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استهدفت الد ارسػ الاللةػ التفػرؼ مػت ىسػتكل الػذنلع اي لفػللل لػدل طم ػ للىفػ نػر اع كالتفػرؼ مػت ىسػتكل
الصا ال لسة لدل طم للىف نر اع كالتفرؼ مػت الفاةػ ػةف الػذنلع اي لفػللل كالصػا ال لسػة لػدل طم ػ

للىف نر اع  .كاةتصر ال اػث الاػللل مػت ة ػ ى للػ ىػف  )424طلل ػلن كطلل ػ ن ىػف الىرامػ ايكلػت كال ار فػ

كىف الفمىل كاإل سل ل كىػف الػذنكر كاي ػلث تػـ ايتةػلربـ للطرةاػ الفيػكالة الط اةػ ىػف طم ػ للىفػ نػر اع ك
لمفلـ الدراسل .)2000-2009

كتااةاػلن دبػػداؼ ال اػػث ةلىػػت ال لا ػ

ػػلع ىاةػػلس الػػذنلع اي لفػػللل ا تىػػلدان مػػت ظرة ػ دا ةةػػؿ لكلىػػلف

 0995كالىنك ػػلت التػػل اػػددبل كالىتى م ػ فػػل  ,الػػك ل الػػذاتل دارة اي لفػػليت الداففة ػ
ايلتىل ةػ

التفػػلطؼ الىهػػلرات

كةػػد تاااػػت ال لا ػ ىػػف اليصػػللص السػػةنكىترة لمىاةػػلس ذ تػػـ اسػػتيراج الصػػدؽ طػرةاتةف كبىػػل ,

الصػػدؽ الظػػلبرم كصػػدؽ ال ػػلع .نىػػل اسػػتيرلت ال ػػلت ػػللطرؽ ابتة ػ  ,ػػلدة اييت ػػلر ف م ػ ىفلىػػؿ ال ػػلت
 )0.76التلزل ػ ال صػػلة ف م ػ ىفلىػػؿ ال ػػلت  )0.78ك فػػد تصػػاةاع ىفلدل ػ س ػ ةرىلف ػراكف م ػ

) 0.87

كتنػػكف الىاةػػلس صػػكرتع ال هللة ػ ىػػف  )86فا ػرة صػػللا لاةػػلس الػػذنلع اي لفػػللل  .نىػػل ةلىػػت ال لا ػ ت ػػل
ىاةلس الصا ال لسة لم ىر  )2009كاستيرلت الصدؽ كال لت كالتىةةز لع .
كةػػد ط اػػت ال لا ػ الىاةلسػػةف مػػت ة ػ ال اػػث ادسلسػػة

ك فػػد تامةػػؿ ال ةل ػػلت كىفلللتهػػل اصػػللةلن لسػػتيداـ

الكسػػللؿ اإلاص ػػللة ابتةػ ػ  ,اييت ػػلر الت ػػللل لفة ػ ػ كاا ػػدة اييت ػػلر الت ػػللل لفة ت ػػةف ىس ػػتامةف ىفلى ػػؿ ارت ػػلط
ةرسكف ىر ع نلم ىفلدل س ةرىلف راكف  .تكصمت ال لا
ػ و
ػلؿ .كةتىتػػع أف ػراد ة ػ ال اػػث صػػا لسػػة

لت أف أفػراد ة ػ ال اػث ةتىتفػكف ػذنلع ا لفػللل

للة ػ كب ػػلؾ اة ػ ارت لطةػػع طردة ػ

ػػةف الػػذنلع اي لفػػللل

كالصا ال لسة .

Abstract :The present study aims identify the level of emotional intelligence among the
students of the university of Kerbela and identify the
level of mental health among
the students of the university of Kerbela and identify the identify the relationship
between emotional intelligence and mental health university student in Kerbela .

The research is restricted to a sample of student (424) student for the academic
year(2009-2010) in order to achieve objectives of the research the research building
measure emotional intelligence based on the theory of Daniel Golman 1995 and
competent that are identified such as : self- aware ness ,managing emotions,
motivation, empathy social skills, has achieved are searcher form the psychometric
properties of the scale as it was to extract the truth in two ways namely : face validity
and certified construction . were also unearthed in stability in the following ways : retest reliability coefficient reached (0.76) bringing the retail mid-term reliability
coefficient (0.78) and corrected spearman Brown formula was (0.87).
And the final form of the scale (86) items are valid for measuring emotional
intelligence . the researcher were adopt a measure of mental health of the tiger (2009)
and extracted validity and reliability and discrimination for him . researcher applied
scales
on
a
sample
basic
research.
And after analyzing the data statistically treated using statistical means the following :
test educational administration for one sample , the test educational administration for
two samples of independent , correlation coefficient Pearson chi square, Spearman
Brown .
The researcher found the following results:Personnel of the research sample high emotional intelligence.
And there is a correlation ''direct correlation'' between emotional intelligence and
mental health.

الفصل األول
The problem of research مشكمة البحث
ةسىت يلطلت اإل سلف ا تىلدا مت الفاؿ كالكلداف كااتؿ اللل ب الفامل ابتىلـ ال ػلا ةف كالفمىػلع مػت ىػدل
ةركف دةدة كنلف تاةةـ اإل سلف ةتـ ىف ياؿ ذنللع الفامل كا ت رت اللكا ب الكلدا ة فل ييصة اإل سلف بل
2005  ىلػدكب. الط ضفلع مت الرغـ ىف ف اي لفليت تسرم دايؿ لسد اإل سػلف سػكاع أاػب أك لػـ ةاػب
 ) ي ف فػػض الفمىػػلع كال ػػلا ةف كلػػدكا ف اللل ػػب الىفرفػػل كاػػدن غةػػر نػػلؼ مػػت لػػلح اللػػرد فػػل الاةػػلة96,
ك للتادةػػد الػػذنلع الى طاػػل كرنػػزكا مػػت ال ظػرة الىتكاز ػ لػػت اإل سػػلف ل ت ػػلرن نلل ػػل ةلىػػع ػػةف الفاػػؿ كالكلػػداف
) 7 ,2005  اليضر.
 كأنػد ػلا كف يػركف مػت التلػل س. لت كلكد اة ةف اللل ب الفامػل كاللل ػب اي لفػلللBUZAN

كأيلر

كالتلل ػػؿ ػػةف ال ظػػلـ الىفرفػػل كال ظػػلـ اي لفػػللل كةيػػةر لكلىػػلف لػػت ف اللػػرد الػػذم ةفػػرؼ ا لفليتػػع كىيػػل رن
2000 كالللتع كةستطةع ض طهل سكؼ ةيفر ليستارار كادىف ال لسػل ك للتػللل ةتكافػؽ ىػع ىلتىفػع لكلىػلف
 ) ف ىمة التلل ؿ ةف اللل ب الفامل كاي لفللل ةىنف ف تظهر كتت مكر ىف ياؿ الذنلع اي لفللل كالذم59,
ةف ر ف لسع فل صكر سمكنة ىتفددة ى هل دراؾ اي لفليت الذاتة كادارتهل كادراؾ ا لفليت ابيرةف كأ رزت
تللج ا ل اكث ف الفدةد ىف ادفراد ةتلكةكف فل الدراس كةاصمكف مت تادةرات للة لنػ هـ يةاااػكف للضػركرة

ال لػلح فػل الاةػػلة ألفلىػ كةتلػػكؽ مػةهـ ىػػف بػـ اةػػؿ ىػ هـ فػل سػ الػذنلع ىػػف الالصػمةف مػػت تاػدةرات ضػػفةل
كةفزكف ذلؾ لت تىتع اللل اديةرة للذنلع اي لفللل  .أ ك ال صر ) 004, 2008
اذ ةرل  Bourey& miller 2001أف ادفراد الذةف ةتىتفكف للذنلع اي لفللل أن ر ىرك ػ كا لتلاػل ىػع ابيػرةف
كلدةهـ اسلس ن ةر للىس كلة ايلتىل ة كأن ػر ىهػلرة فػل فهػـ ا لفػليتهـ الييصػة كبػذن النلػلعات تفػد ىلتػلح
ال لػلح فػل الاةػلة  )Bourey& miller ,2001: 15كىػل تتفػرض لػع ىلتىفػلت الفػللـ ىػف ىػ رات أك ظػكابر
نللاركب كالىاف كالنكارث الط ةفة أفرزت تللج غةر ط ةفة

مت أفرادبل كالىلتىػع الف ارةػل لػزع ىػف الىلتىػع

الفللىل فاد نلف لماركب كال ن لت أك الاتؿ اف دفع ال لا ةف ياؿ الس كات اديةرة لت تمىػس الىكضػك لت التػل
لهػػل اة ػ للتاصػػل ػػف ى ػ رات بػػذن الظػػركؼ كالالل ػ ال لسػػة كىػػدل تاىمهػػـ لمضػػ كط التػػل رافاػػت كي ازلػػت
لمظركؼ الاةلتة

ك ف أن ر ىف ةدرؾ ففللة بذن اداداث كالظركؼ كىفلةيتهل بـ طم ػ الللىفػلت كىػل ةىنػف

ف ةات ػػللكف ل ػػع ى ػػف ي ػ ػرات لمتكاف ػػؽ ى ػػع الاة ػػلة  .الانى ػػل .) 075, 2004كة ػػد أظه ػػرت د ارسػ ػ

الزب ار ػػل

 ) 2006ف طم الللىف ةفػل كف ىػف الفدةػد ىػف الىيػنات ال لسػة كايلتىل ةػ كالتفمةىةػ  .الزب ار ػل ,2006
)076
ك ا ػػرز الفمىػػلع فػػل تسػػفة لت الاػػرف الفي ػرةف ف لػػلح اإل سػػلف كسػػفلدتع فػػل بػػذن الاةػػلة ةتكةلػػلف مػػت
ىهػػلرات لهػػل اة ػ ذنللػػع الفامػػل الػػذم ةف ػػر

ػػع فػػل التاصػػةؿ ادنػػلدةىل الىرتلػػع كأيػػلر لكلىػػلف لػػت ف

ال لل ة الفظىت ىف الالصمةف مت ىرانز ىتىةزة فػل الىلتىػع يةرلػع تىةػزبـ لػت ىػل ةىتمنك ػع ىػف ىفلىػؿ ذنػلع
كا ىل ةرلع يىتانهـ ىهلرات الذنلع اي لفللل فللذنلع اي لفللل ةىنف أف ةصؿ لػت درلػ ىنلفلػ ف لػـ ةتلػكؽ
ىرات دة مػت ىفلىػؿ الػذنلع .لكلىلف

 ) 98 , 2000يػلرم  )2 , 2007ك ىػل ف ال لا ػ بػل يرةلػ

للىفةػ ػ فا ػػد لةي ػػت كى ػػل ازل ػػت ى ػػل ةى ػػر ػػع ىلتىفه ػػل كى ػػف ي ػػاؿ د ارس ػػتهل لىكض ػػك لت م ػػـ الػ ػ لس ال ػػذم ب ػػك
تيصصهل فإ هل اطمفت مت ىل ىكلكد ىف دراسلت لهذا الىلهكـ كالذم ا طمؽ فل مـ ال لس كاف الاللػ لكلػكد
دراسلت أن ر ف بذا الىصطمح ةفزز النيؼ ف الفاة ةف الذنلع اي لفللل كالصا ال لسة كاف بذا النيؼ
ةامؿ ىف ادة الىينات الىفةا ل ىك الاػدرات ادنلدةىةػ كتػ تل الد ارسػ الاللةػ فػل طػلر كضػع ىفمكىػلت لدةػدة
مت س ةؿ تفزةز ىسةرة الفاة ةف الذنلع اي لفللل كالصػا ال لسػة لػدل طم ػ الللىفػ ك مػت اػد مػـ ال لا ػ
ف ةمػ ػ الد ارس ػػلت الس ػػل ا ا ػػكؿ ىله ػػكـ ال ػػذنلع اي لف ػػللل كن ػػذلؾ يتكل ػػد د ارس ػػلت ت لكل ػػت ب ػػذا الىله ػػكـ ك اةت ػػع
للصا ال لسة ىىػل دفػع ال لا ػ لػت ايتةػلر بػذن الد ارسػ لىفرفػ الفاةػ ػةف الػذنلع اي لفػللل كالصػا ال لسػة
لدل طم للىف نر اع .

