كمعمكمات  –العممية[ 

 الوقاييس الوستخذهت في الذراست

 يتشكًل أٖداف ايدزاسُ قاَت ايباسجتإ باستخداّ:
ليناسب البيئة  (كقاـ بتقنينو3229) اختبار الذكاء الكجداني الذم أعده أبك ىاشـ  - أ

ماير  في اختياره ألداة القياس أف تككف في ضكء نمكذج اعتمدالسعكدية، كقد 
كقدرة  يالكجدان لقياس الذكاءي الذات التقدير عمى أساسالمبني  كسالكفي

 بمؤشرات تمتعيا إلى باإلضافةىي األكثر استخداما ن كاستخدـ لذلؾ ثبلث مقاييس 
 كىى : الجامعة لطبلب كمناسبتيا كالثباتلمصدؽ  جيدة
 Schutte Self – Report Inventoryقائمةالتقريرالذاتى -6
 Self – Ratedكسالكفى  لمايرالكجداني  لمذكاء التقديرالذاتى مقياس -3

Emotional Intelligence Scale 
 Wong and Law EI Scale الكجداني الذكاء مقياس -4

كقاـ الباحث بتعريب المقاييس الثبلثة كعرض الترجمة كالنسخ األجنبية عمى اثنيف 
المغة اإلنجميزية بجامعة الممؾ سعكد  فيمف أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف 

( مفردة  79، كتـ تعديؿ صياغة بعض المفردات بحيث تجمع لدل الباحث ) 
ية عمى مجمكعة مف صكرتيا األكل فيتـ عرضيا  الكجدانيلقياس الذكاء 

الزقازيؽ ،  جامعتيالتربية  كميتي( محكميف مف  62المحكميف بمغ عددىـ ) 
كالممؾ سعكد بيدؼ التعرؼ عمى مدل مبلئمة مفردات المقياس لميدؼ منيا ، 

ككفقان آلرائيـ تـ  2كمدل كضكح كسبلمة صياغة كؿ مفردة مف مفردات المقياس 
يف عمى حذفيا نتيجة لتشابو مضمكنيا ( مفردات أجمع غالبية المحكم8حذؼ ) 
المقاييس الثبلثة ، كبحساب نسب اتفاؽ المحكميف عمى مفردات  فيكتكراراىا 

 -% 2:المقياس ، كجد أف نسبة االتفاؽ بينيـ عمى المفردات انحصرت بيف )
( مفردة ،  76)  الكجدانيلمفردات مقياس الذكاء ي %( كأصبح العدد النيائ622

ى كؿ بنكد المقياس باالختيار بيف خمس تقديرات الحتمالية حدكث كتتـ اإلجابة عم
) ال أكافؽ بشدة ، ال أكافؽ ، غير متأكد ، أكافؽ ، أكافؽ بشدة (  ىياالستجابة 
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،  59،  69،  :6ما عدا المفردات أرقاـ )  اإليجابياالتجاه  فيكجميع المفردات 
. كالدرجة الكمية مبيالساالتجاه  في(  :،  36،  42،  44،  46،  :4،  57

 كجداني( كتشير الدرجة المرتفعة إلى ذكاء  76،  426لممقياس تتراكح ما بيف ) 
مرتفع، كقد تـ التأكد مف ثبات كصدؽ المقياس مف خبلؿ مؤشرات جكدة المطابقة 
عمى بيانات العينة المصرية كالعينة السعكدية ك باستخداـ معامبلت االرتباط، كتـ 

طريؽ حساب معامؿ ألفا لكؿ مككف عمى حدة  ات الفرعية عفحساب ثبات المككن
الخمس الفرعية مرتفعة حيث انحصرت قيـ  فكانت قيـ معامبلت الثبات لممككنات

،  2.966( لمعينة المصرية ، كبيف )  2.767،  2.987معامؿ ألفا بيف ) 
 ( 3229)أبك ىاشـ،  ( لمعينة السعكدية . 2.763

 س الذكاء الكجدانيالخصائص السيككمترية لمقيا
 أوال : صدم املكًاس:

في الدراسة الحالية تـ التحقؽ مف الصدؽ العاممي لممقياس باستخداـ التحميؿ 
العاممي التككيدم عمى العينة االستطبلعية ، كأسفرت عف مطابقة النمكذج لمبيانات 
 مطابقة جيدة حيث كانت جميع مؤشرات حسف المطابقة كقعت في المدل المثالي كما

 في الجدكؿ
 ( مؤشرات حسف المطابقة لنمكذج التحميؿ العاممي التككيدم لمقياس الذكاء الكجداني6جدكؿ )

 المدل المثالي قيمة المؤشر المؤشػػػر
 غير دالة X2 5.269  P=0.541اختبار مربع كام 

   6 -صفر GFI 2.:95مؤشر حسف المطابقة 
   6 -صفر :NFI 2.:9مؤشر المطابقة المعيارية 

جذر متكسط مربع خط االتقريب 
RMSEA 

 2,6 –صفر  2.2

 2,6 –صفر  RMR 2.2368جذر متكسط مربع البكاقي 
   6 -صفر CFI 6.222مؤشر المطابقة المقارف 
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع مؤشرات حسف المطابقة قد كقعت في المدل 
  2المثالي لكؿ مؤشر، مما يشير إلى مطابقة النمكذج لمبيانات مطابقة جيدة 

لمعكامؿ الخمس لمذكاء  ككذلؾ أظيرت النتائج كجكد تشبعات جيدة كدالة إحصائيان 
 ؿ التالي : الكجداني عمى عامؿ كامف كاحد كذلؾ كما ىك بالجدك

 ( نتائج تشبعات العكامؿ الخمس لمذكاء الكجداني3جدكؿ )

