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 : الممخص
ييدؼ البحث الحالي الى معرفة ) مستوى طمبة قسـ المغة العربية في كميات التربية في الذكاء 

العاطفي ( ، اتبعت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي لتحقيؽ اىداؼ البحث ، يقتصر البحث الحالي 
بلء ، الكوفة، عمى طمبة قسـ المغة العربية الصؼ الرابع في كميات التربية في الجامعات ) بابؿ ، كرب

( طالب وطالبة ، واختارت عينة البحث بطريقة عشوائية في  ٙٓٗالقادسية ( والبالغ عددىـ ) 
 ( طالب وطالبة.  ٛٙٔالجامعتيف ) بابؿ ، كرببلء ( اذ بمغ عددىـ ) 

(  ٕٔٓٓاما اداة البحث  فقد تبنت الباحثة اختبار جولماف لمذكاء العاطفي ترجمة حساف المالح ) 
( فقرة اختبارية وكاف نوع االختبار اختيار مف متعدد ، وايضا عرضتو الباحثة  ٚٔكوف مف ) الذي ت

/  ٔ/  ٔٔعمى مجموعة مف المحكميف لمتحقؽ مف صدقو الظاىري ، وطبقتو يـو االربعاء المواؽ ) 
( عمى عينو استطبلعية مف غير عينة البحث لتأكد مف سبلمة فقراتو وتحديد الوقت  ٕٕٕٓ
( وطبقت الباحثة  ٜٔ.ٓؽ لبلجابة ، كما تـ استخراج ثباتو  بطريقة الفاكرونباخ  اذ بمغ ) المستغر 

( طالب وطالبة يـو االربعاء الموافؽ ٛٙٔاالختباريف عمى عينة البحث الرئيسة البالغة ) 
 .عمى طمبة جامعة كرببلء ٕٕٕٓ/ٔ/ٕٓعمى طمبة جامعة بابؿ ويـو الخميس الموافؽ  ٕٕٕٓ/ٔ/ٜٔ

 بيؽ االداة تحت معالجة البيانات احصائيا ظيرت النتائج  :وبعد تط

اف طمبة قسـ المغة العربية في كميات التربية يتمتعوف بالذكاء العاطفي اذ بمغت القيمة المحسوبة - 
 (.ٜٓٙ،ٔ(وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة )ٗ٘ٗ،ٜ)

 . (طفيمستوى ، كميات التربية ، الذكاء العا)الكممات المفتاحية : 
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                                                                                             Abstract                 

   The current research aims to identify (the level of students of the Arabic 

language department in the faculties of education in emotional intelligence), 

where the researcher followed the descriptive associative approach to achieve 

the objectives of the research.  Al-Qadisiyah) numbered (406) male and 

female students, and the research sample was chosen randomly in the 

universities of (Babylon and Karbala), where they numbered (168) male and 

female students. 

   As for the research tool, the researcher adopted Goleman's emotional 

intelligence test, which was translated by Hassan Al-Maleh (2001), which 

consists of (17) test items and the type of test was multiple-choice.  The 

researcher also presented it to a group of arbitrators to verify its apparent 

validity, and applied it on Wednesday (11/1/222) to an exploratory sample 

without the research sample to ensure the integrity of its paragraphs and to 

determine the time taken for that.  The answer and its stability was extracted 

by the Fackronbach method, which amounted to (0.91), and the researcher 

applied the two tests to the main research sample of (168) students on 

Wednesday, 19/1/2022 for university students.  Babylon and on Thursday 

20/1/2022 for the students of Karbala University. 

   After applying the tool under statistical data processing, the results 

appeared: 

    The students of the Arabic language department in the faculties of 

education enjoy emotional intelligence, as the calculated value reached 

(9,454), which is greater than the tabular value of (0691.) 

Keywords:( level, faculties of education, emotional intelligence). 
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 الفصل االول : التعريف بالبحث 

 مشكمة البحث:

تناولت كثير مف المؤتمرات الذكاء العاطفي كما جاء في المؤتمر العممي الرابع لسنة 
بعنواف الذكاء الوجداني وعبلقتو بالشعور بالسعادة لدى طمبة جامعة بغداد  ٕٙٔٓ

واوصى المؤتمر باتباع استراتيجيات وطرائؽ واساليب تنمي الذكاء الوجداني لدى الطمبة 
ومنيا االستقصاء والتعمـ التنافسي وايضا اكد عمى ضرورة اعداد االنشطة والتدريبات 

التي تساعد عمى تنمية الذكاء الوجداني لدى الطمبة الجامعات )فاضؿ وثناء 
،ٕٓٔٙ:ٕٔٛ  .) 