أهمية البحث The significance of research
ف تادـ ادى ك ظىتهل ةفتىد درلػ أسلسػة

مػت ةطػلع اليػ لب الػذم ةفػد ىػف الاطل ػلت الىهىػ د ػع ةى ػؿ ةػكة

ادى ك هضتهل كاإلرادة اللفلل فل ىمةلت الت ةةر ايلتىل ل كايةتصلدم كال الفل كتزداد أبىة بذا الاطلع ىػف
أ ػػلع بػػذا اللةػػؿ

ػػدىل ةنػػكف ىتفمىػػل ىتى ػ ا للي ػ لب اللػػلىفل الػػذم ةى ػػؿ اػػدل الي ػرالح ايلتىل ة ػ الىلفى ػ

للاةكة ػ كال يػػلط كتاػػع مة ػ ىهىػػلت تطػػكةر الىلتىػػع كدةىكىتػػع كارنتػػع لػػت ادىػػلـ كتظػػؿ ىنل ة ػ تااةػػؽ بػػذن
الىهىلت ىربك

ادرات الي لب الى اؼ مت تاىؿ أ لع ذلؾ كي ةىنف ف ةتااؽ ي ضىلف ىمةػ

ػداد بػذن

الىرام

دادا سمةىل ىتنػلىا  .اي ػرابةـ  ) 95, 0999كالىتت ػع فػل تػلرةل الاضػلرات الادةىػ ةػرل ف ب ػلؾ

ابتىلىل كاسفل فل اللل ب التر كم الذم ةهتـ فىمة تر ة كتفمةـ الطللػب فلػل الاػرف النػرةـ لػد ىػل ة نػد أبىةػ
الزىر ) 9,

ىكف
الىتفمـ ىف ياؿ ىل للع فل ةكلع تفللت بؿ َة ْستَكم
ية ْفمَ ْ
الذةف َ
الذةف َة ْفمَىكف َك َ
َ
كةد للع فل ن ةر ىف ادالدةػث ال كةػ اليػرةل ىػل ة نػد أبىةػ طللػب الفمػـ فاػد ةػلؿ الرسػكؿ النػرةـ ىاىػد صػمت
اهلل مةع كالع كسمـ ىف سمؾ طرةال ةمتىس فةع مـ سهؿ اهلل لع طرةال لت ألل ع ) ااىد  ,ب ت ) 05
كل رض تااةؽ أبداؼ الىلتىع كتطمفلتع كطىكالتع ةلب ف ةنكف ب لؾ
الػػذم ةلػػب أف ةنػػكف

لة فىمة

داد الطم ذلؾ اإل داد

ػػدادا سػػمةىل ىػػف يػػاؿ اسػػتيداـ أفضػػؿ السػ ؿ كالكسػػللؿ التػػل ىػػف يػػل هل ف تضػػىف ال ىػػك

السػػمةـ فػػل لكا ػػب ييصػػةتهـ ل ت ػػلر ف الىرامػ الللىفةػ بػػل ىرام ػ

ػػداد لماةػػلة ىػػف لىةػػع ال ػكاال الفامة ػ

كالكلدا ة كالىه ة  .الىسفكدم )5 ,2002
ذ لـ تف ت الدراسلت السةنكلكلة السػل ا ن ةػ ار لي لفػليت كلنػف فػل ظػؿ الظػركؼ الاللةػ كا تيػلر اي ا ارفػلت
السمكنة كادىراض ال لسة كظهكر اليت الف ؼ كا تيلر اي اراؼ نؿ أينللع أدل لت
اي لفليت

لدة ال ظر فل دراس

يكالدة .) 256 , 2004

لػذا ةنػكف الطللػب اللػػلىفل اللػ ىلسػ لػت تىتفػػع ىهػلرات كسػىلت الػذنلع اي لفػػللل كاف اضػلرة أم اىػ ىػػف
ادىـ فل ىلضةهل كالضربل أك فل ىستا مهل ي تفتىد للدرل ادكلت مت ىل

د أ للهل ىف ىكابب أك ذنلع فػل

ىللؿ ىف ىلليت الفمـ كالىفرفػ كا ىػل تيػفب بػذن الىكابػب كتفػدد أ ػكاع الػذنلع ػـ فػل ةػدرتهل مػت ت ىةػ بػذن
الىكابػب كالػػذنلعات كاإلفػػلدة ى هػػل ىػل تػػكفرن ىػػف ةلػ صػللا تىػػدبل سػػللةب ال ىػػك كالاةػلة كىػػف ػػـ تكظةلهػػل فػػل
ىةلدةف الاةلة الفىمة الىيتمل فا تنكف ركة ىيزك فل طكف النتب

مل .) 05, 2009

اذ ف ىفظـ الاضلةل كالىينات كال از لت كالاػكادث التػل تاػدث ػةف أفػراد ادسػرة الكااػدة أك ػةف أفػراد الىلتىػع
أك ػػةف اللىل ػػلت دايػػؿ الىلتىػػع أك ػةف الىلتىفػػلت س ػ هل زةػػلدة التػػكتر كاي لفػػليت صػػكرة ةصػػفب السػػةطرة
مةهل ك للتللل ت دم لت ةم التلنةر ك دـ التانـ فل اي لفليت كيلص السم ة ى هل كاسط الفاؿ أ ػك رةػلش
ك يركف  .) 232 , 2006فت رز أبىة الذنلع اي لفللل ىف نك ع ل فل ىف استفداد رلةسل ناكة ىسػةطرة تػ ر
مت ةدرات ل اديرل ةلل ل كسم ل تةسة ار كا لة أي كبل الكلداف نىل تظهر أبىةتع أةضل لنك ع ف ل ىف ف كف ةةػلدة
اي لفليت كادارتهل كىهلرة للا ىف ىهلرات الىفرف كالنللعة الكلدا ةػ كىاػرؾ ةػكم لمىيػل ر كيلصػة أسلسػة
إل سل ة اإل سلف كنؿ اة للع ةف ال ير

للج  .) 2002فزةلدة بذا ال كع ىف الذنلع لدل أفراد الىلتىػع

ة ػ ر فػػل ض ػ ط ال ػ لس كاي لفػػليت السػػمة ىػػف ن ػرن ك ػػض كااتاػػلر كتػػد ةر الى ػ اىرات كالفدكا ة ػ لػػت ا لفػػليت
اةلل ة ىف اب كتادةر كااتراـ كصدؽ كأىل ع أ ك رةلش ك يركف .) 232 , 2006
فللكلػػداف ةلفػػؿ تلنةر ػػل أن ػػر ذنػػلع فللػػذنلع اي لفػػللل ةيػػىؿ الاػػدرة مػػت دراؾ اي لفػػليت كتاةةىهػػل كالتف ةػػر
كالادرة مت فهـ اي لفليت كالىفرف اي لفللة كتكلةد الىيل ر كالكصكؿ لةهل

هػػل

ػدىل تةسػر ىمةػ التلنةػر كنػذلؾ

ت ظةـ اي لفليت ىل ةفزز ال ىك اي لفللل كالفامل يكالدة .) 00 , 2004
كةاكـ الذنلع اي لفللل مت تسهةؿ ىمة التلنةر كةسهـ فل تطكربل كةسل د مت اؿ الىينات فل تىنةف اللرد
ىػف التلنةػػر اللةػػد اللتػػع اي لفللةػ كىػف ػػـ ايتةػػلرن لسػػمكؾ ةىلرسػػع مػت كفػػؽ بػػذا اللهػػـ الفنلةيػػل , 2003

 .) 00فلللرد الذنل ا لفللةل ةفت ر أفضؿ ىف غةرن فل التفرؼ مت ا لفليتع كا لفليت ابيػرةف كلدةػع ةػدرة ن ةػرة
مت التف ةر ف ا لفليتع صكرة دةةا تى ع سكع فهـ ابيػرةف لػع فف ػدىل ة ضػب فػلف لدةػع الاػدرة مػت ظهػلر
التفلطؼ ىع ابيرةف كفهـ كتامةؿ ا لفليتع نللتىةةز ةف اليفكر للذ ب كالاةلع كال ضب كاليفكر لل ةرة نىل
ف لع الادرة فل السةطرة مت ا لفليتع طرةا ت ىل ةدراتع الفامة كاي لفللة نت لةؿ يػ لع الللتػع كنػ ح لىػلح
غض ع اد سر كنللفل )50 , 2000
فللػػذنلع اي لفػػللل ةفػػد ىلتػػلح ال لػػلح فػػل الاةػػلة ىالر ػ للػػذنلع ادنػػلدةىل الػػذم بػػك ىلتػػلح ال لػػلح فػػل الاةػػلة
ادنلدةىةػ

 ) . Golman, 1995:4كنػػذلؾ فللػػذنلع اي لفػػللل ةفىػػؿ مػػت اسػػت ىلر طلةػػلت اللػػرد فػػل ىكاله ػ

ايا لطلت كالػتانـ فػل اي ػدفل لت كاي لفػليت كتػ يةر فػض اييػ ل لت كت ظػةـ الاللػ الىزالةػ كالالػلظ مػت
الل ػ ػ ػ ػػرد ى ػ ػ ػ ػػف اي تنلس ػ ػ ػ ػػلت اي لفللةػ ػ ػ ػ ػ ف ػ ػ ػ ػػل ىكالهػ ػ ػ ػ ػ ىي ػ ػ ػ ػػنات الاة ػ ػ ػ ػػلة الت ػ ػ ػ ػػل تات ػ ػ ػ ػػلج ل ػ ػ ػ ػػت ا ػ ػ ػ ػػؿ لة ػ ػ ػ ػػد .
 ) Mayer&Salovey,1995:233كالذنلع اي لفللل ةىنف ف ة ت كةتـ تفمىع ىف ياؿ ت ىة ىهلرات التلل ؿ
ىع ابيرةف فػإذا نل ػت سػ الػذنلع الىلػرد ىسػتارة مػت ىػدل اةػلة اللػرد فػلف سػ الػذنلع اي لفػللل ةىنػف ف
تت ازة ػػد للت ػػدرةب كال ػػتفمـ لىه ػػلرات ال ػػذنلع اي لف ػػللل )Golman,1995:833كل ػػع أبىةػ ػ ن ػػذلؾ ف ػػل الى سس ػػلت
التفمةىة كتتضح فل اد الث التر كة الىرتنزة مت أ الث الدىلغ كالتل أيلر لةهل لكلىلف اةث تكصؿ لت ف
الصػػا الفلطلة ػ أسلسػػة كىهى ػ لمػػتفمـ اللفػػلؿ ف ػ بـ

صػػر ىػػف

لصػػر لػػلح الطللػػب فػػل الىدرس ػ بػػك فهىػػع

لنةلة ػ الػػتفمـ فللف لصػػر الرلةسػػة لى ػػؿ بػػذا اللهػػـ نىػػل ذنربػػل لكلىػػلف بػػل ال ا ػ كالاػػب كض ػ ط الػػذات كاي تىػػلع
كالادرة مت التكاصؿ كالادرة مت التفلكف فهذن الصللت بل ىف

لصػر الػذنلع اي لفػللل  .لكلىػلف 2000

 ) 02 ,كتتضػػح أبىةتػػع ىػػف الد ارسػػلت كاد اػػلث التػػل ت لكلػػت الػػذنلع اي لفػػللل ك اةتػػع ػ فض الىت ة ػرات فلػػل
دراس راضل ) 2000ظهرت ب لؾ اة ارت لطةع ةف الذنلع اي لفللل كالتاصةؿ الدراسل كالادرة مت التلنةر
أي تنلرم  .راضل  )093 , 2000أىػل د ارسػ الفنلةيػل  ) 2003ت لكلػت اةػ الػذنلع اي لفػللل ػللتكافؽ
كةمػػؽ الىسػػتا ؿ كتكصػػمت لػػت كلػػكد اة ػ ػػةف بػػذن الىت ة ػرات  .الفنلةيػػل  ) 006 , 2003كفػػل د ارس ػ
) )Martinez pons ,1997التل ت لكلت اة الذنلع اي لفػللل ػ راض اينتلػلب كالرضػل ػف الاةػلة كتكلةػع
الهػػدؼ تكصػػمت لػػت كلػػكد اة ػ ارت لطةػػع سػػلل
الرضل ف الاةلة كاتالف الىهلـ .

ػػةف الػػذنلع اي لفػػللل كاينتلػػلب ك اة ػ ارت لطةػػع ىكل ػ ػػةف

ىلف ) 075 , 2000

كت ةف نذلؾ ىف الدراسلت ف ب لؾ اة ارت لطةع ةف الذنلع اي لفللل كىهلرات الت ةمـ التل تفرؼ

هل ىهلرات

الاة ػػلة الةكىةػ ػ الت ػػل اتلله ػػل ات ػػت اة ػػل ك فى ػػؿ ض ػػىف ىلتىف ػػل .ريػ ػكاف  ) 6 ,2008كةػ ػرت ط ال ػػذنلع
اي لفػػللل للصػػا ال لس ػػة اسػػت لدا لػػت الى يػ ػرات ال ظرة ػ كى يػػرات ف ػػض الد ارس ػػلت التػػل تي ػػةر لػػت ذل ػػؾ
فللصا ال لسة ىف الىللبةـ التل ي ةكلد اتللؽ ن ةر ةف الفمىلع كالىيتصةف مةهل ييػتاؼ اتللبػلتهـ اللنرةػ
كايتاؼ ظرتهـ لت ط ةف اإل سلف لنك هل تت ر للفكاىؿ ال الفة كالىفلةةر السللدة فل الىلتىع أم هل تفد ىف
الىللبةـ ال الفة ال س ة  .الارةطل ) 03 , 0998
كتيةر ىظلبر الصا ال لسة لت تكافػؽ اللػرد ىػع ذاتػع كالرضػل

هػل كتا مهػل نػؿ لكا هػل كاف ةنػكف لدةػع ىلهػكـ

اةلػػل ل ػػف ذاتػػع اةػػث تمفػػب ادس ػرة دك ار بلىػػل فػػل تنػػكةف بػػذا الىلهػػكـ ايةلػػل ل ػػف الػػذات ىػػف يػػاؿ تفلىػػؿ

الكالػػدةف ك أسػػمك هـ ايةلػػل ل السػػكم الىكلػػع دايػػؿ ادسػرة نىػػل كةفت ػػر التكافػػؽ ايلتىػػل ل ىػػف ىظػػلبر الصػػا
ال لسػػة الػػذم ةتى ػػؿ إةلى ػ

اةػػلت التىل ة ػ سػػمةى كالت ػزاـ للتاللةػػد كالفػػلدات كالىفػػلةةر الىت ف ػ فػػل الىلتىػػع

كااتػ ػراـ الاػ ػكا ةف ك ػػدـ الي ػػركج

ه ػػل كالتكاف ػػؽ الس ػػمةـ ى ػػع ادسػ ػرة كالي ػػفكر للس ػػفلدة كتااة ػػؽ ال ػػذات كاس ػػت اؿ