 المتغير المشاىد
التشبع عمى عامؿ 

 كامف كاحد

الخطأ المعيارم 
 لتقدير التشبع

 قيمة )ت(

 **8.465 2.2:69 2.786 التنظيـ الكجداني
 **:62.66 2.2934 :2.97 استخداـ الكجداف

 **827.: 2.2959 2.934 المشاركة
 **685.: 2.2963 2.966 التقييـ الكجداني
 **9.229 2.29:9 2.832 اإلدراؾ الكجداني

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف عكامؿ الذكاء الكجداني قد تشبعت عمى عامؿ كامف 
كقد  2,26كاحد، حيث كانت قيـ التشبعات جيدة كدالة إحصائيا عند مستكل داللة 

 5,27أظير النمكذج مؤشرات حسف مطابقة جيدة جدا حيث كانت قيمة مربع كام 
  2ة جيدة كىي غير دالة مما يشير إلى مطابقة النمكذج مطابق
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 ( التحميؿ العاممي التككيدم لمذكاء الكجداني6شكؿ )

 
مما سبؽ يتضح صدؽ مقياس الذكاء الكجداني مما يتيح الفرصة الستخدامو في 

  2ىذه الدراسة 
 ثاًْا : ثبات املكًاس :

في الدراسة الحالية تـ حساب ثبات المقياس عمى العينة االستطبلعية عف طريؽ إيجاد 
 معامؿ آلفاكركنباخ لكؿ مقياس فرعي عمى الترتيب 

 (626( معامبلت الثبات ألفاكركنباخ لمقياس الذكاء الكجداني )ف=4جدكؿ )

 ألفا عمى العينة االستطبلعية  العكامؿ الخمس لمشخصية 
 2,86 الكجدانيالتنظيـ 

 2,89 استخداـ الكجداف
 :2,8 المشاركة

 2,88 التقييـ الكجداني
 2,89 اإلدراؾ الكجداني
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( أف مقياس الذكاء الكجداني يتمتع بمعامبلت ثبات 4كيتضح مف جدكؿ )
 ( . :2.8،  2.86جيدة حيث انحصرت قيـ معامؿ ألفا بيف )

تمتع مقياس الذكاء الكجداني بصدؽ بناء عمى ما سبؽ فقد أكضحت النتائج السابقة 
 2كثبات جيد
 كاعتمد المقياس عمى: (3264) مقياس المكىبة العممية الذم أعدتو سعيد - ب

ضكء الكتابات النظرية كالبحكث  فيلمفيـك المكىبة العممية  النظرم اإلطارمراجعة   -6
تناكلت المكىبة العممية كتحديد  كالتياطمعت عمييا الباحثة  التيالعربية ك األجنبية 

 2أبعادىا 
 مجاؿ المكىبة كمف ىذه المقاييس  :  في كاألجنبيةاالطبلع عمى المقاييس العربية  -3

 6:49(، أعد االختبار ريفيف عاـ جمعيمصفكفات ريفيف التتابعية المتقدمة ) -
لفظية  كييدؼ ىذا االختبار لقياس القدرة العقمية العامة بطريقة جمعية أدائية غير

( فقرة 47ك) التدريبي( فقرة لمجزء 63( فقرة مقسمة إلى )59كيتككف االختبار مف )
 2عاما 36-66كيستخدـ مع األفراد مف عمر  العمميلمجزء 

 6:73،  أعد االختبار بكؿ تكرانس  عاـ يالتفكير االبداع في ستكراناختبارات  -
لدل األفراد كقد شممت أبعاد النسخة  اإلبداعيةييدؼ االختبار إلى قياس القدرات 

القديمة منو ثبلث ميارات الطبلقة كالمركنة كاألصالة كيستخدـ مع األفراد مف عمر 
 2الركضة كحتى سف الرشد

كتمت  :6:5(، أعد ) ديفيد ككسمر ( االختبار عاـ Wisc-Rمقياس ككسمر ) -
ة لممفحكص كييدؼ اختبار ككسمر الى قياس القدرة العقمي 6:85مراجعتو عاـ 

 األدائيفقرة، كالجزء  44كيتككف مف  المفظيكيتككف االختبار مف جزأيف ، الجزء 
فقرة، كىك يطبؽ  437فقرة ك بذلؾ يككف عدد فقرات المقياس كامبل  6:4كيتككف مف 

  2فما فكؽ 68عمى األفراد مف سف 
ة (، كييدؼ االختبار إلى قياس القدرات العقمي6:97مقياس ستانفكرد بينية ) - ت

 2سف الرشد إلىالعامة )الذكاء العاـ( لدل الطمبة مف عمر الثانية 
 كالتي( طالب كطالبة بالمرحمة الجامعية 322المفتكحة إلى ) األسئمةتكجيو عدد مف  -4

 تتعمؽ بالتعرؼ عمى أبعاد المكىبة مف خبلؿ المفيـك العاـ ليا مثؿ:
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 ما المقصكد بالمكىبة العممية؟ -
 ؟ككف لدل المكىكبيف عمميان ما الخصائص التي يجب أف ت -
 المنيج العممي في التفكير؟ ىؿ يتبع المكىكبكف عمميان  -

لممكىبة العممية، كىك إنجاز  إجرائيبعد استيفاء الخطكات السابقة تـ كضع تعريؼ   -5
الفرد آداءات مرتفعة في كؿ مف اإلنجاز العممي ، كالقيادة، كأخبلقيات العمـ، 

 ب التجريبي المعرفيكاالبتكارية، كالدافعية، كالمذى
( مفردة كضع أماـ كؿ منيا خمسة بدائؿ لئلجابة 87يتككف مقياس المكىبة العممية مف )