بأف الذكاء العاطفي  تنبئ بالنجاح في الدراسة ، والعمؿ ،   أوضح المختصوف  
ٝ مف  ٓٛوالصحة الجسمية ، وتشير الدراسات الحديثة إلى أف الذكاء العاطفي يتنبأ بػ 

نجاح اإلنساف في الحياة ، و إف تنمية ىذه الميارة تسفر عف شخصية متزنة قادرة عمى 
اونة وقادرة عمى فيـ اآلخريف وقادرة عمى تحمؿ المسؤولية وتأكيد الذات ، ومتفتحة ومتع

حؿ المشكبلت ، و ضبط النفس في مواقؼ الصراع واالضطراب واتزاف المشاعر 
والسموؾ والفكر، وقادرة عمى التواصؿ الفعاؿ وتوقع النتائج المترتبة عمى السموؾ ) عبد 

 (. ٜٗ:  ٕٚٔٓالغني ، 

  : بالسؤاؿ االتي ويمكف تمخيص مشكمة البحث الحالي 

 مامستوى طمبة قسـ المغة العربية في الذكاء العاطفي ؟

 اهمية البحث :

تمعب االنفعاالت دورًا ىامًا في حياة اإلنساف ، و بدونيا ليس لمحياة معنى و ال متعة ، 
سواء كانت ىذه االنفعاالت سارة ، كالبيجة و الحب ، أو غير سارة ، كالغضب ، 

عف موقفنا النفسي تجاه بيئتنا ، إنيا تجذبنا اتجاه  والخوؼ والحزف . إف انفعاالتنا تعمف
بعض األفراد ، و األشياء ، و األفكار ، أو تنفرنا منيـ  ، كما تساعدنا انفعاالتنا عمى 
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تنظيـ خبراتنا  وتوجيو سموكنا فيي تحرض السموؾ ، و توجيو ، أو تعيقو و توقفو ، 
وجدانية مف نوع ما  ) الخضر ،  فمعظـ سموكنا يكوف مصحوبًا بحالة انفعالية و خبرة

ٕٓٓٙ  :ٛ . ) 

ويمكف لمعاطفة أف تتغمب عمى أفكارنا وتؤثر بشكؿ كبير عمى تصرفاتنا كما      
يساعدنا الذكاء العاطفي  عمى التعرؼ عمى عواطفنا ، واحتوائيا ، ونقميا بطريقة فعالة 

ىذه القدرات  ، إلى جانب التعرؼ عمى أحاسيس اآلخريف وعواطفيـ . لقد تبيف أف
تتفوؽ عمى الذكاء المدرؾ العالي ، في تنبؤ النجاح في كافة أنواع العبلقات ، سواء في 

المنزؿ أـ في العمؿ ، كما في نواح أخرى مف حياتنا . فعمى سبيؿ المثاؿ ، عندما 
يسعى معظـ األشخاص إلى مد يد العوف إلنجاح عبلقة ما ، تكوف في باليـ فكرة عف 

يعتبرونيا مسؤولة عف الخبلفات التي يواجيونيا ، بمعنى أف معدؿ المشاكؿ التي 
ذكائيـ قد اعتبر أف ىذه المشاكؿ ىي سبب ببلئيـ . لكف ما ال يعرفونو  ىو أف بعض 
المسائؿ األساسية األخرى التي ال يمكف إال لمذكاء العاطفي أف يحددىا ، ىي التي تولد 

 ( ٓٔ: ٕٛٓٓعـ استمراريتيا )سيغاؿ ، الصعوبات التي يواجيونيا في عبلقاتيـ وتد

كما اف لمذكاء العاطفي اىمية تنبع مف الصمة بيف المشاعر والشخصية      
واالستعدادات االخبلقية الفطرية وىناؾ ادلة كافية عمى اف المواقؼ االخبلقية االساسية   