اإلىنل ػػلت الذاتةػ كالاػػدرة مػػت ىكالهػ ادزىػػلت كايت ػزاف اي لفػػللل كتاىػػؿ الىسػ لة  .ريػػلد -03 , 2000
 )22كدبىةػ الصػا ال لسػػة فاػد الػػرم الن ةػر ىػػف الد ارسػلت التػل ت لكلتهػػل كالىت ةػرات اديػػرل فتكصػمت د ارسػ
الزك فػػل  ) 0999لػػت كلػػكد اة ػ ىكل ػ ػػةف الصػػا ال لسػػة كالتلل ػػؿ ايلتىػػل ل لػػت طم ػ الللىف ػ .
الزك ف ػػل  ) 83 ,0999كال ػػذنلع اي لف ػػللل ةػ ػرت ط للص ػػا ال لس ػػة كذل ػػؾ ى ػػف ي ػػاؿ ارت لط ػػع ىت ةػ ػرات تى ػػؿ
الصػػا ال لسػػة كةت ػػةف ذلػػؾ ىػػف يػػاؿ الد ارسػػلت ند ارس ػ  ) )Flett,1996التػػل ت لكلػػت الصػػا ال لسػػة ل ػػدل
ىػػدى ل الناػػكؿ كتط ةػػؽ ر ػػلىج تػ بةمل ىفتىػػد مػػت الػػذنلع اي لفػػللل اةػػث أظهػػرت ال تػػللج فػػد تط ةػػؽ ال ر ػػلىج
فػػركؽ دالػ اصػػللةل لػػدل الىرضػػت ة ػػؿ ك فػػد تط ةػػؽ ال ر ػػلىج ىىػػل ةيػػةر لػػت ةػػدرة ر ػػلىج الػػذنلع اي لفػػللل مػػت
ت بةػػؿ ب ػ يع الىرض ػػت  .رزؽ اهلل  ) 26 , 2006نػػذلؾ تكصػػمت الد ارس ػػلت لػػت ف ا يلػػلض أ فػػلد الػػذنلع
اي لفػػللل لػػدل اللػػرد ة ػ دم لػػت ارتلػػلع ىيػػل ر اينتلػػلب كالة ػ س  .ىفىرة ػ

 ) 49 , 2005ىػػف ب ػػل تتضػػح

أبىة ػ الد ارس ػ الاللة ػ فػػل أبىة ػ الىكضػػكع الػػذم تاػػكـ د ارسػػتع اةػػث هػػل تهػػدؼ لػػت د ارس ػ الػػذنلع اي لفػػللل
ك اةتػػع للصػػا ال لسػػة اةػػث ةفػػد الػػذنلع اي لفػػللل ااػػد الىكضػػك لت الادة ػ التػػل ت ػػرم اللنػػر ال لسػػل كاف
ت لكلت ػػع ف ػػض الد ارس ػػلت ادل ةػ ػ كىل ازل ػػت لل ا ػػث ي ا ػػع ف ػػل ال ةلػ ػ الفر ةػ ػ ى ػػل زاؿ ف ػػل ط ػػكر ال ى ػػك كال ا ػػث
كايتاؼ تللج الدراسلت ال ظرة كالتط ةاة التل تفىؿ مت التااؽ ىف ىدل ت لة ع ف الىللبةـ اديرل ك اةتع
هػل نػػذلؾ ت ػػرز أبىةػ الد ارسػ فػػل أبىةػ الصػػا ال لسػة كنػػذلؾ أبىةػ الىرامػ الللىفةػ التػػل تفػػد ىػػف الى اراػػؿ
الهلى ػ فػػل اةػػلة الطم ػ كىػػل تلرضػػع بػػذن الىرام ػ ىػػف ىطللػػب كتاػػدةلت تاتػػلج لػػت ىه ػلرات الػػذنلع اي لفػػللل
كالصا ال لسة .

أهداف البحث The aims of research
 -0تفرؼ ىستكل الذنلع اي لفللل لدل طم للىف نر اع .
 -2تفرؼ ىستكل الصا ال لسة لدل طم للىف نر اع .
 -0تفرؼ الفاة ةف الذنلع اي لفللل كالصا ال لسة لدل طم للىف نر اع .

حدود البحث The limits of research
ةتاػػدد ال اػػث الاػػللل طم ػ للىفػ نػػر اع الد ارسػ الصػ لاة فػػل نػػا التيصصػػةف الفمىػػل كاإل سػػل ل كىػػف نػػا
الل سةف كلمفلـ الدراسل .) 2000- 2009

تحديد المصطمحات The definition of terms
أ-الذكاء االنفعالي Emotional Intelligence
ب ػػلؾ تسػػىةلت أيػػرل لمػػذنلع اي لفػػللل ى هػػل الػػذنلع الفػػلطلل كالكلػػدا ل كذنػػلع الىيػػل ر ك ػػرؼ تفػػلرةؼ ىتفػػددة
ى هل ,

-تفرةؼ لكلىلف Goleman 1995

بػػك ةػػدرة اللػػرد مػػت تالةػػز لسػػع كاف ة ػػل ر تلػػلن اإلا ػػلط كاف ةسػػةطر مػػت ا دفل ػػع كت لةػػؿ رغ لتػػع نىػػل ةيػػىؿ
ت ظةـ الىزاج كالادرة مت التلنةر كاف ةنكف ةلدر مت التفلطؼ كاليفكر لدىؿ

.)Goleman 1995,55

 تعريف( رزق اهلل )6002بك ةدرة اللرد مت فهـ كتامةػؿ ا لفليتػع كا لفػليت ابيػرةف لةػتىنف ىػف تااةػؽ ةػدر ن ةػر ىػف التنةػؼ ىػع لسػع
كىع ابيرةف كةتىنف ىف دارة الضػ كط كاػؿ الىيػنات الىاةطػ ػع كةنػكف أن ػر اةلل ةػ فػل ظرتػع لذاتػع كفػل
تفلىمع ىع ابيرةف

رزؽ اهلل )00, 2006

تعريف( الحسين )6002ةدرة اللرد مت لفػؿ لسػع رةة ػل مةهػل أم أف ةصػ ح لدةػع ىػدرب دايمػل ةلاػص أةكالػع كردكد أففللػع كةسػل دن
فػػل أف ةنػػكف ردكد أففللػػع فػػل الى ػرة التللة ػ  .كبػػك ي ة تاػػدن أك ةمكى ػع ك ىػػل ةيػػلفع مػػت ىزةػػد ىػػف التطػػكةر فػػل
التفلىؿ ىع لسع كىع ابيرةف  .الاسةف ) 07, 2008
-التعريف النظري :بك ىلىك

ىف الىهلرات التل تتى ؿ فل فهـ اللرد ل لسع كك ةع ل لفليتع كىهلرتػع فػل دارة

ا لفليتػع كالسػػةطرة مةهػػل كةدرتػع مػػت يمػػؽ دافػع لسػػل ةسػػهـ فػػل تااةاػع دبدافػػع ك للاػػع فػل الاةػػلة كةدرتػػع فػػل
التفلىؿ ىع ابيرةف كتلهـ ىيل ربـ كنةلة ةلى

اةلت للا ىع ابيرةف )

 التعريف اإلجرائي :بك الدرل النمة التل ةاصؿ مةهل الىستلةب مت ىاةلس الذنلع اي لفللل الىفد فل بذنالدراس .
ب -الصا ال لسة . Mental Health
 تعريف الخالدي ()6002ت ظةـ ىتسؽ ةف كاىؿ التنكةف الفامل ك كاىؿ التنكةف اي لفللل لملرد ةسهـ بذا الت ظةـ فل تادةػد اسػتلل لت
ادفراد الدال

مت ات از ع اي لفللل كتكافاع الييصل كايلتىل ل كتااةؽ ذاتع أليللدم  2000ص)33

 تعريف بيون )) 6002اللػ ػ ى ػػف اي س ػػللـ كالتنلى ػػؿ ف ػػل اد ف ػػلد ادر فػ ػ الىنك ػ ػ لييص ػػة الطل ػػؿ ,اللس ػػىة

كال لس ػػة

كالفامةػ ػ

كايلتىل ة ػ  .كالتػػل تىن ػػع ىػػف التكافػػؽ الىتكاصػػؿ ىػػع لسػػع كىػػع ابي ػرةف كتيػػفرن ليطىل ػػلف كالسػػفلدة  .ةكف
) 22 2005
تعريف( نمر ) 6002الل ػ ىػػف ايت ػزاف ال لسػػل تتلمػػت فػػل ييصػػة الطللػػب كالتيطػػةط لىسػػتا مع كاػػؿ ىيػػناتع كاليػػفكر للرضػػل
كالسػػفلدة كالاػػدرة مػػت ىكاز ػ أىػػكر اةلتػػع كاي ػ لع الللتػػع كتااةػػؽ طىكالتػػع كا ةػػل إىنل ةلتػػع الااةاة ػ كةيػػفر
ليرتةػػلح كاي تفػػلد ػػف تػػكبـ الىػػرض كالتكافػػؽ ىػػع الكاةػػع كىػػل فةػػع ىػػف ىف ػػلةةر التىل ةػػ

كاإلسػػهلـ فػػل ػػلع

الىلتىع كتادىع ىر )25 , 2009
التعريف النظري  :تت ت ال لا تفرةؼ ىر )2009 التفرةػػؼ اإللرالل,بػػك الدرلػ النمةػ التػػل ةاصػػؿ مةهػػل الىسػػتلةب مػػت ىاةػػلس الصػػا ال لسػػة الىط ػػؽ فػػلالدراس الاللة .

الفصل الثاني  :اإلطار النظري ودراسات سابقة
مفهوم الذكاء اال نفعالي Emotional Intelligence
تفددت كت ك ت التسىةلت التل أطمات مت بذا الىلهكـ فلل فض ةسىةع للذنلع الكلدا ل كال فض ادير ةسىةع
الذنلع الفلطلل كفرةؽ للػث ةسػىةع الػذنلع اي لفػللل كفرةػؽ ار ػع ةسػىةع ػذنلع الىيػل ر كاف بػذن التسػىةلت اةػرب
ىف ت لت ىل بك ىصطمح مةع فل الم

اي نمةزة Emotional Intelligence

ةك س ) 303 , 2004

كةيػػةر بػػذا الىصػػطمح لػػت دىػػج تلػػل مل ػػةف ىنػػك ل اي لفػػلؿ كالػػذنلع الىفرفػػل كةت ػػلكؿ ىػػلةر كسػػللكفل التفرةػػؼ
الىفلىػػل ؿ ) Emotion

ػػع الل ػ يػػفكرة

لطلة ػ تيػػةر لػػت ال هل ػ أك الاػػزف أك اليػػكؼ أك الااػػد كتتن ػكف

ػػدىل ةىػػر اللػػرد ي ػرة ىػػل كتتىػػلةز ػػف الىفرفػ كالاللػ اإلرادةػ ىػػف اليػػفكر كةػػرل ػػا تيػػؾ  )) Plutchickف
ىف ت اي لفلؿ ةتضح ىف ياؿ ىكاله اللرد لي لفليت الىتضلدة لمىكةؼ أك لميػيص لسػع اةػث ةيػفر اللػرد
للاب كالنرن تللن ييص أك ىكةؼ ) Plutchick, 1984:183 .
أىل لل س لىلهكـ الذنلع اي لفللل فهك ىصطمح لدةػد مػت التػراث السػةنكلكلل كىػل زاؿ ةنت لػع فػض ال ىػكض
اةث ا ع ةاع فل ى طا تلل ؿ ةف ال ظلـ الىفرفل كال ظلـ اي لفػللل أم ا ػع ةى ػؿ ىت ةػ ار ىستفرضػل ػةف الىفرفػ
كالفلطل ىل ة دم لت اداث ىمة تنلىؿ ىيترن ة هىل .