تنطبؽ أحيانا  -تنطبؽ كثيرا -)تنطبؽ تماما ىييختار المفحكصيف مف بينيـ كىذه البدائؿ 
 6:6مف  الخماسيالتنطبؽ( ك ذلؾ كفقا لتكزيع الدرجات بطريقة ليكرت –تنطبؽ قميبل  –

 (3264درجات )سعيد، 
 ْتآر ايبشح وتفسريٖا:

 ْتآر ايفسض اوأوٍ وتفسريه
مقياس المكىبة العممية يحقؽ خصائص سيككمترية جيدة "الفرض األكؿ  ينص عمى أف 

 في البيئة السعكدية.
 "اخلصآص ايسًهىَرتيُ ملكًاس املىٖبُ ايعًًُُ

تـ التحقؽ مف الخصائص السيككمترية لمقياس المكىبة العممية مف حيث الصدؽ 
طالبة بالمرحمة الجامعية ككانت النتائج  626كالثبات عمى العينة االستطبلعية ف = 

 :كالتالي
 أوال: صدم املكًاس : 

 ني : ـدم احملهُــ( ص1)
أعدت مفردات المقياس في صكرتيا المبدئية ، كعرضت عمى ثمانية مف 
الخبراء المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس بقسـ عمـ النفس التربكم بكمية التربية، 

السؤاؿ  مبلئمةجامعة القصيـ بيدؼ الحكـ عمى فقرات المقياس مف حيث مدل 
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مف حيث  المبلئمة، كمدل لميدؼ الذم يقيسو  المبلئمةلممحتكل المكضكع فيو كمدل 
  2الصياغة، ككذلؾ إبداء أم مبلحظات أخرل يراىا السادة المحكمكف حكؿ كؿ سؤاؿ

كقد تـ تفريغ نتائج التحكيـ كأسفرت تمؾ النتائج عف اتفاؽ بيف معظـ السادة 
% ككاف ليـ ::المحكميف حكؿ فقرات القياس ككانت نسبة االتفاؽ بينيـ تساكم 

تمثمت في اقتراح بعض السادة المحكميف بعض التعديبلت في بعض المبلحظات التي 
صياغة بعض العبارات كاألسئمة، كقد أخذت الباحثة باآلراء المتفؽ عمييا في تعديؿ 

 صياغة أم مف عبارات أك فقرات المقياس.
 ( ايصدم ايعاًٌَ ايتىنًدٍ : 2)

 جراءإ( مع 626تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة االستطبلعية )ف = 
التحميؿ العاممي التككيدم لمتحقؽ مف الصدؽ العاممي باستخداـ برنامج ليزرؿ 

أبعاد المكىبة العممية كمتغيرات كامنة مف الدرجة األكلى عمى متغير ت (كتشبع9,6)
كامف مف الدرجة الثانية كقد أسفرت نتائج التحميؿ العاممي التككيدم عف مطابقة 

حيث كانت جميع مؤشرات حسف المطابقة قد كقعت  النمكذج لمبيانات مطابقة جيدة ،
 في المدل المثالي لكؿ مؤشر ، كما بالجدكؿ التالي: 

 ( مؤشرات حسف المطابقة لنمكذج التحميؿ العاممي لممقياس5جدكؿ )

 المدل المثالي قيمة المؤشر المؤشر
 غير دالة X2 :.653 P = 0.424اختبار مربع كام 

 6-صفر GFI 2.:82مؤشر حسف المطابقة 
 6-صفر :NFI 2.:8مؤشر المطابقة المعيارية 

 2,6-صفر RMSEA 2.2695جذر متكسط مربع خطا التقريب 
 2,6-صفر RMR 2.2433جذر متكسط مربع البكاقي 
 6-صفر CFI 6.22مؤشر المطابقة المقارف 

 626)ف( =
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع مؤشرات حسف المطابقة قد كقعت في 
 المدل المثالي لكؿ مؤشر ، مما يشير إلى مطابقة النمكذج لمبيانات مطابقة جيدة .

كما كانت تشبعات معظـ المفردات كمتغيرات مشاىدة طبقا لنتائج التحميؿ 
 2,26أك  2,26العاممي التككيدم تشبعات مرتفعة كدالة إحصائيا عند مستكل داللة 

 (3كما ىك مكضح بجدكؿ )
 مفردات مقياس المكىبة العممية كفقا لنتائج التحميؿ العاممي التككيدم( تشبعات 6جػػدكؿ )

 ث الوعياريالخطأ  التشبع الوفزداث ث الوعياريالخطأ  التشبع الوفزداث

1 81410 81181 41114** 93 81638 818036 71787** 

7 81010 818300 01719** 48 81006 818347 01070** 

9 81611 818304 61930** 41 81919 81181 91187** 

4 81067 818377 01770** 47 81901 81184 91964** 

0 81077 818363 01380** 49 81000 818300 01643** 

6 81443 81181 41467** 44 81079 811888 01799** 

7 81177 81186 11677 40 81017 81188 01187** 

0 81768 818038 01048** 46 81746 818319 01171** 

3 81697 818346 61606** 47 81613 818366 61489** 

 ث الوعياريالخطأ  التشبع الوفزداث ث الوعياريالخطأ  التشبع الوفزداث

18 81070 818367 01377** 40 81710 818370 71764** 

11 81483 81187 41813** 43 81179 81180 11190 

17 81661 818397 71837** 08 81099 818374 01473** 

19 81601 818396 61304** 01 81701 818071 01378** 

14 81999 81189 91794** 07 81637 818319 71007** 

10 81099 818373 01448** 09 81771 818388 01880** 

16 81009 818377 01637** 04 81080 818307 01170** 

17 81678 818340 61048** 00 81031 818304 61137** 

10 81107 81186 11409 06 81019 818308 01798** 

13 81006 818361 61189** 07 81678 818349 61070** 

78 81607 818399 71847** 00 81097 818374 01460** 

71 81701 818031 01477** 03 81961 81187 91049** 

77 81070 818360 01369** 68 81104 81180 11761 

79 81971 81187 91673** 61 81097 818379 01077** 
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 8180يستىي دالنه *دال ػُذ 