لبلنساف ىو  في حياتنا تنبع مف قدراتنا العاطفية االساسية وذلؾ الف االنفعاؿ بالنسبة
واسطة العاطفة وبذرة كؿ انفعاؿ عبارة عف شعور يتفجر داخمو لمتعبير عف نفسو في 

موقؼ او فعؿ ما فاولئؾ الذيف يكونف عاجزيف عف ضبط انفسيـ النيـ اسرى انفعاالتيـ 
يعانوف مف عجز اخبلقي الف القدرة عمى ضبط االنفعاالت والنفس ىي اساس االرادة 

فاف اساس مشاعر االيثار انما يكمف في التعاطؼ مع االخريف  والشخصية وبالمقابؿ
مف خبلؿ القدرة عمى قراءة عواطفيـ اما العجز عف االحساس بشعور االخر باالحباط 
او الحاجة لممساعدة فمعناه عدـ االكتراث او التجاىؿ واذا كاف ىذا العصر يتطمب مف 

والرافة كما يرى جولماف )جرواف  ،  احدنا موقفيف اخبلقييف فانيما بالتحديد ضبط النفس
ٕٕٓٔ :ٙٗ-ٙ٘ .) 
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كما اف الذكاء العاطفي جذب اىتماـ العديد مف االوساط العممية في نياية القرف      
العشريف ، وذلؾ عندما مرت المجتمعات بمشكبلت ثقافية وعرقية وعنصرية ،ونتيجة 

نيا وكذلؾ عمى شبكة لذلؾ فقد تـ عرضو في العديد مف المؤلفات وخاصة االجنبية م
االتصاالت العالمية وذلؾ لمعرفة كيؼ يتـ التعامؿ معو ، وكيفية ربطو ببعض 

 (. ٜٔ:  ٕٕٔٓالمتغيرات )السامرائي ،

وكذلؾ تشير بعض الدراسات الى اف الذكاء العاـ وحدة ال يضمف نجاح الفرد      
النجاح في الحياة العممية وتفوقو وانما يحتاج الفرد الى الذكاء العاطفي الذي يعد مفتاح 

والعممية وليذا فاف لمذكاء العاطفي دور كبير في نجاح االنساف وتقدمو في مجاالت 
 ( . ٘٘:  ٕٛٔٓالحياة ) الحطماني ، 

وتنبثؽ اىمية البحث مف انو اضافة جديدة الى الميداف التربوي النو البحث االوؿ في 
وى طمبة قسـ المغة العربية في العراؽ ) عمى حد عمـ الباحث ( الذي سيظير مست

العاطفي ، ومف ثـ اسيامو في الكشؼ عف النتائج  الذكاء كميات التربية في 
والتوصيات التي سيضيفيا بحيث تفيد الجيات التربوية في الببلد لتحقيؽ ما ىو افضؿ 

 في العممية التربوية .

 ثالثا :أهداف البحث : 

 :  ييدؼ البحث الحالي الى معرفة 

 مستوى طمبة قسـ المغة العربية في كميات التربية في الذكاء العاطفي  -

 رابعا :حدود البحث :

 يشمؿ البحث عمى :

 .ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓالعاـ الدراسي -ٔ

 كميات التربية في الجامعات ) بابؿ ، وكرببلء ،والكوفة ، والقادسية  (.-ٕ
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ت التربية )بابؿ في كميا عدد مف طمبة الصؼ الرابع في اقساـ المغة العربية-ٖ
 (.وكرببلء

 . اختبار الذكاء العاطفي لجولماف  – ٗ

 خامسا :تحديد المصطمحات :

 .المستوى:ٔ

 أ.لغة :

عرفو ابف منظور: "استوى الشيء، اْعتدؿ، اْسَتوى إلى السّماء، أي قَصَد، والُمستوى 
، ٙ)ابف منظور، جالَتاـ في َكبلـ الَعرب الذي َبمغ الغَاية في شبابو وتماـ ُخمقو وعقمو" 

 (.ٛٗٗ – ٚٗٗمادة س و ا، ص

 ب.اصطبلحُا : عرفو كؿ مف

) بدوي ( بانو : بموغ مقدار معيف مف الكفاءة في الدراسة وتحدد ذلؾ اختبارات -
 .( ٚٔ: ٜٓٛٔالتحصيؿ المقننة او تقديرات المدرسيف او االثناف معًا ) بدوي، 

ذي يحصل عميها طمبة قسم المغة عرفت الباحثة المستوى اجرائيًا بانه :الدرجة ال
العربية في كميات التربية نتيجة اجابتهم عمى اختباري استنباط اركان الصورة الشعرية 

 والذكاء العاطفي .