سةد ) 402 , 2005

الذكاء االنفعالي من منظور إسالمي
ف الذنلع اي لفللل ىتفىؽ فل نلف ى لبج الدةف اإلساىل اةػث أنػدت الن ةػر ىػف ةػلت الاػراف النػرةـ مػت بػذا
الىلهكـ نلف أ فلدة كلكا ع كنػؿ ىلػلؿ ىػف ىلػليت الػذنلع اي لفػللل بػك ىتلسػد فػل ةػ ةر ةػ نرةىػ أك أن ػر
كبل نلدتل ,
أكلـ ةتلنركا فل أ لسهـ

 -0الك ل الذاتل-
 -2ت ظةـ اي لفليت-
ىل ففمتـ لدىةف

الركـ ) 8,

ةلعةهل الذةف ى ػكا ف لػلعنـ فلسػؽ

ػ فت ة ػكا ف تصػة كا ةكىػل لهللػ فتصػ اكا مػت

الالرات ) 6 ,

 -الػػذةف ة لاػػكف فػػل الس ػراع كالض ػراع كالن ػلظىةف ال ػػةظ كالفػػلفةف ػػف ال ػػلس كاهلل ةاػػب الىاس ػ ةف

ؿ ى ػراف

034
 -4الداففة  -فمىل لف مةػع المةػؿ رأل نكن ػل ةػلؿ بػذا ر ػل فمىػل أفػؿ ةػلؿ ي أاػب ابفمػةف فمىػل رأل الاىػر لزغػل
ةلؿ بذا ر ل فمىل أفؿ ةلؿ للف لػـ ةهػدة ل ر ػل دنػك ف ىػف الاػكـ الضػللةف فمىػل رأل اليػىس لزغػ ةػلؿ بػذا ر ػل
بذا ان ر فمىل افمت ةلؿ ةلةكـ ل رمع ىىل تيرنكف ل كلهت كلهل لمػذم فطػر السػىلكات كادرض ا ةلػل كىػل
أ ل ىف الىيرنةف

اد فلـ ) 79-76

 -4التفػػلطؼ -كا ػػدكا اهلل كي تيػػرنكا ػػع يػػةلل ك للكالػػدةف اسػػل ل ك ػػذم الار ػػت كالةتػػلىت كالىسػػلنةف كاللػػلر ذم
الار ػػت كالللرالل ػػب كالصػػلاب للل ػػب كا ػػف السػ ةؿ كىػػل ىمنػػت أةىػػل نـ ف اهلل ي ةاػػب ىػػف نػػلف ىيتػػلي فيػػك ار
ال سلع . ) 36 ,

 -5الىهلرات ايلتىل ة كتفلك كا مت ال ر كالتاكل كي تفلك كا مت اإل ـ كالفدكاف كاتاكا اهلل ف اهلل يدةد الفالب
ظ ا ْل َا ْمػ ِ
ػب يَ لَ ع
ؼ َ ػ ْ هْ ْـ
فَ ل
ظ ػلن َغمِػػة َ
ض ػكْا ِىػ ْػف َا ْكلِ ػ َ
ؾ فَػػل ْ ْ
ِ
ِ َّف الملعَ ْة ِا ع
ةف ؿ ىراف )059 ,
ب ا ْل ْىتََك َنم َ

ػت
ػت لَهْػ ْػـ َكلَػ ْػك ْن ػ َ
الىللػػدة  ) 2 ,ف ِ َىػػل َر ْا َى ػ و َىػ َػف الملػ ِػع لِ ػ َ
ت فَتَ َك َّن ْؿ َ مَت المل ِع
استَ ْ ِل ْر لَهْ ْـ َك َي ِلكْرْب ْـ ِفل اد َْى ِر فَِإ َذا َ َزْى َ
َك ْ
كترل ال لا ف اهلل س ال ع كتفللت لـ ةترؾ ص ةرة كي ن ةرة ي كذنربل ك ظىهل فل الاراف كةتضح ذلػؾ فػل ةكلػع
تفللت ك زل ل مةؾ النتلب ت ةل ل لنؿ يلع كبدل كراى ك يرل لمىسمىةف

ال اؿ . ) 89 ,

النظريات التي فسرت الذكاء االنفعالي
 -2نظرية بارون Baron Theory 1988
ةفد ركفةف لركف أيهر ىف ىؿ كفؽ ال ىكذج الىيػتمط كالػذنلع الفػلطلل بػك تكسػةع لىلهػكـ الػذنلع الفػلطلل نىػل
ةدىع ىكذج الادرات اةث ا ع ةرت ط للىنك لت اي لفللة كالييصة كايلتىل ةػ لملػرد فلةػع تتنلىػؿ ىاػلكر فهػـ
الذات كابير ك لع الفاةلت ىػع ابيػرةف كالتنةػؼ ىػع الت ةػرات ال ةلةػ كايلتىل ةػ الىاةطػ كادارة الفكاطػؼ .
))Baron, 2000 :1كةفػػرؼ ػػلركف الػػذنلع اي لفػػللل مػػت ا ػػع ى ظكى ػ ىػػف الاػػدرات اي لفللة ػ الييصػػة
ال ة ييصة تمؾ التل تى ح اللرد الاػدرة مػت التنةػؼ ىػع الصػفك لت الىاةطػ كالضػلغط

Bar- 33 ,2000

 ) onك ىػػؿ ػػلركف لػػت تكسػػةع ىلهكىػػع ػػف الػػذنلع اي لفػػللل لةيػػىؿ ال فػػدةف اي لفػػللل كايلتىػػل ل .كةػػرل ا ػػع
لإلىنػلف تاةػةـ ةػدرة اللػرد مػػت التفلىػؿ ىػع الفػللـ الىاػػةط ػع ىػف يػاؿ اسػػتيداـ أ ىكذلػع اليػلص اللىػ ػػلركف
لمىهػػلرات ايلتىل ةػ كاي لفللةػ الىت ار طػ فةىػػل ة هػػل كالىػ رة فػػل السػػمكؾ الػػذب ل كةفػػد بػػذا الىاةػػلس مػػت غػرار
الن ةػػر ىػػف ايت ػػلرات ىفػػدؿ الػػذنلع التامةػػدم ذ ف الدرل ػ  000بػػل الىتكسػػط كتى ػػؿ الػػدرللت التػػل تلػػكؽ ػػف
الىتكسط الط الاكة فل اةف تى ؿ الدرللت التػل تاػؿ ػف  000درلػ اػلط الضػفؼ لػدل اللػرد كلػدل اللىل ػلت
ىفل )) Ellis, 2001:2
كةػػرل ػػلركف ف بػػذا الى ػ هج فػػل الاةػػلس ةل ػػؿ لمتكسػػع كةت ػ لؼ ىػػف التاةػػةـ للىال م ػ فضػػا ػػف اسػػتيداـ أسػػمكب
التارةر الذاتل  self Reportلمكصكؿ لت ىفدؿ الذنلع اي لفللل .) Baron ,2005:2
 المهارات التي يتكون منها نموذج بارونأ – النللعة الييصة Intrapersonal

كتضـ يىس ىهلرات بل

 -0ىهلرة فهـ الذات اي لفللل كبل ةدرة اللرد مت فهـ ىيل رن كا لفليتع كالتىةةز ةف تمؾ الىيل ر كاي لفػليت
لىفرف ىس لت تمؾ الىيل ر كيملةلتهل .
 -2الىهلرة التكنةدة كتف ل ةدرة اللرد فل التف ةر ف ىيل رن كىفتاداتع كأفنلرن كالدفلع ػف ااكةػع سػمكب ػلع
كتتنكف التك نةدة ىف اث ىهلرات بل
 الىهلرة فل التف ةر ف الىيل ر الىهلرة فل التف ةر ف ادفنلر ىهلرة الدفلع ف الااكؽ الييصة . -3ىهلرة تادةر الذات كبل الىهلرة فل ااتػراـ كتا ػؿ الػذات مػت هػل يةػرة ط ةفتهػل كااتػراـ الػذات ةنػكف تا مهػل
كا هل نىل بل كتا ؿ اللكا ب الىكل كالسم ة الىدرن كلكا ب الضفؼ كالاكة فةهل ) Bar-on 0997907 .

 - 4ىهلرة تااةؽ الذات تف ػل الاػدرة مػت التفػرؼ ػف اإلىنل ةػلت النلى ػ فػل اللػرد كسػفل اللػرد لتااةػؽ أبدافػع
كايستىتلع ىل اااع ) Cory 2002 ,2
 - 5ىهلرة ايستاالة كبل الادرة مت التكلع ذاتةل كتانـ اللرد ذاتةل فل تصرفلتع كتلنةرن كاي تفلد ف اي تىػلد
الفلطلل مت أم ييص سكاع فل التيطةط اك فل اتيلذ الا اررات الهلى .
ب -النللعة ال ة ييصة

ايلتىل ة ) كتتضىف اث ىنك لت بل

ىهػػلرة التفػػلطؼ كبػػل الىهػػلرة فػػل ك ػػل كفهػػـ ىيػػل ر ابيػرةف كتاػػدةربل أم الىاػػدرة مػػت ةػراعة ابيػرةف لطلةػػلكى ار لتهـ كايبتىلـ هـ كاي دفلع لىسل دتهـ .
-ىهلرة الفاةلت ال ة ييصة كبل الىهلرة فل ةلى

اةلت تلل مة ىرضة كالاللظ مةهل ىع ابيرةف .

 ىه ػػلرة الىسػ ػ كلة ايلتىل ةػ ػ كب ػػل ىه ػػلرة الل ػػرد ف ػػل ف ةن ػػكف ىتفلك ػػل كىي ػػلرنل ك ضػ ػكا ػػلعا ف ػػل لىل ت ػػعايلتىل ة ػ ػ كتتضػ ػػىف بػ ػػذن الىهػ ػػلرة التصػ ػػرؼ سػ ػػمكب ىس ػ ػ كؿ ك ػ ػػك ل التىػ ػػل ل كابتىػ ػػلـ ػ ػػلبيرةف كاليػ ػػفكر
للىس كلة تللن الىلتىع ننؿ

) Bar-on 0997,07

ج -ىهلرة دارة الض كط  Stress Managementكتتضىف ىنك ةف بىل
 ىهلرة تاىؿ الض كط كبل الىهلرة فل تاىؿ اداداث غةر الىالى كالىكاةػؼ الضػلغط دكف ت ارلػع أك تاهاػرؿ التفلىؿ ىفهل لةلل ة كفل مة دكف ايست راؽ فةهل ز كيىتاؾ بذن الىهلرة ة ل مت اللرد ف ةىتمػؾ ذيةػرة
ىف ايستلل لت الىالى لمىكاةؼ الضلغط كلدةع الادرة مت ىكاله الصفك لت هدكع دكف بةللف .
 ىهػػلرة ضػ ط اي ػػدفلع كبػػل الىهػػلرة فػػل ىالكىػ الاػػلفز اي لفػػللل لمسػػمكؾ كالتصػػرؼ اي ػػدفل ل كةتىةػػز اللػػردالذم ةىتمؾ بذن الىهلرة تا مع لا دفل لت الفدكا ة كالهدكع كالسةطرة مت السمكؾ الفدكا ل .
د -ىهلرة التنةلة

 Adaptabilityكتتلمت فل

 دراؾ الكاةع بك ىهلرة اللرد فل تادةر ىدل التطل ؽ ةف ي راتع اي لفللة ىع ىل بك ىكلكد ىكضك ةل . الىرك بل ىهلرة اللرد فػل تنةةػؼ ا لفليتػع ك أفنػلرن كسػمكنع ىػع الىكاةػؼ كاليػركط الىت ةػرة كبػل الىهػلرة فػلالتكافؽ ىع الظركؼ غةر الى لكف كغةر الىتكةف كالىت ةرة .
 اؿ الىينات كبل ىهلرة اللرد فل تادةد ىينمتع كتكلةد الامكؿ اللفلل كت لةذبل .ق -نللعات الىزاج الفلـ  General moodكتيىؿ الىهلرات ابتة
-ىهلرة التلل ؿ كتف ل ر ة اللل ب الىيرؽ ىف الاةلة كالاللظ مت اتللبلت اةلل ة

د ىكاله الىصل ب .

 ىهػػلرة ىىلرسػ السػػفلدة بػػل الرضػػل ػػف الػػذات كايسػػتىتلع ىلرةػػلت الاةػػلة كت ػرت ط السػػفلدة للرضػػل الفػػلـ ػػفالذات كالا ل

الفلى  .سةؼ ) 32 , 2000

كةػػرل ػػلركف ف أبىةػ ػ بػػذا اد ى ػػكذج ت ػػـ تكضػػةاهل ى ػػف ي ػػاؿ ةدرتػػع م ػػت تلس ػػةر اللكا ػػب الىيتملػ ػ اليلصػ ػ
للسمكؾ ال يرم كأدالع كاف بذا اد ىكذج مت الرغـ ىىل تكصؿ لةع ىف اث فل ع ىل زاؿ تات التطكةر Ston ,
) )200:, 8-9
 -6نظرية ماير وسالوفي Salovey & Mayer 2220

ةػرل ىػػلةر كسػػللكفل ف مىػلع الػ لس فػػل الاػرف ال ػػلىف يػػر ةػد تفرفػكا مػػت ا ػ ألػزاع ىػػف الفاػؿ بػػل ألىفرفػػع
كالكلػػداف كال ػػزكع كةيػػىؿ الىنػػكف الىفرفػػل ألػػذانرن كالت رةػػر كالانػػـ اليما ػل كالتلنةػػر التلرةػػدم كغلل ػػل ىػػل ة تىػػل
الذنلع لت بذا الاسـ ىف الفاؿ أىل الكلداف فل ع ةاتػكم مػت الىيػل ر كالىػزاج كيػتت الاػليت اي لفللةػ ة ىػل
ةتضىف الاسـ أل زك ل ىف الفاؿ ىارنلت السمكؾ اك كا ث فسةكلكلة كأبداؼ التىل ةع كط ال لهذن ادةسػلـ
فلف فهـ الذنلع ا لكلدا ل ة تل ىف فهـ ىصطمح الػذنلع كىصػطمح الكلػداف مػت أسػلس التػدايؿ الاػللـ ة هىػل ىػف
يػػاؿ الػػر ط ػػةف الى ػزاج كالتلنةػػر فػػللتلنةر اللةػػد ةػػد ةيمػػؽ ى ازلػػل لةػػدا كالتلنةػػر السػػة ةػػد ةيمػػؽ ى ازلػػل سػػةلل
.)Mayer &Salovey, 1997,5
ك ى ػػكذج ى ػػلةر كس ػػللكفل نا ػػدرة ة طم ػػؽ ى ػػف فنػ ػرة ف اي لف ػػليت تتض ػػىف ىفمكى ػػلت ػػف الفاة ػػلت كالىه ػػـ ب ػػك
الىفمكىػػلت الىرت ط ػ هػػذن الفاةػػلت أم اةػ اللػػرد ػػلبيرةف كاديػػةلع ) كبػػذن الفاةػػلت تتصػػؼ
كةل م لمتذنر كالتيةؿ اةث تتنكف تمؾ الفاةلت ىف ىلىك

هػػل كاةفة ػ

ىػف الػدييت ذات الطػل ع الكلػدا ل ك للتػللل ةتى ػؿ

الذنلع الكلدا ل ناػدرة فػل الاػدرة مػت تػذنر ىف ػت اي لفػليت كالفاةػلت ة هػل كاسػتيداـ تمػؾ اي لفػليت ن سػلس
ىفرفل لاستديؿ كاؿ الىينات أن ر ىف ذلؾ استيداـ بذن اي لفليت فل تاسةف الكظللؼ الىفرفة Mayer,
. ))2000:411-413
كةػػرل ىػػلةر كسػػللكفل  Salovey & Mayerف الػػذنلع اي لفػػللل مػػت اةػ ػ كاع الػػذنلعات اديػػرل التػػل
اةتراهػل لػػلرد ر فػػل ظرةتػػع  . ) Salovey & sluyter, 1997 :7كا ػػع ةفػػد ذنػػلع ااةاةػػل ن اةػ الػػذنلعات
اديرل أن ر ىف نك ع سىلت التىل ة ييصة ى ؿ الطة كاليلؿ كاي طكاع

Salovey &Mayer, 1993

 ) :433كةاسـ ىلةر كسللكفل الذنلع اي لفللل لت أر ف ىنك لت اسب ىكذج الادرات كبل ,
 -0اإلدراؾ اي لفللل كىهلراتع,بل ةدرة اللرد مت اإلص لع ي لفليتع كأالسةسػع كفهىهػل كالتف ةػر

هػل نىػل بػل

ىادرتػػع مػػت فهػػـ أالسػػةس ابي ػرةف كالتفػػلطؼ ىػػع ا لفػػليتهـ كالاػػدرة مػػت اػػد كتاػػكةـ ا لفػػليت ابي ػرةف الىف ػػر
هل فل ال تلللت ادد ة كالل ة ) Mayer &Salovey &Caruso 2000 ,109 .
 -2التةسةر اي لفللل,ةيتص بذا الىنكف فل ايلةع التل ة ر كفاهل اللهلز اي لفللل فل اللهلز الىفرفل كةادد
النةلة التل ت ر هل اي لفليت مت لةلت التلنةر فإىل ف ت دم لت

لة أك تةسةر ىمهل .