 8181** دال ػُذ يستىي دالنه 

74 81661 818380 71777** 67 81907 81181 91017** 

70 81070 818341 61180** 69 81744 81184 71943* 

76 81086 818369 01707** 64 81907 81187 91761** 

77 81693 818317 61360** 60 81489 81181 91307** 

70 81787 818031 71006** 66 81430 818336 41360** 

73 81697 818310 61394** 67 81667 818399 71146** 

98 81714 818000 01860** 60 81677 818391 71716** 

91 81701 818060 01647** 63 81909 81189 91413** 

97 81031 818390 61910** 78 81086 818337 01837** 

99 81704 81187 71433* 71 81661 818396 71867** 

94 81770 818008 01793** 77 81740 818037 01940** 

90 81606 818030 71696** 79 81671 818391 71780** 

96 81086 818369 01700** 74 81610 818304 61441** 

97 81077 818348 61196** 70 81983 81184 71378** 

90 81777 818007 01137** 76 81941 81189 91737** 

 
 

( ، حيث 72( ،  ):5( ، )69( ، )8المفردات أرقاـ ) تشبعكنظرا النخفاض 
قيمة ت غير دالة إحصائيا، كيجب حذفيا، كفقا لنتائج التحميؿ العاممي التككيدم كبمغ عدد  

 مفردة. 5المفردات التي تـ حذفيا 
أبعاد المكىبة العممية كمتغيرات كامنة مف الدرجة األكلى عمى متغير  تشبع( 7جػػػدكؿ )

 كامف مف الدرجة الثانية في نمكذج التحميؿ العاممي التككيدم 

 التشبع األبعاد
لتقدير  المعيارمالخطأ 

 التشبع
 معامؿ الثبات ت كداللتيا

 2.756 **357.: 2.2979 2.924 الدافعية
 2.585 **8.572 2.2:33 2.799 القيادة

 2.769 **:49.: 2.2975 2.966 االبتكارية

 2.662 **:8.94 2.2:66 2.865المذىب التجريبي 
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 المعرفي

 2.548 **8.292 2.2:45 2.776 اإلنجاز العممي
 2.5:7 **8.7:2 2.2:66 2.825 أخبلقيات العمـ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أبعاد المكىبة العممية قد تشبعت بشكؿ داؿ 
عمى عامؿ كامف كاحد مما يدؿ عمى تمتع المقياس  2,26إحصائيا عند مستكل داللة 

  2بدرجة عالية مف الصدؽ
 ( التحميؿ العاممي التككيدم لممكىبة العممية3شكؿ )

 ( ايتذاْس ايداخًٌ ملكًاس املىٖبُ ايعًًُُ : 3)
تـ التحقؽ مف التجانس الداخمي كمؤشر لمصدؽ البنائي لمقياس المكىبة 
العممية مف خبلؿ إيجاد قيـ معامبلت االرتباط بيف درجات طبلب العينة االستطبلعية 

 عمى كؿ مفردة، كبيف الدرجة الكمية لممقياس، كجاءت النتائج كما بالجدكؿ التالي : 
درجات طمبة العينة االستطبلعية عمى كؿ مفردة  ( قيـ معامبلت االرتباط بيف8جػػػدكؿ )

 كبيف الدرجة الكمية



 مجلة كلية التربية ببنها
2107( 2ج) يناير( 019العدد )   

 

 216 

 8180*دال ػُذ يستىي دالنه 

 8181** دال ػُذ يستىي دالنه 

 (626) ف = 
 االتتكاسيح انقيادج انذافؼيح

انًزهة انتجشيثي 
 انًؼشفي

 أخالقياخ انؼهى اإلَجاص انؼهًي

 و1 االستثاط انًفشدج و1 االستثاط انًفشدج و1 االستثاط انًفشدج و1 االستثاط انًفشدج و1 االستثاط انًفشدج و1 االستثاط انًفشدج

1 81489** 17 81091** 74 81778** 47 81709* 08 81008** 66 81007** 

7 81098** 19 81460** 70 81096** 49 81077** 01 81670** 67 81018** 

9 81067** 14 81934** 76 81477** 44 81497** 07 81017** 60 81437** 

4 81080** 10 81403** 77 81073** 40 81481** 09 81007** 63 81963** 

0 81410** 16 81449** 70 81000** 46 81064** 04 81917** 78 81731** 

6 81484** 17 81030** 73 81098** 47 81083** 00 81467** 71 81463** 

7 81130 10 81740* 98 81001** 40 81030** 06 81476** 77 81473** 

0 81646** 13 81490** 91 81688** 43 81717* 07 81433** 79 81400** 

3 81019** 78 81001** 97 81078**   00 81004** 74 81479** 

18 81407** 71 81677** 99 81994**   03 81418** 70 81970** 

11 81933** 77 81066** 94 81688**   68 81996** 76 81900** 

  79 81404** 90 81619**   61 81007**   

    96 81409**   67 81977**   

    97 81087**   69 81187   

    90 81671**   64 81748*   

    93 81606**   60 81974**   

    48 81034**       

    41 81976**       

 
 

ارتباط درجات كؿ مفردة مف مفردات كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ معامبلت 
 2,26المقياس بالدرجة الكمية لمقياس المكىبة العممية جميعيا دالة عند مستكل داللة 