 كميات التربية: -ٕ

مؤسسات تربوية تقوـ بمياـ اعداد مدرسيف ومدرسات بمنظور حضاري معاصر ليـ 
ت التربوية واالجتماعية المرتبطة القدرة عمى االسياـ الفعاؿ في احداث التغيرا

بالمنظومة القيمة لممجتمع عف طريؽ تنشئة االجياؿ الجديدة القادرة عمى االسياـ في 
دليؿ جامعة بابؿ ، د بناء عراؽ ديمقراطي جديد موحد عمى اسس عممية وحضارية ) 

 ( .ٔٗ.ت : 
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 الذكاء العاطفي:- ٖ

 التعريؼ المغوي لمذكاء :  -أ

 (:عرفو )ابف منظور

بأنو " سرعة الفطنة ِمْف قولؾ قمب ذكي وَصبّي ذكّي اذا كاف سريَع الفطنة  ويقاؿ :َذكا 
. والذَّكاُء في الفَيـ: أف يكوف  َيذكُو ذكاًء، وذُكَو َقْمُبو َيْذكو اذا َحيَّ َبعد ببلَدٍة فيو ذكيٌّ

واْستذكت  اشتدَّ َلَيُبيا  َفْيما تاما سريع القبوؿ ، وذكا : َذَكِت الناُر َتْذُكو ُذُكّوا وَذكا ،
 (.ٖٛٔواشتعمت وأذكاىا وَذّكاىا : رفعيا والقى عمييا ما َتْذكو بو " ) ابف منظور  :

 :اصطبلحًا -ب

)جرواف (بانو : "بانو القدرة عمى االنتباه واالدراؾ الجيد لبلنفعاالت والمشاعر عرفو  -
ادراؾ دقيؽ النفعاالت االخريف الذاتية وفيميا وصياغتيا بوضوح وتنظيميا وفقا لمراقبة و 

ومشاعرىـ لمدخوؿ معيـ في عبلقات انفعالية ايجابية تساعد الفرد عمى الرقي العقمي 
:   ٕٕٔٓواالنفعالي والميني وتعمـ المزيد مف الميارات االيجابية" ) فتحي جرواف ، 

ٚٙ .) 

 الفصل الثاني : الجوانب النظرية  

 مفهوم الذكاء العاطفي : -

مفيـو الذكاء العاطفي بوصؼ  ٜٜٓٔاستعمؿ ) ماير ( و )سالوفي ( عاـ       
الخصائص العاطفية لؤلفراد لتحقيؽ النجاح وكانت ىذه الخصائص العاطفية تشمؿ : 
التقمص الوجداني ، وضبط المزاج ، وتحقيؽ محبة االخريف ، والمثابرة والتعاطؼ ، 

قابمية لمتكيؼ ، وحؿ المشاكؿ بيف األشخاص والتعبير عف األحاسيس واالستقبللية ، وال
، والمودة واالحتراـ ، وكاف ذلؾ أوؿ استعماؿ ليذا المفيـو الذي بدأ ينتشر تباعا بعد 

ذلؾ بيف أواسط الميتميف ،إذ عرؼ ماير وسالوفي الذكاء العاطفي بأنو " يمثؿ مجموعة 
التحكـ في عواطفو مف عناصر الذكاء االجتماعي تتضمف القدرة عمى قياـ الفرد في 
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وأحاسيسو والتمييز بينيا واستعماؿ ىذه المعمومات بتوجيو تفكيره وأعمالو وتصرفاتو ) 
( بأنو مجموعة مف الميارات التي تعزى ٕٓٓٓ( ، ويعرفو )ابراىاـ ٙ: ٕٚٓٓشابيرو ، 

الييا الدقة في تقدير وتصحيح مشاعر الذات واكتشاؼ المبلمح االنفعالية لآلخريف 
( بأنو ٕٙٓٓيا ألجؿ الدافعية واالنجاز في حياة الفرد "  كما يعرفو )فورنياـ واستعمال