 -3ىنكف اللهـ اي لفللل,فل بذا الىنكف تتضح الىفللل الىفرفة لا لفليت فػل ػراع الىلػردات التػل تف ػر ػف
اي لفليت كتىةةز الفاةلت كاستيداـ ذلؾ ال راع الىفرؼ فل تطكةر كت ىةػ الىاػدرة التف ةرةػ لملػرد ىػع الػزىف ىىػل
ةىن ع ىف تلهـ الط ةف ال يرة كالفاةلت الىت لدل ةف ادييلص.
 -4دارة اي لفليت,ةيتص بذا الىنكف للت ظةـ الكا ل لا لفػليت لتفزةػز ال ىػك اي لفػللل كاللنػرم كالهػدؼ ىػف
ذلؾ تااةؽ التكازف الفلطلل كلةس ةىع الفلطل يف لنؿ يفكر ةةىتع كديلتع كاف التام لت اي لفللة الىزالة بل
ىػف الط ةفػ اإل سػل ة كي ةىنػػف ل ل بػػل كلنػف التطػػرؼ الىت ازةػد كالىن ػػؼ فػػل اي لفػليت للتػرة طكةمػ ةػ دم ػػلللرد
لػػت فاػػداف اسػػتا اررن ال لسػػل  . )Mayer &Salovey 1997:13 .كتتضػػىف ىمة ػ ت ظػػةـ اي لفػػليت نىػػل
كضفهل ىلةر كسللكفل دة ىهلرات فر ة بل,
 -0الىادرة مت تفدةؿ الاليت الىزالة السم ة فل الؿ ظهكربل .

 -2ىراة الالل الىزالة كاي لفليت دة .
 -3تىةةز الاليت الىزالة كاي لفليت التل تتطمب ت ظةىل.
-4استيداـ استراتةلةلت ىفة لمتيلةؼ ىف الىيل ر السم ة كالىالفظ

مت الىيل ر ايةلل ة .

 -5تاكةـ فل مة تمؾ ايستراتةلةلت )Salovey, woolery, Mayer, 2001: 287 .
 -3ظرة دا ةلؿ لكلىلف 0995
دا ةػػلؿ لكلىػػلف  Golmanسػػةنكلكلل كصػػالل أىرةنػػل اصػػؿ مػػت درلػ الػػدنتكران فػػل مػػـ ال ػ لس ىػػف للىفػ
بلرف ػػلرد ة ػػدـ ىكذل ػػع ا ػػكؿ ال ػػذنلع الكل ػػدا ل ى ػػف ي ػػاؿ نتل ػػع الػ ػػذم يػ ػرن  0995ف ػ ػكاف
Intelligence

Emotional

ىفىرةػػع  . ) 45, 2005كأيػػلر فةػػع لػػت ف الػػذنلع اي لفػػللل أن ػػر أبىةػ ل لػػلح اللػػرد فػػل

الاةلة ةةلسل للذنلع الىفرفل كةػد اسػت د فػل ذلػؾ مػت تػللج اسػتىرت لسػ كات طكةمػ ةػلـ هػل مىػلع الػ لس أى ػلؿ
سػتر رغ لػلرد ر ك ىػػلةر كسػللكفل  )) Halonen& Santrock ,1999: 364ارضػػل ) 074 , 2000
ا تىد لكلىلف فل لع ظرةتع لمذنلع اي لفللل مت اد الث كالدراسلت الط ة التل ألرةت مت الػدىلغ ال يػرم
لةيرج لنتيلفلت ترنة الىل اي لفللل التل تلسر نةؼ ةػ ر اي لفػلؿ مػت الفاػؿ الىلنػر كنةػؼ تنيػؼ ترانةػب
الىػػل الىتدايم ػ فػػل لاظػػلت اي لفػػلؿ الن ةػػر ىػػف الااػػللؽ أل ليػػل  . ) 25 , 2005كايفت ػراض ادسػػلس
ل ظرة الذنلع اي لفللل بك اتت ةتنكف لدل الييص ىتطم لت ال للح لل مة كاتت ةتىنف ىػف الضػ ط كالػتانـ
ل لفليتع كتلل مع ىع ابيرةف ي د ىف كلكد ىظهرةف لمذنلع اي لفللل ادكؿ ف ةلهـ اللرد لسع كال ػل ل ف ةلهػـ
اللرد ابيرةف كىيل ربـ أ ك رةلش ك يركف  . ) 235 , 2006كةرل لكلىلف ف الىل اي لفللل ة يطع ادىػف
كةالىػػع التػػكتر كتى ػػؿ الفكاطػػؼ كاي لفػػليت لػػزعا بلىػػل فػػل ال ػػلع ال لسػػل لل سػػلف كاف الى ظكىػ الكلدا ةػ فػػل
ترنة ػ اإل سػػلف ىفاػػدة كيػػدةدة الىالكىػ لمت ةةػػر كبػػل تاػػدد ىفػػللـ الييصػػة اإل سػػل ة ى ػػذ كةػػت ى نػػر ىػػف اةػػلة
اإل سػػلف كاف نػػـ ادلةػػلؼ الفصػ ة ك ػػددبل الىتلػػع ىػػف الى ارنػػز الكلدا ةػ لمىػػل لػػت الى ارنػػز الى طاةػ ةلػػكؽ ن ة ػ ار
التػػل تسػػةر ف ػػل ايتلػػلن الىفػػلنس كةف ػػل ذلػػؾ ف تػػ ةر اي لفػػلؿ كالكلػػداف مػػت السػػمكؾ ةل ػػكؽ ت ػ ةر الفىمةػػلت
الى طاة

مػت السػمكؾ كالػتفمـ  ) Golman ,1995: 28كة نػد نػذلؾ ػلف الفاػؿ الكلػدا ل أك اي لفػللل لػةس

بللىل فل اللراغ كلن ع ةست د لت ترنةب تيرةال ككظللؼ فسةكلكلة كاضا فه لؾ ىل ةسىت لللهػلز أك ال ظػلـ
الطرفل كبك ىل ةاع فل الى طا الكسطت ىف الىل ذ ةمةع الايرة الىيةػ كةمةػع ىػف ادسػلؿ لػذع الىػل كفػل كسػط
اللهػػلز الطرفػػل يمػػؼ الفة ػػةف تكلػػد لكزتػػلف تسػػىت نػػؿ كااػػدة ى هىػػل اىةلػػداي كبػػل الىنػػلف الىيصػػص فػػل الىػػل
لااتللظ للىيل ر الىتفددة

لكلىلف  . ) 32 , 200 0كةرل لكلىلف ف ىؿ المكزة )ىع الايرة اليلرلة

بىػػل ىرنػػز الػػذنلع اي لفػػللل ف إىنػػلف المػػكزة) السػػةطرة مػػت ىػػل اػػكـ ػػع اتػػت

ػػدىل ةنػػكف الػػدىلغ ىلنػ ار كي ة ػزاؿ

ةفىؿ مت اتيلذ الارار الاةسل . ) 45 , 2005
كةػػذنر لكلىػػلف فػػل نتل ػػع الػػذنلع اي لفػػللل ػػلف ب ػػلؾ يىسػ ىنك ػػلت لمػػذنلع اي لفػػللل بػػل  -0,الػػك ل الػػذاتل
كادارة اي لفليت ك الداففة ك التفلطؼ كالىهلرات ايلتىل ة .
 -0الػػك ل الػػذاتل  ,كبػػك فهػػـ الىيػػل ر الذاتة ػ كىفرف ػ نةػػؼ ت ػ ر مػػت أدالػػع ىىػػل ةسػػل د مػػت ىفللل ػ ردكد
ادففػػلؿ اي لفللةػ كلفمهػػل أن ػػر ى لسػ لمىكةػػؼ كنةػػؼ تػ ر فػػل دةػ تاةػػةـ الػػذات كىفرفػ لكا ػػب الاػػكة كالضػػفؼ

فةهػػل كادراؾ اػػدكدبل كىفرفػ ىتػػت كأةػػف ةاتػػلج لػت تاسػػةف ىمػػع ىػػع ابي ػرةف الػػذةف لػػدةهـ الاػػكل الىنىمػ دكلػػع
الاصكر لدةع رزؽ ..) 79 , 2003
 -2دارة اي لفليت Management of Emotional
كتف ل تااةؽ التكازف اي لفللل ىف ياؿ ض ط اي لفليت صػكرة ىسػتىرة كتهػذةب الػ لس كاي تفػلد ػف ىصػلدر
اي لفلؿ كالتفلىؿ ىع الالل السةل

 -3الداففة

سمكب لع لتااةؽ ايستارار ال لسل أل ليل . ) 54 ,2005

Motivation

كتف ل تكلةع ا لفليت اللرد اك بػدؼ ىػل ةفػرؼ يطكاتػع يطػكة يطػكة كةسػفت لػت تااةاػع كةنػكف لدةػع الاىػلس
كالى ل رة يستىرار السفل ىف المع كةفد ادىؿ ىنك ل أسلسةل فل الداففة

اد سر كنللفل . ) 69 , 2000

 -4التفلطؼ Empathy
كةسػػىت الػػتلهـ أك الػػتاىص الكلػػدا ل نىػػل ةسػػىةع ادكارد تةتي ػ ر ذ ةاػػكؿ ف التفػػلطؼ ة ػػع ىػػف اليػػفكر ىفل ػػلة
ابي ػػر لستاض ػػلر ىي ػػل ر ابي ػػر لس ػػهل ل ػػت داي ػػؿ الىتف ػػلطؼ لس ػػع كةطم ػػؽ مة ػػع ف ػػض ال ػػلا ةف ىص ػػطمح
الىيػػلرن الكلدا ة ػ أك الىيػػلرن اي لفللة ػ

ىفىرةػػع  ) 47 , 2005فلليػػيص الىتفػػلطؼ ةػػلدر مػػت الا ػراعة

الذاتة لىيل ر كا لفليت ابيرةف دة ىف صكتهـ أك تف ةرات كلههـ كلةس للضركرة ىىل ةاكلكف كالتكاد ىفهػـ
ا لفللةل كفهـ ىيل ربـ كا لفليتهـ كالت لغـ ىفهـ كايتصلؿ هـ كىػف المهػـ كىفلةيػ ىيػناتهـ كا طػللهـ الامػكؿ
لهل لكلىلف . ) 042 , 2000
 -5الىهلرات ايلتىل ة Social Skills
كتف ػػل الت ػ ةر ايةلػػل ل كالاػػكم فػػل ابي ػرةف ػػف طرةػػؽ دراؾ ا لفػػليتهـ كىيػػل ربـ كىفرف ػ ىتػػت ةاػػلدكف كىتػػت
ةت فػػكف كةسػػل دكف كةتصػػرؼ ىفهػػـ طرةاػ ىالىػ

كاللػػرد ذك الىهػػلرة ايلتىل ةػ الفللةػ ةػػتىنف ف ةا ػػع ابيػرةف

كةستطةع التللكض كاؿ ال از لت كةاةـ التفلكف كالفىؿ اللىل ل كغلل ل ىل ةنكف لدةهـ أصدةلع ن ةركف كةتىتفكف
ىستكةلت للة ىف ال للح ) Barent, 2005 : 15

دراسات سابقة
دراسات تتعمق بالذكاء االنفعالي وعالقته ببعض المتغي ارت
دراسة الناشئ 6002الذكاء االنفعالي وعالقته بفاعمية الذات لدى المدرسين
بػػدفت الد ارسػ لػػت ةةػػلس الػػذنلع اي لفػػللل لػػدل الىدرسػػةف كةةػػلس فل مةػ الػػذات لػػدل الىدرسػػةف كتفػػرؼ الفاةػ
ايرت لطة ػ ػػةف الػػذنلع اي لفػػللل كفل مة ػ الػػذات كالتفػػرؼ مػػت اللػػركؽ فػػل الفاة ػ ػػةف الىت ة ػرةف كفاػػل لىت ةػػرم
الل س كالفىر لدل الىدرسةف كت للت ة الدراس ىػف  400ىػدرس كىدرسػ ىػكز ةف مػت ىػدةرةلت تر ةػ
كةلىػت ال لا ػ