( فقد كانت معامبلت ارتباطيا 74( ، )8فيما عدا المفردات ) 2.26كمستكل داللة 
  2 بالدرجة الكمية غير دالة نظرا النخفاض قيـ تشبعاتيا كعدـ داللتيا إحصائيان 



نسرين حممد سعيد  و  د/ حنان خليل احللبىد/ 

 
  

 217 

مما سبؽ يتضح أف المقياس يتمتع بدرجة مقبكلة مف التجانس الداخمي كمؤشر 
لمصدؽ البنائي ككذلؾ يكجد اتساؽ داخمي جيد بيف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية لو عند 

( كىي 4::.2،  :9:.2كقد تراكحت معامبلت االرتباط ما بيف ) 2,26مستكل داللة 
  2درجة مقبكلة مف االرتباط الداخمي 

  2مما سبؽ يتضح أف مقياس المكىبة العممية يتمتع بخصائص سيككمترية جيدة 
عبارة في صكرتو النيائية مكزعة عمى أبعاده  86كبذلؾ أصبح المقياس يتككف مف 

 الست كما بالجدكؿ التالي: 
( جدكؿ تكزيع مفردات مقياس المكىبة العممية عمى أبعاده في الصكرة النيائية 9جػػػدكؿ )
 لممقياس

 االبتكارية القيادة الدافعية البعد

المذىب 
التجريبي 
 المعرفي

 األخبلقيات اإلنجاز

عدد 
 المفردات

62 66 69 8 65 66 

  

 وتفسريٖا:  ايجاٌْْتآر ايفسض 
كينص عمي" يكجد عبلقات سببية مباشرة كغير مباشرة ككمية بيف متغيرات الذكاء 

 الكجداني كالمكىبة العممية " 
 :كلمتحقؽ مف الفرض الثاني تـ طرح النمكذج البنائي التالي

تكجد تأثيرات بنائية سببية مباشرة كغير مباشرة ككمية لمعبلقات بيف الذكاء الكجداني 
 كمتغير تابع كالمكىبة العممية كمتغير مستقؿ.

ككانت النتائج  9.65سعت الباحثة إلى اختبار فرض النمكذج باستخداـ برنامج ليزرؿ 
 ا بالشكؿ التالي**: كم

( النمكذج البنائي لمعبلقات بيف الذكاء الكجداني كمتغير تابع كالمكىبة العممية 4شكؿ )
 كمتغير مستقؿ
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كقد حقؽ النمكذج مؤشرات حسف مطابقة لمبيانات، حيث جاءت المؤشرات الخاصة 
 بالنمكذج كما بالجدكؿ التالي:

 البنائي( مؤشرات حسف المطابقة لمنمكذج :جدكؿ )

 انًذي انًثاني نهًؤشش قيًح انًؤشش يؤششاخ حسٍ انًطاتقح

X2ي )اختثاس يشتغ كا
 P=0.071غيش دانح  07176 ( 

 1صفش  إني  8931 (GFI ) يؤشش حسٍ انًطاتقح

 1صفش إني  8936 (NFI)يؤشش انًطاتقح انًؼياسي 

 1صفش إني  8933 (CFI) يؤشش انًطاتقح انًقاسٌ 

 891صفش إني  89840 (RMR) جزس يتىسط يشتؼاخ انثىاقي 

 891صفش إني  89800 (RMSEA)   انجزس انتشتيؼي نًتىسط خطأ االقتشاب

أقم يٍ أو تساوي َظيشتها  AIC 189176يؼياس يؼهىياخ أكيك 
 نهًُىرج انًشثغ

أقم يٍ أو تساوي َظيشتها  CAIC 106141يؤشش اتساق يؼياس أكيك 
 انًشثغنهًُىرج 

 
 
**IA  ،التنظين الوجذانيIB  ،استخذام الوجذاىIC  ،الوشاركتID  ،التقيين الوجذانيIE  ،االدراك الوجذانيIIA  ،الذافعيت 

IIB  ،القيادةIIC  ،االبتكاريتIID  ،الوذهب التجزيبي الوعزفيIIE  ،االنجاسIIF  ،األخالقياثGIFTED  ،الووهبت العلويتEMOTION 

 الذكاء الوجذاني
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف مؤشرات حسف المطابقة تدؿ عمى مطابقة النمكذج الجيدة 
النمكذج  لمبيانات حيث تقع القيمة في المدم المثالي لكؿ مؤشر كبذلؾ يتضح أف

االفتراضي يطابؽ البيانات مكضع االختبار بطريقة جيدة كيمثؿ اقترابا جيدا مف مجتمع 
 العينة. 

يمكف عرض نتائج التأثيرات المباشرة كالغير مباشرة كالكمية ليذا النمكذج كما بالجدكؿ ك 
 التالي:
الكامف المستقؿ  عمى  ركالكمية لممتغي( نتائج التأثيرات المباشرة كغير المباشرة 62جدكؿ )

 المتغير الكامف التابع لمنمكذج البنائي

 َىع انتأثيش انًتغيش انكايٍ انتاتغ
 انؼهًيحانًىهثح 

 )خ( انخطأ انتأثيش

 انزكاء انىجذاَي

 **6137 8117 8101 يثاشش

 ---- ---- ---- غيش يثاشش

 **6137 8917 8901 كهي

 8981**دال ػُذ يستىي دالنح 

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف:
  مف المكىبة العممية كمتغير كامف مستقؿ  يكجد تأثير مباشر ككمي مكجب داؿ إحصائيان