القدرة عمى ادراؾ وفيـ وتناوؿ العواطؼ واالنفعاالت وتنظيـ المشاعر بحيث يستطيع 
( فيعرفو بأنو القدرة عمى ادراؾ ٕٓٓٓالفرد أف يؤثر في مشاعر اآلخريف،أما )جورج

عرفة االنفعالية وتنظيـ المشاعر، بحيث يستطيع أف المشاعر مف خبلؿ التفكير وفيـ الم
 (. ٕٖٚ: ٕٙٔٓيؤثر في مشاعر اآلخريف )صبيرة، 

ويرى )ابو العبل( اف الذكاء العاطفي ىو قدرة الفرد عمى االنتباه واالدراؾ والوعي     
الجيد لممشاعر واالنفعاالت الذاتية والقدرة عمى التحكـ في مشاعره وانفعاالتو السمبية 

حويميا الى مشاعر ايجابية وتنظيميا وتوجيييا نحو تحقيؽ أىدافيا والقدرة عمى ادراؾ وت
مشاعر اآلخريف وانفعاالتيـ وفيميا والتأثير االيجابي في اآلخريف وتطوير مشاعرىـ 
وانفعاالتيـ لمدخوؿ معيـ في عبلقات اجتماعية ايجابية تساعدىـ عمى الرقي العقمي 

 (.ٜٜ٘: ٕٚٓٓالميارات اإليجابية لمحياة    )ابو العبل ،والميني وتعمـ المزيد مف 

ويقوؿ )جولماف( اف ميمة الذكاء الوجداني مبينة عمى مفيوـ )ىاورد( و )جاردنر(     
لمذكاءات المتعددة وخاصة الذكاء الشخصي والذكاء يف الشخص والغير , ويؤكد اف 

ريقة مختمفة مف اجؿ ىذا عمى المربيف اف يضعوا في اعتبارىـ ويعمموا التبلميذ بط
: ٕٓٓٓالمفيـو الذكاء الذي تختص بو مراكز مختمفة مف المخ )جولماف, 

 أىمية الذكاء العاطفي  :  - (.ٕ٘-ٓ٘:  ٕٛٔٓ(.وايياب،ٛٙ

يمعب الذكاء الوجداني دورًا ىامًا في توافؽ الطفؿ مع والديو وأخوتو وأقرانو وبيئتو  - 
بحيث ينمو سويًا ومنسجمًا مع الحياة ، كما أنو يؤدي إلى تحسيف ورفع كفاءة التحصيؿ 

 الدراسي . 
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والذكاء الوجداني وراء النجاح في العمؿ والحياة ، فاالكثر ذكاءًا وجدانيًا محبوبوف  -
مثابروف وتوكيديوف ، ومتألقوف ، وقادروف عمى التواصؿ والقيادة ومصروف عمى و 

 (.ٚٗ: ٕٛٔٓالنجاح . )عبد الرؤوؼ و ايياب ،

يساعد الذكاء الوجداني االفراد عمى االبتكار ، الحب ، المسؤولية ، االىتماـ  -
أنو توجد باآلخريف باإلضافة إلى تكويف أفضؿ الصداقات والعبلقات االجتماعية ، كما 

 عبلقة بيف الذكاء الوجداني والتوجو نحو األىداؼ والرضا عف الحياة 

تتضح أىمية الذكاء الوجداني مف أىميتو في تحقيؽ التواصػؿ والتوافػؽ مػع اآلخريف   -
مف خبلؿ فيـ مشاعرىـ والتعاطؼ معيـ ، فقد أشار جولماف إلى أف النجاح في الحياة 

% مػف الػذكاء الوجداني ، كما أف ىذه األىمية  ٓٛػاـ ، % مػف الػذكاء الع ٕٓيتطمػب 
تظير في أف الفرد الذي لديو ذكاء وجػداني يستطيع استخداـ المدخبلت الوجدانية في 

الحكـ وفي اتخاذ القرارات  ويتميز بالدقة في التعبير عف االنفعاالت ، مما يجعمػو قػادرًا 
 (.  ٛٗ:  ٕٛٔٓماني ، عمى االتصػاؿ الوجداني مع اآلخريف  ) الحط

 يؤدي إلى تحسيف ورفع كفاءة التحصيؿ .   -

يعد موضوع الذكاء العاطفي ميما في الحياة الجامعية ، فالبيئة الجامعية غنية بما  -
يثير المشاعر السمبية ، وأبرزىا الخوؼ عمى المستقبؿ ، والضغط النفسي يتسبب في 