ػداد

ػلع أداة لاةػلس الػذنلع اي لفػللل كأداة لاةػلس فل مةػ الػذات تكصػمت الد ارسػ لػت ف الىدرسػةف

ةىتمنػػكف ذنػػلع ا لفػػللل داؿ اصػػللةل كتكلػػد اة ػ ارت لطةػػع ػػةف الػػذنلع اي لفػػللل كفل مة ػ الػػذات ت فػػل لىت ةػػر
الل س كاللللت الفىرة  .أل ليل ) 2005

دراسة المصدر 6002الذكاء االنفعالي وعالقته ببعض المتغيرات االنفعالية لدى طمبة الجامعة
بػػدفت الد ارسػ لػػت النيػػؼ ػػف الفاةػ ػػةف الػػذنلع اي لفػػللل كىلىك ػ ى ػف الىت ة ػرات اي لفللة ػ تى مػػت كله ػ
الضػ ط كتاػػدةر الػػذات كاليلػػؿ كت للػػت ة ػ الد ارسػ ىػػف  209طللػػب كطلل ػ ىػػف طػػاب الىسػػتكل ال للػػث نمة ػ
التر ة ػ للىف ػ ادزبػػر ػزة كةػػلـ ال لاػػث ت ػػل ىاةػػلس

ىػػلف ك ػػد السػػىةع  2000لاةػػلس الػػذنلع الكلػػدا ل

كتكصمت الدراس لت كلكد فركؽ دال اصللةل ةف الذنكر كاإل لث فل الػذنلع اي لفػللل لصػللح الػذنكر ككلػكد
فػػركؽ دال ػ اصػػللةل ػػةف ىرتلفػػل كى يلضػػل الػػذنلع اي لفػػللل فػػل تاػػدةر الػػذات لصػػللح ذكم الػػذنلع اي لفػػللل
الىرتلع ك دـ كلكد فركؽ ذات ديل ػةف ىرتلفػل كى يلضػل الػذنلع اي لفػللل فػل كلهػ الضػ ط كاليلػؿ ككلػكد
ت ةر داؿ اصللةل لمذنلع اي لفللل مت نؿ ىف كله الض ط كتادةر الذات كاليلؿ  .الىصدر ) 2006

دراسة Sunbul& Aslan 2007العالقة بين الذكاء االنفعالي واالنجاز بين طالب المرحمة األولى والرابعة .
بدفت الدراس لت النيؼ ف الفاة ةف الذنلع اي لفللل كاي للز ةف طاب الىرام ادكلت كال ار ف فل نمة
التر ة فل ةك ةل فل ترنةل كت للت ة الدراس ىف  302طللب كطلل ىػف الىرامػ ادكلػت كال ار فػ كتػـ اي تىػلد
مت درللت ايىتال لت لمطم كياؿ  04أس كع ىاةلس الذنلع اي لفللل كتكصمت الدراس لت كلػكد فػركؽ فػل
ال ػػذنلع اي لف ػػللل ػػةف ال ػػذنكر كاإل ػػلث لص ػػللح ال ػػذنكر كي تكل ػػد ف ػػركؽ كفا ػػل لمىرامػ ػ كتكل ػػد اةػ ػ ػػةف ال ػػذنلع
اي لفللل كاي للز .

.)Sunbu l& Aslan 2007

دراسات تتعمق بالصحة النفسية
 دراسة نمر 6002ىاةلس الصا ال لسة ك اةتعْ سىلت الييصة لدل طم الىرام اإل دادةػ

ػلع ىاةػلس الصػػا ال لسػة لػػدل طم ػ الىرامػ اإل دادةػ كةةػلس الصػػا ال لسػة

كالىالر

ةف درللت الصا ال لسة

ػلع كتط ةؽ)بػدفت الد ارسػ لػت
لػدل طم ػ الىرامػ اإل دادةػ

مت كفػؽ ىت ةػر اللػ س كالتيصػص كالىالر ػ ػةف درلػلت الصػا ال لسػة

الفمةػػل كالػػد ةل لػػدل طم ػ الىرام ػ اإل دادة ػ

مػػت كفػػؽ سػػىلت الييصػػة كالنيػػؼ ػػف الفاة ػ ايرت لطة ػ ػػةف

الصا ال لسة ك ةف سىلت الييصة لدل طم الىرام اإل دادة كت للت ة الدراس ىف  450طللب كطلل
كاةع  225ىف الػذنكر ك 225ىػف اإل ػلث ىػف طم ػ الصػلةف اليػلىس كالسػلدس اإل ػدادم كال ػل كم ىػف ىػدةرةلت
التر ة فل النرخ كالرصلف

داد .

كةلىػت

ػػلع ىاةػلس الصػػا ال لسػة كتكصػػمت الد ارسػ لػػت ف ة ػ ال اػػث ةتىتفػكف ىسػػتكل فػكؽ الىتكسػػط فػػل

الصا ال لسة  .ىر . )2009

دراسة مقداد والمطوع 6002اإلجهااااد النفساااي واساااتراتيجيات المواجهاااة والصاااحة النفساااية لااادى عيناااة مااان طالباااات جامعاااة
البحرين .
بدفت الد ارسػ لػت ىفرفػ ىصػلدر اإللهػلد لػدل الطلل ػلت الللىفةػلت فػل للىفػ ال اػرةف كىفرفػ ايسػتراتةلةلت
التػػل تسػػتيدىهل الطلل ػػلت كىفرف ػ الل ػ الصػػا ال لس ػػة لمطلل ػػلت  .تنك ػػت ة ػػ الد ارسػػ ىػػف  58طلل ػػ ى ػػف
طلل ػػلت للىفػ ػ ال اػػرةف الىتزكل ػػلت كصػػىـ ال لا ػػث ػػاث أدكات ب ػػل ىص ػػلدر اإلله ػػلد كاس ػػتراتةلةلت ىكالهػ ػ
اإللهلد كالصا ال لسػة كأظهػرت ال تػللج ف الىسػللؿ ادنلدةىةػ بػل أن ػر تسػ ل فػل اإللهػلد كاف ايسػتراتةلةلت
الدة ة ػ نل ػػت بػػل اإلسػػتراتةلة اليػػللف ايسػػتيداـ لىكاله ػ اإللهػػلد كاف الطلل ػػلت ي ةتىػػتفف للصػػا ال لسػػة
الفللة

ىاداد كىطكع . ) 2003

دراسة محمد والصبان 6002مشااكالت الطالبااات وعالقتهااا بماش ارات الصااحة النفسااية والتحصاايل الدراسااي لاادى عينااة ماان
طالبات كمية التربية إلعداد المعممات بمكة المكرمة .
بدفت الدراس لت التفرؼ مت كع الىينات التل تكالههل الطلل لت كالتفرؼ مت اللركؽ فل ى يرات الصا
ال لسػػة كفاػػل لىت ةػػر الىرام ػ

أكؿ – ار ػػع ) كالتفػػرؼ مػػت الفاة ػ ػػةف الىيػػنات كى ي ػرات الصػػا ال لسػػة

كتنك ػػت ة ػ الد ارس ػ ىػػف  385طلل ػ  .كتػػـ ت ػػل ىاةػػلس الصػػا ال لسػػة لمي ػ لب

ػػداد الارةطػػل كاليػػيص

 )0992تكصمت الدراس لػت ف ب ػلؾ فػركؽ دالػ اصػللةل ػةف الىرامػ ادكلػت كال ار فػ فػل ى يػرات الصػا
ال لسػػة كلصػػللح الىرام ػ ال ار ف ػ

كتكلػػد اة ػ ارت لطةػػع نسػػة ػػةف الىيػػنات كى ي ػرات الصػػا ال لسػػة .

ىاىد كالص لف ) 2007

الفصل الثالث إجراءات البحث
مجتمع البحث :Population of the Research
ةتنػ ػػكف ىلتىػ ػػع ال اػ ػػث الاػ ػػللل ىػ ػػف طم ػ ػ

نػ ػػر اع لمفػ ػػلـ الد ارسػ ػػل 2000-2009ـ كضػ ػػىف

نمةػ ػػلت للىف ػ ػ

التيصصلت الفمىة كاإل سل ة كلمدراس الصػ لاة فاػط كال ػلل
الل ػ س ذنػػكر – ػػلث ) كالتيصػػص

ػددبـ  *)2825طلل ػل كطلل ػ ىػكز ةف اسػب

مىػػل – سػػل ل ) كالىرام ػ

ىلتىع ال اث
الجدول ( )2مجتمع البحث موزعين بحسب الجنس والتخصص والمرحمة
النمة

ادكؿ

ال ار ع

ذنكر

لث

ذنكر

لث

مكـ

80

029

95

204

طب

02

30

22

38

أكؿ – ار ػػع )  .كاللػػدكؿ  )0ةكضػػح

ب دس

40

47

20

27

ز ار

54

60

40

35

صةدل

05

25

02

29

تر ة

005

236

007

300

دارة كاةتصلد

230

040

070

045

ةل كف

045

69

72

58

الىلىكع

693

737

549

846

2825

عينة البحث :The Sample of Research
دلؿ الاصكؿ مت ة ىى م لطم للىف نر اع ةلىت ال لا
ايتةرت أر ع نمةلت طرةا

يكالة كاةع نمةتةف سل ة

كنمةتةف مىة كبل التر ةػ الاػل كف اله دسػ

تػػـ ايتة ػػلر  )424طلل ػػب كطلل ػ ى ػػف ىلتىػػع ال ا ػػث ال ػػلل
ك س

لليطكات يتة ,
الفمػكـ).

ػػددن  )2825طلل ػػل كطلل ػ ػ ك لدس ػػمكب الط ا ػػل

 ) 0905كاللدكؿ  )2ةكضح أفراد ة ال اث .

اللدكؿ  )2ةى ؿ ا داد افراد الفة ىكز ةف اسب الل س كالتيصص كالىرام
النمة

ادكؿ ال ار ع الىلىكع
ذنكر

لث

ذنكر

لث

اله دس

00

00

4

6

30

الفمكـ

08

30

23

52

024

الال كف

36

07

08

04

85

التر ة

27

57

26

74

084

الىلىكع 90

70 006

424 046

اداتل ال اث  ,ىاةلس الذنلع اي لفللل
فد أف اددت ال لا ىلهكـ الذنلع اي لفللل مت كفؽ ظرة

لكلىػلف اػددت الىلػليت لهػذا الىلهػكـ ليسػت لد

لت اإلطلر ال ظرم لم اث الاػللل كنػلف ػددبل  )5ىلػليت ػـ ا تىػدت ال لا ػ طرةاػ

لةنػرت  ) Likertفػل

ةةلس الذنلع اإل لفللل كاست لدان لت طرةا لةنرت  Likertفاػد تػـ كضػع يىػس ػدالؿ لللل ػ

مػت اللاػرات كبػل

ػل غلل ػلن – ي ة ط ػػؽ
ػل درلػ ىتكسػػط – ي ة ط ػػؽ مػ َّ
ة ط ػػؽ مػػل تىلىػلن – ة ط ػػؽ مػ َّ
ػل غلل ػلن – ة ط ػػؽ مػ ل
مل طاةلن ) أم . )092939495
ل

التحميل المنطقي لمفقرات:

لذلؾ تـ رض اللارات لىاةلس الذنلع اي لفللل مت  )06ي ة انر ىف الىتيصصةف فل الفمكـ التر كة كال لسة .

كلتامةؿ راع الي راع مت فارات الىاةلس تـ استيداـ ايت لر نل )2لفة كاادة الصكفل  )46 ,0985ك دت
نؿ فارة صللا

دىل تنكف ةةى ىر ع نلم الىاسك دال

 )%80ىػف

د ىسػتكل  )0.05كبػل تػكازف سػ

دد الي راع .
كاللدكؿ  )3ةكضح ذلؾ تللج ايت لر نل )2براع الي راع اكؿ صااة فارات الىاةلس
اللارات الىكافاةف غةر الىكافاةف

ةةى نلم اللد كلة ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكل الديل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ةةى نلم الىاسك

ال تةل
الىللؿ ادكؿ02 09990390590692893393496/
294904922

04

2

495

4

3930

3984

0905

دال

3984

0905

59890090292392492592993093297920

05

0

6902

3984

0905

06 30909 27 3900907908920926

0

8

3984

0905

دال

الىل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلؿ ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ل /
2596

05

8

0

3984

0905

غةر دال

4

2

3984

0905

غةر دال

الىللؿ ال للث 8 20 097900 /

04

2

495

32. 07 20 495902904906

26

09 22

02 30900

6902

3984

0905

دال

02903904905906907 899900 09293949597

279289299 08909920920922923924926
8

غةر دال

0

3984

6902

0905

279289339299349

3984

0905

دال

دال
05

0

دال

20 2939699908
309
03905

03

3

3902

02 24925930923

3984

0905

غةر دال

4

2

3984

0905

غةر دال

0

8

3984

3984

0905

غةر دال

الىللؿ ال ار ع 06 2949059099279289995 0 /
6900907923

02

4

2

0905

0429 06930 39798900902903904

2

495

3984

0905

دال

05

0

6902

3984

0905

دال

0

6902

3984

06

0

8

3984

0905

دال

3902

3984

0905

غةر دال

08920920922924925926930

الىللؿ اليلىس 05 08922924 0949899902904905920/
2959697900903906907909920
3900923925

03

3

ىػػف اللػػدكؿ  )3ةتضػػح ىػػل ةػ تل اصػػمت الىكافاػ

مػػت صػػااة

عينة التحميل اإلحصائي

0905

دال

 )020فا ػرة فػػل ةةػػلس ىػػل كضػػفت ىػػف ألمػػع

تتكزع مت ىنك لت الىاةلس كبل التل ستامؿ اصللةلن لاسلب فض الى يرات اإلاصللة .