 2في الذكاء الكجداني كمتغير كامف تابع 
لممتغيرات  مباشرة كغير مباشرة ككميةأنو تكجد تأثيرات  كأكضحت النتائج أيضان 

 المستقمة الكامنة في المتغيرات التابعة المشاىدة كما بالجدكؿ التالي:
المباشرة كالكمية لممتغيرات المستقمة الكامنة ( نتائج التأثيرات المباشرة كغير 66جدكؿ )

 في المتغيرات التابعة المشاىدة لمنمكذج البنائي

 المتغيرات التابعة المشاىدة
 المكىبة العممية

 قيمة ) ت( الخطأ التأثير
 **8:.7 :2.2 2.76 التنظيـ الكجداني
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 0,01**دال عند مستوى داللة 

 

 **8.62 :2.2 2.74 استخداـ الكجداف
 **:7.8 :2.2 2.72 المشاركة

 **8.37 :2.2 2.75 التقييـ الكجداني
 **2:.7 :2.2 2.76 اإلدراؾ الكجداني

 
 يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف:

مف المكىبة العممية كمتغير  تكجد تأثيرات كمية غير مباشرة مكجبة دالة إحصائيان  -6
 كامف مستقؿ عمى التنظيـ الكجداني كمتغير تابع مشاىد.

مف المكىبة العممية كمتغير  تكجد تأثيرات كمية غير مباشرة مكجبة دالة إحصائيان  -3
 كامف مستقؿ عمى استخداـ الكجداف كمتغير تابع مشاىد.

مف المكىبة العممية كمتغير  تكجد تأثيرات كمية غير مباشرة مكجبة دالة إحصائيان  -4
 كامف مستقؿ عمى المشاركة كمتغير تابع مشاىد.

مف المكىبة العممية كمتغير  كمية غير مباشرة مكجبة دالة إحصائيان تكجد تأثيرات  -5
 كامف مستقؿ عمى التقييـ الكجداني كمتغير تابع مشاىد.

مف المكىبة العممية كمتغير  تكجد تأثيرات كمية غير مباشرة مكجبة دالة إحصائيان  -6
 الكجداني كمتغير تابع مشاىد. اإلدراؾكامف مستقؿ عمى 

 -وتفسريٖا: خالصُ ْتآر ايبشح
أكدت نتائج التحميؿ العاممى التككيدل صدؽ البناء لمقياس المكىبة العممية في 
البيئة السعكدية، حيث أظيرت تشبعات أبعاد المكىبة العممية معامبلت صدؽ دالة 

 2,26احصائيا عند مستكل داللة 
كباستخداـ مؤشرات حسف المطابقة فقد أشارت النتائج إلى صدؽ ىذا النمكذج 

 يث كانت مؤشرات حسف المطابقة مقبكلة إلى درجة كبيرة ح
كأكضحت النتائج أف النمكذج البنائي المفركض ىك األفضؿ في ضكء مؤشرات 

 المقارنة، كفيما يمي خبلصة النتائج الخاصة بيذا النمكذج كتفسيرىا:
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الذكاء يكجد عبلقات مباشرة ككمية مكجبة مف المكىبة العممية كمتغير كامف مستقؿ في 
مف أف ميارات ( Huy, 2002الكجداني كمتغير كامف تابع كيتفؽ ىذا مع ما أكرده  ىام )

الذكاء الكجداني ال تعتبر النقيض لميارات الذكاء المعرفي، أك لميارات معدؿ الذكاء، 
كلكنيا تتداخؿ كتتفاعؿ مع بعضيا البعض بطريقة ديناميكية عمى مستكل مقبكؿ مف 

عالـ الكاقع، كبطريقة مثالية، يمكف ألم شخص أف يتفكؽ في كؿ  المفاىيـ، ككذلؾ في
مف ميارات الذكاء المعرفي كفي الميارات االجتماعية كاالنفعالية بنفس الكقت كبنظرة أكثر 
تفحصا لتأثيرات المكىبة العممية في أبعاد الذكاء الكجداني نجد أف المكىبة العممية كانت 

الكجداني في االتجاه المكجب، بينما كانت األقؿ تأثيرا في بعد في بعد التقييـ  األكثر تأثيران 
 ,Meyer)ماير كفميتشر كباركرىذه النتائج مع دراسة كاتفقتالمشاركة في االتجاه المكجب، 

Fletcher, parker, 2004) في أف الذكاء الكجداني يمكف تمييزه مف خبلؿ الميارات
عرفي لممكىبة العممية كتتضمف أكثر العمميات العممية التي تمثؿ بعد المذىب التجريبي الم

العممية تركيبا، بداية مف التخطيط لمتجربة كنياية بالتكصؿ إلى االستنتاجات، كأيضا دراسة 
( التي تكصمت إلى  أف األطفاؿ المكىكبيف يعانكف مف مشكبلت خاصة :::6، اف)العمر 

يف إلى عزؿ الطفؿ المكىكب، كلذلؾ يميؿ األبك  اآلخريفكالشعكر بالعجز لعدـ قدرتيـ مع 
( حيث تكصمت إلى نتائج تفيد بأف 3266ة، النتائج أيضا مع دراسة )الغرايب كاتفقت

لدل المكىكبيف كاف مرتفعا، في حيف كاف مستكل الذكاء  يالذكاء الكجدانمستكل 
، كما بينت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الكجداني لدل العادييف متكسطان 

لصالح المكىكبيف، تتفؽ مع ما أشار  فالمكىكبيف كالعادييل الذكاء الكجداني بيف مستك 
دب التربكم مف أف الذكاء الكجداني ىك أحد أنكاع  الذكاءات المتعددة التي تحدث ليو األإ