، ويتعرض الطالب لمكثير مف الضغوط  زيادة احتماؿ ظيور ىذه المشاعر واالنفعاالت
فبل يقـو بيا ىو مطموب منو بشكؿ جيد ، أو أف اآلخريف يعرفوف أكثر منو بالنسبة لما 

 (.  ٙ٘: ٕٕٓٓيتوجب عميو عممو) عامر وايياب ، 

 مرتكزات الذكاء العاطفي: -

وبالنظر في الدراسات واألبحػاث السابقة عػف مرتكػزات الػذكاء الوجداني، وجد أنيا      
 ( كالتالي:ٜٜٛٔتستند إلى عدة مرتكزات حددىا )ىندري ويزنجر، 

 أ. القدرة عمى قراءة العواطؼ لدى اآلخريف وتقييميا بإيجابية.  
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برازىا بحسب المو     قؼ مع اآلخريف.ب. القدرة عمى السيطرة عمى المشاعر وا 

دراؾ ما يريدوف قولو.     ت. القدرة عمى استيعاب متطمبات اآلخريف وا 

 ت. القدرة عمى دعـ العبلقات وزيادة فاعميتيا.  

 (ٔٙٔ: ٕٙٔٓث. القدرة عمى إدارة الذات وتنميتيا بإيجابية ) الجبالي ، 

 قدرات الذكاء العاطفي : - 

خاصة تكوف البداية ىي فيمؾ لنفسؾ ألف قدرة الشخص عمى معرفة وفيـ مشاعره ال -أ
دراكو أسبابيا وفيمو ألبعادىا  قدرة الشخص عمى مراقبة مشاعرة النفسية أثناء حدوثيا وا 
في سكونيا وتقمباتيا ىو مف أىـ أسباب بناء الذكاء العاطفي . وعندما يعجز اإلنساف 

فتسيره  عف فيـ ىذه المشاعر فإنو يصبح ضحية ورىينة  ليا يرضخ تحت رحمتيا
تقمبات الظروؼ المحيطة بو ،أما األشخاص األكثر تفيما لما يشعروف وتيقنا بصحة 

دراكو لمشاعرىـ ، فيـ أكثر قدرة عمى إدارة حياتيـ وأكثر ثقة في قراراتيـ  فيميـ وا 
 الخاصة . 

ب :المقدرة عمي السيطرة والتحكـ في المشاعر النفسية : وال تتحقؽ ىذه القدرة إال 
درة األولي  واألشخاص العاجزوف عف تحقيؽ السيطرة عمي المشاعر النفسية بتحقؽ الق

ىـ دوما في حرب نفسي وتحت ضغوط عصبية ، أما األشخاص األكثر قدرة عمى 
التحكـ في مشاعرىـ فإنيـ أكثر قدرة عمى النيوض بعد السقوط ومعاودة المحاولة عند 

العمؿ مف جديد بروح متفائمة  الفشؿ والتغمب عمي المحبطات والنكسات والشروع في
 ( ٛٚ: ٕٕٔٓطموحة ونظرة مشرقة لمحياة )  السامرائي ،

القدرة عمى تحفيز  النفس عمى العمؿ : القدرة عمى تحفيز النفس والعواطؼ -ت
والمشاعر عمى العمؿ لتحقيؽ األىداؼ والتحكـ في النزوات والشيوات وتقديـ العمؿ 

جاح والقدرة عمي اإلندماج في العمؿ والذوباف فيو وتأخير الراحة ىي مف أىـ عوامؿ الن
 بكؿ العواطؼ والمشاعر ، ىي مف أىـ عوامؿ اإلبداع . 
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دراؾ العواطؼ والمشاعر اإلنسانية لدي اآلخريف :  ث: القدرة عمى  مبلحظة وفيـ وا 
القدرة عمى العطؼ ، والتعاطؼ ىي مف أىـ عوامؿ النجاح في العبلقات اإلنسانية ، 

ذو القدرة العالية في ىذا المجاؿ قادروف عمى التقاط ومبلحظة التغييرات واألشخاص 
االجتماعية البسيطة فيمف حوليـ وفيـ احتياجاتيـ النفسي ، وىـ بذلؾ أفضؿ مف غيرىـ 
في أعماؿ كثيرة تتطمب التعامؿ مع البشر وىؿ ىناؾ مف أعماؿ ال تتطمب التعامؿ مع 

 البشر .  