التحميل اإلحصائي لمفقرات

دال

تيةر ىفظػـ أد ةػلت الاةػلس ال لسػل لػت ضػركرة لػراع التامةػؿ اإلاصػللل للاػرات الىاػلةةس ال لسػة

مػت ة ػلت

ن ةػرة كىى مػ لمىلتىػػع الػػذم ت تىػػل لةػػع ذ ةػػرل ب رةسػػكف  )0970أف الػػـ الفة ػ الى لسػ فػػل ىمةػ التامةػػؿ
اإلاصػػللل لملاػػرات ةلضػػؿ أف ي ةاػػؿ ػػف  )400كي ةزةػػد مػػت  )500ف ػػرد ةػػتـ ايتة ػػلربـ دةػػ ىػػف الىلتىػػع
ادص ػػمل  Henrysoon,1963:132ل ػػذا ارتػ ػ ت ال لا ػ ػ أف تن ػػكف ة ػ ػ التامة ػػؿ اإلاص ػػللل لملاػ ػرات )400
طلل

ايتةرت بذن الفة

أ-
الز ار
ب-

لدسمكب الىرامل الفيكالل ىف طم للىف نر اع

مت كفؽ الىرااؿ ابتة ,

ايتةرت يػكالةلن أر ػع نمةػلت نمةتػةف مىةػ كنمةتػةف سػل ة كبػل اإلدارة كايةتصػلد التر ةػ

الفمػكـ

)
تػػـ ايتةػػلر ةسػػـ ىػػف نػػؿ نمةػ ىػػف بػػذن النمةػػلت ادر ػػع ك ىػػل اف نمةػ التر ةػ كنمةػ الفمػػكـ بػػل ىػػف ة ػ

التط ةؽ ال هللل لذا ارت ت ال لا ايذ ةسـ كااد ىف بلتلف النمةتلف لنل يةفلد التط ةػؽ ىػرتةف مػت لػس ادفػراد
.

الجدول ( )4أفراد عينة التحميل اإلحصائي
الذنكر اإل لث الذنكر اإل لث
اإلدارة كايةتصلد 25

25

25

25

التر ة

25

25

25

25

ألز ار ع

25

25

25

25

الفمكـ

25

25

25

25

الىلىكع

000

000

000

000

 -6حساب الخصائص السيكومترية لمفقرات:
أ -القوة التمييزية لمفقرات (:)Discrimination Power of Item
لاسلب الاكة التىةةزة للارات ىاةلس الذنلع اي لفللل رت ت الدرللت ترتة لن ت لزلةلن ىف أ مت درل لت أةػؿ درلػ
نمة ػ دف ػراد ة ػ تامةػػؿ اللا ػرات اصػػللةلن ال ػػلل الىهػػل  )400طلل ػ
الدرلػ النمة ػ

سػ

 )%27فػػل نػػؿ ىلىك ػ

كةػػد م ػ

درلػػلت الىلىك ػ الفمةػػل ػػةف  ) 584- 472درل ػ

ػػـ اػػددت الىلىك تػػلف الىتطرفتػػلف فػػل

ػػدد ادف ػراد فػػل نػػؿ ىلىك ػ

 )008طلل ػ

تراكاػػت

كدرلػػلت الىلىك ػ الػػد ةل ػػةف  . )454- 304كاسػػتيدـ

اييت ػلر التػػللل  )t-Testلفة تػػةف ىسػػتامتةف فػػل اسػلب اللػػرؽ ػػةف الىلىػػك تةف فػػل درلػلت نػػؿ فاػرة ىػػف فاػرات
الىاةلس

مت أسلس أف الاةى التللة الىاسك تى ؿ الاكة التىةةزة لملارة .اللدكؿ  )5ةكضح ذلؾ

ب -صدق الفقرات (:)Validity of Item

أف نؿ فارة تهدؼ لت ةةلس الكظةل لسهل التل تاةسػهل اللاػرات اديػرل أاىػد  )293 ,0980كتيػةر ا سػتلزم
 )Anastasi) (1988لػػت أف صػػدؽ اللاػرات ةاسػػب ىػػف يػاؿ ارت لطهػػل ىاػػؾ يػػلرلل أك دايمػػل كفػػل اللػ
دـ تكافر ىاؾ يلرلل فإف أفضؿ ىاؾ دايمل بك الدرل النمة لمىاةلس . )Anastasi,1988:211

الجدول ( )2القوة التمييزية لفقرات المقياس ومعامالت صدقها
ىفلىؿ ايرت لط ت

ت

التىةةز

0

*0980

0900

2

9994

0942

5903 05

3

4974

*0.07

3.42 06

0900

4

*0935

09005

* 0940 07

*0907

30

5

4974

*0905

4937 08

* 0905

30

5933

6

*0978

0902

0902 * 0978 09

32

00969

0945

7

2986

*0900

8903 20

0942

33

5998

0938

8

3965

0923

8979 20

0945

34

7956

0939

9

9980

0949

9960 22

0950

35

6904

0934

00

3952

0923

7950 23

0940

36

*0993

0902

00

2949

0909

* 0905 * 0907 24

37

5982

0929

02

5987

0933

7909 25

0940

38

*0960

0900

40

5903

0927

* 0908 60

* 0905

83

4900

0922

40

5992

0937

7900 62

0934

84

6927

0934

42

* 0903 * 0958

7937 63

0939

85

7937

0939

* 0.25 64

*0902

86

5907

0962

3985 65

0923

87

6998

0945

09099

88

2943

0905

89

6904

0934

*0972

0902
0934

0939

التىةةز

ىفلىؿ ايرت لط

التىةةز

ىفلىؿ ايرت لط ت

7949 04

0940

27

9945

0946

0932

28

2986

0920

29

8940

0942

00907

0950
0930

43

6966

44

* 0902 * 0925

45

4925

* 0908

* 0939 66

46

5935

0925

4925 67

* 0906

47

* 0905 * 0942

8920 68

0946

90

48

7942

0939

5987 69

0933

90

6904

49

3906

0920

5992 70

0937

92

0909 * 0978

50

00925

0954

6959 70

0932

93

3900

* 0906

50

8920

0946

7902 72

0939

94

2982

0909

52

* 0902 * 0925

2942 73

0924

95

2980

0939

53

9958

0949

7949 74

0940

96

8920

0924

54

2980

9 092

3952 75

0923

97

7902

0939

55

00925

0954

8929 76

0936

98

2942

0924

56

7937

0939

7995 78

0947

99

*0993

0902

57

2982

0909

2982 79

0920

5904 000

0929

58

2902

* 0907

3900 80

* 0.06

5903 000

0927

59

4997

0930

2902 80

* 0907

5998 002

0938

60

0985

* 0903

3985 82

0923

6943 003

0937

3985 004

0923

*0977 006

*09089

9958 007

0949

7960 008

0938

9929 009

0950

00907 000

0950

7949 000

0940

00926 002

0954

6994 003

0935

7947 004

0934

3999 005

0923

7920 006

0953

5933 007

77 0

5903 008

0932

4950 009

0930

9975 020

0947

ىػف اللػػدكؿ ةتضػػح أف ب ػػلؾ  )34فاػرة نػػلف فضػػهل اصػ ر ىػػف الاةىػ اللػػد كلةػ

) 0996

ػػد ىسػػتكل ديلػ

 0905ك درل ػ ارة ػ  206ك للتػػللل فهػػل غةػػر ةػػلدرة مػػت التىةةػػز كال ػ فض اديػػر ىفػػلىات ارت لطهػػل للدرل ػ
النمة ػ لمىاةػػلس غةػػر دال ػ اصػػللةلن أم اص ػ ر ىػػف اللػػد كلة ػ ال لل ػ * )09098

ػػد ىسػػتكل  )0.05ك درل ػ

ارة  398ك ذلؾ است فدت بذن اللارات ك فد است فلد اللارات ىف ىاةلس الذنلع اي لفللل ةص ح ػدد فاػرات

 )86فارةكتنػػكف أةػػؿ درل ػ ىىن ػ لػػع  )86كأ مػػت درل ػ لػػع  )430كأف الىتكسػػط

الىاةػػلس صػػة تع ال هللة ػ

ذا أ طةػ ػ ػػت ل ػ ػ ػػدالؿ اإللل ػ ػ ػ

ال ظػ ػ ػػرم لمىاةػ ػ ػػلس ةنػ ػ ػػكف  )258درل ػ ػ ػ

 )092939495لملا ػ ػ ػرات ايةلل ة ػ ػ ػ ك

 )594939290لملارات السم ة .
ثبات مقياس الذكاء االنفعالي Reliability
 -2طريقة اعادة االختبار
اف ال لت الىتااؽ هذن الطرةا ةف ل الاصكؿ مت ال تللج لسهل التل اااهل اييت لر اذا ىل ا ةد 0تط ةاع فد
ىدة زى ة

مت الفة

لسهل لستيداـ لس التفمةىلت  . ))PERJMAN,1979:P.155كةيةر Adms,

 )1964الت اف الىدة ةف التط ةؽ ايكؿ لاداة كالتط ةؽ ال ل ل لهل ةلب اف ي ةتللكز اس ك ةف اك اث اسل ةع
 )Admes, 1964: 162كل رض اةللد ال لت هذن الطرةا ايتةرت ة ع طرةا

يكالة ىنك ىف )80
ك فد

طللب كطلل ىف نمةلت ايدارة كايةتصلد كالصةدل ) لدكؿ رةـ  )6كىف الىرامتةف ايكلت كال ار ف

تط ةؽ الىاةلس كتصاةح ايستلل لت ا ةد تط ةؽ الىاةلس فد ىركر  )05ةكىل كبل ىدة ىا كل ااصللةل لنل
ي ةتذنر الىستلةب الل لتع فل الىرة ايكلت الفلةمل  )049 ,0990كةد تـ اسلب ىفلىؿ ارت لط
ةرسكف Personةف درللت الىلاكصةف فل التط ةؽ كدرللتهـ فل التط ةؽ ال ل ل ف م ىفلىؿ ايرت لط
الجدول ( )2افراد عينة الثبات

.)0.80
ايكؿ ال ار ع

النمة

دارة كاةتصلد  /ذنكر 00

00

20

00

00

20

00

00

20

00

00

20

40

40

80

لث
صةدل  /ذنكر
لث
الىلىكع
 -6طريقة التجزئة النصفية Split Half Method

كلتااةػػؽ ذلػػؾ لمىاةػػلس الاػػللل ةلىػػت ال لا ػ سػػاب  )80سػػتىلرة ك يػػنؿ ي ػكالل فػػد اػػذؼ اللا ػرات غةػػر
الىىةػزة كغةػػر الصػػلدة ضػػىف ل ػراعات التىةةػػز كى ي ػرات الصػػدؽ  .ػػـ ةسػػىت الػػت صػػلةف ك طرةا ػ

اللػػردم –

الزكلػػل) ػػـ ةلىػػت ال لا ػ لسػػتيراج اإلرت ػػلط ػػةف درلػػلت ال صػػلةف لسػػتفىلؿ ىفلىػػؿ ارت ػػلط ةرسػػكف Person
كدة  . )276 ,0998كةد أظهرت ال تللج أف ىفلىات اإلرت لط نل ت  0.78كلىل نل ػت الدرلػ الىسػتيرل
بل ل صؼ اديت لر فاد تـ تفدةمػع سػتفىلؿ ىفلدلػ سػ ةرىلف – ػراكف كر ػداةؾ كبةلػةف )78-77, 0989
ف م ت ةةى اإلرت لط  )0.87كبل ةةى
الاةى ػ التللةػ ػ اللدكلةػ ػ درل ػ ارةػ ػ
لىفلىؿ ايرت لط
ىستكل ديل

د درل ارة

لت للة ذا ىل ةكر ت اةـ لت لىالةةس أيرل *.
)206

.)398

 )0.05تسلكم .)0.098

ػػد ىس ػػتكل ديل ػ

 )0.05تس ػػلكم  .)0.96الاةىػ ػ الارلػ ػ

ثانيا:مقياس الصحة النفسية
تـ اي تىلد مػت ىاةػلس الصػا ال لسػة الىفػد ىػف ال ىػر) 2009ك فػد اسػتيراج اليصػللص السػةنكىترة ظهػر
ا ع ةتىتع للصدؽ كال لت كالتىةةز .
تط ةؽ الىاةلسةف صػة تهىل ال هللةػ

ط اػت ال لا ػ أداتػل ال اػث مػت ة ػ ال اػث الىنك ػ ىػف  )424طلل ػل

كطلل فل للىف نػر اع لمتيصصػلت الفمىةػ كاإل سػل ة ) كلمىػرامتةف ايكلػت كال ار فػ
 ) 2000اللدكؿ كةد است رةت فترة التط ةؽ ة ار

لمفػلـ الد ارسػل - 2009

 )60ةكىلن.