عنيا جاردنر، كأطمؽ عمى ىذا النكع اسـ الذكاء الشخصي، كعرفو بأنو القدرة عمى معرفة 
رؼ عمى أكجو الشبو بيف الفرد كاآلخريف، كتحديد السمات التي يختمؼ الذات كفيميا كالتع

عنيـ فييا فإذا كاف الفرد قادرا عمى امتبلؾ مستكيات مرتفعة مف كؿ نكع مف أنكاع 
الذكاءات المتعددة، فمف البدييي أف مجمكع ىذه الذكاءات كالذم يشكؿ في النياية الذكاء 

فكؽ المكىكبيف الذيف يتمتعكف بنسب ذكاء عالية العاـ سيككف مرتفعا أيضا كىذا يفسر ت
عمى اختبار ستانفكرد بينيو عمى العادييف في ىذا النكع مف الذكاء، بمعنى أف امتبلؾ 

، كأحد ىذه األجزاء لؤلجزاءالطمبة المكىكبيف لمكؿ )الذكاء العاـ(، ىك نتيجة امتبلكيـ 
 (3266الغرايبة، الذكاء الكجداني . )



 مجلة كلية التربية ببنها
2107( 2ج) يناير( 019العدد )   

 

 222 

 ايبشح ثاًْا: استخالصات
مف خبلؿ ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج فإنو يمكف صياغة استخبلصات البحث في 

 اآلتي:
 أكدت نتائج التحميؿ العاممي التككيدم صدؽ البناء العاممي كالخصائص السيككمترية -6

لمقياس المكىبة العممية في البيئة السعكدية حيث أظيرت النتائج تشبع أبعاد المكىبة 
العممية عمى عامؿ كامف كاحد في البيئة السعكدية كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج 

 المقياس في البيئة المصرية. 
ر تكجد تأثيرات مباشرة مف المكىبة العممية كمتغير مستقؿ في الذكاء الكجداني كمتغي -3

 تابع.  
تكجد تأثيرات مكجبة غير مباشرة مف المكىبة العممية كمتغير مستقؿ في أبعاد الذكاء  -4

 مشاىدة تابعة.   الكجداني كمتغيرات
 ثالثا: توصياث البحث

إعداد برامج لتنمية الذكاء الكجداني كالعمؿ عمى تفعيؿ دكرىا في تنمية المكىبة  -6
 العممية.

 .راد المكىكبيف عمميان مراعاة الفركؽ الفردية لدل األف -3
 زابعا: ايبشىخ املكرتسُ

 برامج تدريبية لتنمية الذكاء الكجداني -6
 برامج تدريبية لتنمية المكىبة العممية. -3
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 عـــاملساد
(. مككنات الذكاء االجتماعي كالكجداني كالنمكذج العبلقي 3229أبك ىاشـ، السيد ) .6

مجمة كمية بينيا لدل طبلب الجامعة المصرييف كالسعكدييف " دراسة مقارنة " ، 
، ص ص  87، جامعة بنيا ، كمية التربية، المجمد الثامف عشر، العدد  التربية
668 - 335 

 . بيركت: دار النيضة.ذكاءؾ العقمي كالعاطفي اختبر(.  3226ازكباردم، جؿ )  .3
(. الذكاء الكجداني لدل طبلب الجامعة كعبلقتو  3223الدردير، عبد المنعـ )  .4

مجمة دراسات ببعض المتغيرات المعرفية كالمزاجية، جامعة حمكاف، كمية التربية، 
 433 -:33( أكتكبر، ص ص 5(، العدد) 9، المجمد ) تربكية كاجتماعية

( . دكر األسرة في الكشؼ عف الطفؿ المكىكب كتنميتو :::6ف، جيياف )العمرا .5
، المؤتمر العممي الثاني " الطفؿ المكىكب: استثمار لممستقبؿ"كرعايتو. كرقة عمؿ، 

 الجمعية البحرينية لتنمية الطفؿ المكىكب، المنامة، البحريف.
البحرينييف تبعان (. الذكاء الكجداني لدل عينة مف الطمبة 3227العمراف، جيياف ) .6

مجمة جامعة الختبلؼ مستكل التحصيؿ األكاديمي كالنكع كالمرحمة الدراسية، 
 679-646، العدد الثاني، ص ص 33، المجمد دمشؽ

(. الذكاء العاطفي لدل المكىكبيف كالعادييف مف طمبة 3266الغرايبة، سالـ ) .7
امعة اإلسبلمية مجمة الجدراسة مقارنة،  –المرحمة المتكسطة في منطقة القصيـ 

 - 678،المجمد التاسع عشر،العدد األكؿ، ص ص  )سمسمة الدراسات اإلنسانية(
6:7 

المكىكبكف كالمتفكقكف خصائصيـ كاكتشافيـ (.3226القريطي، عبد المطمب ) .8
 ،  القاىرة: دار الفكر العربي.كرعايتيـ

كعكاقبو الذكاء، طبيعتو، كتشكمو (.  6:94أيزنؾ، ىانز ك كامف، ليكف )  .9
 . )ترجمة:عمر حسف الشيخ (. عماف: دار الفرقافاالجتماعية

 ، العيف، دار الكتاب الجامعيالمكىبة كالتفكؽ كاإلبداع( . :::6جركاف، فتحي )  .:
ليمى الجبالي )ترجمة(، ( 373. )العدد  الذكاء العاطفي( . 3222جكلماف،العاطفي. .62

 الككيت.آلدابلمثقافة كالفنكف كاالمجمس الكطني  -عالـ المعرفة
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، جاد اهلل ) .66 (: المككنات العاممية لمذكاء 3225حبشي، محمد ك أبك المكاـر
االنفعالي لدل عينة مف المتفكقيف أكاديميا كغير المتفكقيف مف طبلب التعميـ 

، المجمد الرابع عشر، العدد الثالث، ص ص  مجمة دراسات نفسيةالثانكم ، 
396-447 . 