الوسائل اإلحصائية
اسػػتفل ت ال لا ػ ػ للااة ػ اإلاص ػػللة
ال هللة

 )SPSSلتامةػػؿ ال ةل ػػلت س ػكاع ف ػػل ػػلع الىاة ػػلس اـ تامةػػؿ ال ةل ػػلت

كةد استفىمت الكسللؿ اإلاصللة ابتة ,

 ىفلىؿ ارت لط ةرسكف - Person Correlation Cofficientىفلدل س ةرىلف راكف Spearman-Brown - formulaىر ػع نػلم – اييت ػلر التػللل لفة ػ كااػدة  - T-Test for one – Sample caseاييت ػلر
التللل لفة تةف ىستامتةف T-Test for tow Independent Sample

عرض النتائج وتفسيرها
ةتضػىف بػذا اللصػؿ رضػلن لم تػللج التػل تكصػػمت لةهػل الد ارسػ الاللةػ كتلسػةر تمػؾ ال تػػللج مػت ضػكع ادبػػداؼ
الىرسكى لهل كبل -,
الهدف الول  ( -:التعرف عمى مستوى الذكاء االنفعالي لدى طمبة جامعة كربالء)
لتحقيق الهدف االول
أ-تػػـ اتسػػلب ىتكسػػط الػػدرللت النمةػ
ال اث الاللل ال لل

مػػت ىاةػػلس الػػذنلع اإل لفػػللل الىنػػكف ىػػف  )86فا ػرة كللىةػػع أف ػراد ة ػ

ددبـ  )424طلل ػ ػلن كطلل ػ

فم

 )272.768ك إ اراؼ ىفةلرم . )893 37

ب-تـ اتسلب الىتكسط الىفةلرم الىتكسط ال ظرم) لمىاةلس ف م

. ) 258

ل ػ-كل ػػرض ةلػػلد ديلػ اللػػرؽ اصػػللةلن فاػػد تػػـ سػػتيداـ اإليت ػػلر التػػللل  T.Testلفة ػ كااػػدة  .كاللػػدكؿ )7
ةكضح ذلؾ .
الجدول ( ) 2األوساط الحسابية واإلنحراف المعياري والقيمة التائية ألفراد عينة البحث عمى مقياس الذكاء
االنفعالي
دد الفة

الىتكسط الاسل ل كاإل اراؼ الىفةلرم الىتكسط ال ظرم
درل الارة

424

272 768

الاةى التللة

ىسػػتكل الديلػ ػ

ال تةلع الىاسك اللدكلة
258 379939

0.96 89006

0.05

423

دال

كىػػف يػػاؿ ال ظػػر لػػت اللػػدكؿ  )7ةتضػػح ف اللػػرؽ ػػةف الىتكسػػطةف داؿ اةػػث م ػػت الاةىػ التللةػ الىاسػ ػ ػ ػػك
 )89006ة ىػػل نل ػػت الاةىػ اللدكلةػ

)0.96

ػػد ىسػػتكل ديلػ

 )0.05ك درلػ ارةػ

 . )423كتلسػػر بػػذن

أف الدةف اإلساىل الا ةؼ ىل للع ع فل الن ةر ىف ةلت الاراف النرةـ ةد ك لت ةةـ التفػلطؼ ىػع
ال تةل لت َ

ابيػرةف كضػ ط الػ لس كالػك ل للػػذات كالتفػلكف ىػع ابيػرةف كة نػد ىىلرسػػتهل كالفىػؿ هػل نىػػل د ػل رسػػكل ل
النرةـ ىاىد صمت اهلل مةع كسمـ) لت ذلؾ .
 الهدف الثاني :تعرف مستوى الصحة النفسية لدى طمبة جامعة كربالءالجدول ( )2يوضح الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والقيمة التائية ألفراد عينة البحث
دد الفة

424

الىتكسط الاسل ل كاإل اراؼ الىفةلرم الىتكسط ال ظرم
ىستكل الديل

درل الارة

ال تةل

080 093

27 8224

065

الىاسك

الاةى التللة
اللدكلة

0.96 00 985

0.05

423

ةتضح ىف اللدكؿ  )8ف اللرؽ ػةف الىتكسػطةف داؿ اةػث م ػت الاةىػ التللةػ الىاسػ ػ ػ ػػك
نل ت الاةى اللد كلة

)0.96

د ىستكل ديل

 )0.05ك درلػ ارةػ

دال
 ) 00 985ة ىػل

 . )423كةىنػف تلسػةر بػذن ال تةلػ

أةض ػلن أف ب ػػلؾ كاىػػؿ تػػد ـ الصػػا ال لسػػة فػػل الىلتىػػع ى هػػل التىلسػػؾ كاإلس ػ لد ايلتىػػل ل كالتامػػل ػػللاةـ
كالتاللةػػد الفر ةػ ادصػػةم التػػل تفػػةف الضػػفةؼ كت صػػر الىظمػػكـ فضػان ػػف ةػػةـ الػػدةف اإلسػػاىل ك هلػػع الاػػكةـ
الذم ةفةف مت أف ةنكف اإل سلف ىاتلظلن ساـ لسل دايمل نىل أف بذن الفكاىؿ فل ىلىمهل تفةف مت الاد
ىف الىينات أك ىف ت ةر الىينات التل ىف الىىنف أف ت دم لت سكع الصا ال لسة
الهدف الثالث  :تعرف العالقة االرتباطية بين الذكاء االنفعالي والصحة النفسية لدى طمبة جامعة كربالء
لتااةػػؽ بػػذا الهػػدؼ تػػـ ةلػػلد ىفلىػػؿ ارت ػػلط ةرسػػكف ػػةف درلػػلت ادفػراد مػػت ىاةػػلس الػػذنلع اي لفػػللل كدرلػػلتهـ
 ) 0 32كييت ػلر ديلػ ةةىػ ىفلىػؿ

مت ىاةلس الصا ال لسة اةث م ت ةةى ىفلىؿ ارت ػلط ةرسػكف
ايرت لط فاد تـ استيراج اييت لر التللل اةث م ت ةةىتع الىاسك
ال لل ػ

 ) 0 96درلػ

ػػد ىسػػتكل ديلػ

 ) 6 93كبل ان ر ىػف الاةىػ اللػد كلةػ

 ) 0 05ك درلػ ارةػ

 ) 422ك للتػػللل فه ػػلؾ اةػ ارت لطةػػع

طردة ةف الذنلع اي لفللل كالصا ال لسة أم لزدةلد الذنلع اي لفللل تزداد الصا ال لسة .

االستنتاجات /
ىف ياؿ ال تللج التل تكصمت الةهل ال لا ػ
اي لفػػللل كالصػػا ال لسػػة
الصا ال لسة

ةىنػف اسػت تلج ايتػل ةتىتػع طم ػ الللىفػ ىسػتكل و
ػلؿ ىػف الػذنلع

كةػرت ط الػػذنلع اي لفػػللل طردةػػل ىػػع الصػػا ال لسػػة ف لزدةػػلد الػػذنلع اي لفػػللل تػػزداد

.

التوصيات /
طلع أبىة

لىكضكع الذنلع اي لفللل كالصا ال لسة

أفراد الىلتىع

ػكىةف كاضػاةف لنػؿ
كالفىؿ مػت يػربىل كلفمهىػل ىله ن

الىاتراػػلت  /فػػل ضػػكع بػػذن الد ارسػ تاتػػرح ال لا ػ ايتػػل د ارسػ الفاةػ ػػةف الػػذنلع اي لفػػللل كىت ةػرات أيػػرل,
ى ؿ ايرادة الىس كلة ايلتىل ة

المصادر
القران الكريم

ىكةع الض ط ىط الييصة

.

- -اي رابةـ

ىلمػ

د لف درم رزؽ  . )0999فػض الظػكابر السػمكنة السػم ة لػدل طم ػ للىفػ الةرىػكؾ ادرد ةػ

نمة الىفمىةف الس  6ع 07ايردف.
ىلف .

--أ ك رةلش ك يركف اسةف ك يركف  , ) 2006الداففة كالذنلع الفلطلل ط  )0دار اللنر

 -أ ك ال صػر ىػدات ىاىػد  ,) 2008ت ىةػ الػذنلع الفػلطلل  /الكلػدا ل ىػديؿ لمتىةػز فػل الفىػؿ كال لػلح فػل الاةػلةدار الللر لم ير الالبرة.
د اللكاد

--أاىد

ب ت ) ,كصلةل الرسكؿ ط0

 -اد سر صللع كنللفل --يلرم ةمػ

داد.
كال ير الالبرة

اع الدةف ,)2000الذنلع الكلدا ل دار ة لع لمط ل

الكالدةػ كالىسػتكل التفمةىػل لمكالػػدةف

ػت ىاىػد أىػةف أنػػرـ  ,) 2007الػذنلع اي لفػللل كأسػللةب الىفلىمػ

لػػدل ة ػ ىػػف طلل ػػلت للىف ػ الطػػللؼ رسػػلل ىللسػػتةر غةػػر ى يػػكرة للىف ػ أـ الاػػرل نمة ػ التر ة ػ

الىىمن ػ الفر ة ػ

السفكدة .
 -ةػػكف سػػةؼ سػػلىل  , ) 2005الصػػا ال لسػػة لػػدل ادطلػػلؿ ك اةتهػػل لداػػداث الصػػلدىى يكرة نمة ابداب الللىف الىست صرة
 --كر داةؾ رك رت كالة از ػث بػةلف

رسػػلل ىللسػػتةر غةػػر

داد.
 ,) 0989الاةػلس كالتاػكةـ فػل مػـ الػ لس كالتر ةػ

د الراىف دس ىرنز النتب فل ادردف

ترلىػ

ػد اهلل النةا ػل

ىلف .

--لكلىلف دا ةةؿ ,)2000الذنلع الفلطلل ترلى لةمت ألل للل سمسم

للـ الىفرف

 ,)2000 _____________--الػ ػ ػػذنلع الفػ ػ ػػلطلل ترل ى ػ ػ ػ لةمػ ػ ػػت ألل ػ ػ ػػللل

ىطل ع الكطف – النكةت.

ػ ػ ػػللـ الىفرف ػ ػ ػ

ػ ػ ػػدد  )262تي ػ ػ ػرةف

ادكؿ النكةت .
-الاسةف ى ت بػلدم دالػل  ,) 2008أ ػر ر ػلىج ريػلدم ىفرفػل فػل ت ىةػ الػذنلع الكلػدا ل لػدل طلل ػلت اإل دادةػرسلل ىللستةر غةر ى يكرة نمة التر ة
--الانىل

ا ف ريد للىف

داد

داد.

ػرابةـ الاسػف  ,) 2004ا ػر التيصػص الد ارسػل ككلهػ الضػ ط مػت الػذنلع الييصػل لطػاب للىفػ أـ

الارل فرع الطللؼ ىلم للىف أـ الارل لمفمكـ التر كة كايلتىل ةػ كاإل سػل ة

الىلمػد  ) 06الفػدد  ) 0الىىمنػ الفر ةػ

السفكدة .
ىلف اىكد  ,) 2005الذنلع الكلدا ل بؿ بك ىلهكـ لدةد؟ دراسلت لسة تصدر ف ار ط اديصػللةةف

--اليضر

ال لسةةف الىصرة
-يكالدة ىاىكدكالتكزةع

ع . )0
د اهلل ىاىد ,)2004الذنلع الفلطلل الذنلع اي لفػللل الط فػ الفر ةػ ايكلػت دار اليػركؽ لم يػر

ىلف – ادردف.

-راضل فكةة ىاىػد ,)2000الػذنلع اي لفػللل ك اةتػع للتاصػةؿ الد ارسػل كالاػدرة مػت التلنةػر أي تنػلرم لػدل طػابالللىف

ىلم نمة التر ة للى صكرة الفدد  )45ىصر.

-الر ةفل فلضؿ ل ػلر لػكدةللىف

 )2000الضػ كط ال لسػة ك اةتهػل للتاصػةؿ الد ارسػل لػدل طم ػ الد ارسػلت الفمةػل فػل

داد نمة التر ة ا ف الهة ـ للىف

داد

رسلل ىللستةر غةر ى يكرة)

-رزؽ اهلل ر دا سهةؿ  ,) 2006فل مة ر لىج تدرة ل لت ىة ىهلرات الذنلع الفلطلل اطركا دنتكران غةر ى يكرةللىف دىيؽ .
--رزؽ ىاىد

د السىةع  ,)2003ىدل فل مة ر لىج الت ػكةر اي لفػللل فػل ت ىةػ الػذنلع اي لفػللل لمطػاب كالطلل ػلت

نمة التر ة للطللؼ ىلم للىف أـ الارل الىلمد  )05الفدد  )2للىف أْـ الارل الىىمن الفر ة السفكدة

.

 -الز ةػدم نلىؿ مػكاف  )2000الضػ كط ال لسػة ك اةتهػػل للرضػل الىه ػػل كالصػا ال لسػػة لػدل أ ضػػلع بةلػ التػػدرةسفل الللىف

أطركا دنتكران غةر ى يكرة نمة ابداب للىف

داد.

-الزب ار ل اسةف مل ىاىد  ,) 2006الىينات ال لسة كايلتىل ة كالتفمةىة لدل ة ػ ىػف طػاب نمةػلت الىفمىػةفالىتػ يرةف فػػل التاصػػةؿ ادنػػلدةىل فػػل ضػػكع فػػض الىت ة ػرات رسػػلل ىللسػػتةر ى يػػكرة ىلم ػ اتاػػلد الللىفػػلت الفر ة ػ
لمتر ة ك مـ ال لس الىلمد  ) 5الفدد . ) 20
-سةؼ ةلسر  ,) 2000الذنلع الفلطلل ر ة لدةدة فل ييصة الرلةس ى لرؾ ىنت اإلسن درة --ىلف فلركؽ السةد  ,)2000الامؽ كادارة الض كط ال لسة

الالبرة .

ط  ) 0دار اللنر الفر ل الالبرة – ىصر.
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 --لكة الىد
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ال لسل لدل طم لللىف
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ىلم نمة التر ة
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 --مل ةىلف
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الصا ال لسة كالتاصةؿ الدراسل لدل ة ىف طلل لت نمة التر ة إل داد الىفمىػلت ىنػ الىنرىػ
الىفمىلت ىن الىنرى .
ػػد ػػكف

--الىسػػفكدم

ى يكرة نمة التر ة
--ىفىرة
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