، القاىرة، مكتبة اإلبداع كتنميتو مف منظكر تكاممي(. 3224حنكرة، مصرم ) .63
 األنجمك المصرية.

(: بعض األساليب المعرفية كالسمات الشخصية الفارقة بيف 3224خرنكب، فتكف ) .64
ذكم الذكاء الكجداني المرتفع كذكم الذكاء الكجداني المنخفض لطمبة المرحمة 

 ربكية، جامعة القاىرة .، معيد الدراسات كالبحكث الترسالة ماجستيرالثانكية، 
، القاىرة، مكتبة دار غريب مقياس الدافعية لئلنجاز(.3226خميفة، عبد المطيؼ ) .65

 لمطباعة.
، ترجمة عادؿ رعاية المكىكبيف، إرشادات لآلباء كالمعمميف(. 3224ريـ، سيمفيا ) .66

 عبد اهلل محمد، القاىرة، دار الرشاد.
السيطرة العقمية الذاتية لستيرنبرج (. الصدؽ البنائي لنظرية 3264سعيد، نسريف ) .67

، رسالة دكتكراهكعبلقتيا بسمات الشخصية كالمكىبة العممية لدل طبلب الجامعة، 
 كمية التربية، جامعة قناة السكيس، مصر

(: الذكاء االنفعالي، المفيـك كالقياس، دراسة استطبلعية، 3224شعباف، زينب ) .68
 مس .، كمية التربية، جامعة عيف شرسالة ماجستير

(. فاعمية برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي لدل عينة  3225عبد الخالؽ، مناؿ )  .69
،  مجمة كمية التربية بالزقازيؽمف المراىقيف ذكم الميكؿ االندفاعية العدكانية ، 

 396-334(، ص ص  59العدد ) 
 ، القاىرة، دار النيضةالتفكؽ العممي كاالبتكار(.8::6عبد الغفار، عبد السبلـ ) .:6

 العربية.
 ، القاىرة، دار الرشاد.األطفاؿ المكىكبكف ذكك اإلعاقات(. 3225عبد اهلل، عادؿ ) .32
(. الذكاء االنفعالي: مككناتو العاممية كعبلقتو بكؿ مف 3226عبد الكارث، سمية ) .36

مجمة الذكاء العاـ كالتحصيؿ الدراسي لدل طبلب كمية التربية بسمطنة عماف، 
 ، الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة القراءة كالمعرفة
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(. الذكاء االنفعالي، مفيكمو كقياسو.  3226عثماف، فاركؽ ك رزؽ، محمد ، )  .33
 (46. العدد )مجمة عمـ النفس

المكىبة العممية كأساليب التفكير، نمكذج لتعميـ العمكـ في (. 3262عمي، حمداف ) .34
 ر الفكر العربي.، القاىرة، داضكء التعمـ البنائي المستند إلى المخ

، دار المعرفة الجامعية، القيادة ً الشخصية(. 3223عكض، عباس ) .35
 2اإلسكندرية

لدل األطفاؿ المكىكبيف ًالقيادة ًالشخصية االنتماء (. 3262محمد، عايدة )  .36
 2األردن، مكتبة جرير، كالعادييف

(. الذكاء الكجداني كعبلقتو  3225محمكد، عبد الحي ك حسيب، مصطفى )  .37
، العدد  المجمة المصرية لمدراسات النفسيةالمتغيرات المعرفية كالبلمعرفية ، ببعض 

 8:- 66( إبريؿ ، ص ص  54) 
(.أثر برنامج تدريبي في رعاية المتفكقيف عمى تنمية  7::6)  أسامة ،معاجيني .38

قدرة معممات المرحمة االبتدائية بدكلة البحريف في التعرؼ عمى مظاىر السمكؾ 
 . 5:– 68ص  ( ص 69، العدد ) رسالة الخميج العربي طبلبيف ،التفكقى لدل 

مجمة البحث (: نحك تأصيؿ نظرم لمفيكـ الذكاء الكجداني، 3224ناصؼ، محمد ) .39
 ، المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية، المجمد الثاني ، العدد الثاني .التربكم

، عماف، النظرية كالتطبيؽالذكاء المتعدد في غرفة الصؼ: (. 3228نكفؿ، محمد ) .:3
 األردف، دار المسيرة لمنشر.
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Structural Model of the Relationship between 

Emotional Intelligence and Scientific Talent 
 

  

Research Summary 

 

The present study aims to detect the extent to which the psychometric 

properties of the scientific giftedness scale are achieved among a sample of 

university students in Buraidah (Qassim, KSA), and to determine the 

structural relationships with direct and indirect effects for emotional 

intelligence and scientific giftedness. The study is depend on descriptive 

method which is built on collecting data from the field, tools of the study 

were implemented to 220 female students with age mean 21.3 years and 

standard deviation 1.55 years. Samples are taken from faculty of education 

(scientific sections), faculty of computer sciences, and faculty of pharmacy 

in Qassim University. The tools used were “Emotional Intelligence Scale 

prepared and codified by A.Abo Hashim to suit the Saudi environment”, and 

“Scientific Giftedness Scale prepared by N.Saeed”. Confirmatory factor 

analysis results confirm the psychometric properties and structural validity 

of the scientific giftedness scale in the Saudi environment. Results indicate 

that there are direct effects from scientific giftedness as an independent 

variable in emotional intelligence as dependent variable. Also results shows 

that scientific giftedness has positive indirect effects as independent variable 

in all emotional intelligence dimensions as observed dependent variable. 

 

  

 

 