العبلقات الشخصية والتحكـ فييا : وىذه القدرة ىي أحد القدرة عمى التعامؿ مع -خ
العوامؿ األساسية لمنجاح في الحياة  وجزء كبير منيا يكمف في القدرة عمي التحكـ في 
مشاعر اآلخريف ) فيـ مشاعر اآلخريف والتعامؿ معيا ( ، وىذه القدرة ىي التي تحدد 

 ٕٙٔٓوالقيادة ) الجبالي ،  مدي شعبية الشخص وتقبؿ الناس لو وقدرتو عمى الرئاسة
 :ٖٜ-ٗٓ  . ) 

 اسباب اهتمام الباحثين بالذكاء العاطفي:-

  -أف وراء زيادة االىتماـ بمفيػـو الػذكاء الوجداني قد يرجع إلى سببيف ، ىما :      

السبب األوؿ : يكمف في فكرة اختبلؼ األفراد في الميارات االنفعالية القابمة لمقياس 
فكار الميمة فيي حد ذاتيا ، ففي تعد إيذانا بفتح منطقة جديدة تماما التي تعد مف األ

في مجاؿ الفروؽ الفردية التي لـ يتـ تغطيتيا مف خبلؿ المقاييس المعيودة لمذكاء 
 والشخصية .

السبب الثاني : يعود إلى أىمية النتائج المتوقعة مف الناحية النظرية عف ارتباط  - 
كبير مف المتغيرات ذات األىمية ، فالميارات االجتماعيػة  الذكاء الوجداني يمرني في

لػدى مرتفعػي الػذكاء الوجػداني يتوقع أف ترتبط بالمواطنػة الصػالحة والعبلقات الشخصية 
، كما يرتبط ىذا الذكاء بميارات داخؿ الشخص مثؿ : تنظيـ المزاج وانخفاض القمؽ 

اىتماـ بالذكاء العاطفي يعود إلى  والضغوط ، كما يذكر بأف مف أىـ األسباب وراء
عجز اختبارات القدرات العقمية في التنبؤ بشكؿ دقيؽ وواضح بنجاح الفرد في مواقؼ 
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الحياة ال سيما في المجاؿ االجتماعي والميني ، وىذا ما أثبتتو العديد مف الدراسات ، 
ما يتعمؽ التي بينت في  ٜٜ٘ٔ، ودراسة ىوارد كاردنر ورتشارد ٜٜ٘ٔكدراسة جولماف 

%  فقط مف التبايف في اختبارات ٕٓ-ٓٔباحتماالت النجاح في الحياة إلى أف ما بيف 
النجاح الميني يمكف أف تعزى لقدرات عقمية في حيف يتطمب النجاح الميني قدرات 
دارة الذات وتحفيزىا )  أوسع مف ذلؾ كالميارات االجتماعية وضبط االنفعاالت وا 

 (.ٜٔ: ٕٕٔٓالسامرائي ، 

 مقومات الذكاء العاطفي :- 

ويشتمؿ " الذكاء العاطفي " عمى مجموعة مف الصفات العاطفية التي تظير أىميتيا 
 في تحقيؽ النجاح ، ومنيا :

 المثابرة واإلصرار عمى العمؿ الجاد . -

 حؿ المشاكؿ القائمة بيف الناس . -

 فيـ مشاعرنا ومشاعر االخريف-

 االنضباط الذاتي والسيطرة-

 االنجاح االكاديمي  والعممي والعممي -

 القدرة عمى اتخاذ القرار-

 احتراـ الذات واحتراـ اآلخريف . -

 عمى تحقيؽ محبة اآلخريف والقدرة عمى التعامؿ معيـ .-

 عمى التعبير عف المشاعر واألحاسيس وفيميا .- 

 (  ٖٚ: ٕٙٔٓتكويف عبلقات ) القابمية لمتكيؼ ( . )الجبالي ، - 

جراءاته:فصل   الثالث منهج البحث وا 
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يتضمف ىذا الفصؿ منيج البحث واإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة لتحقيؽ ىدؼ      
البحث، ووصؼ مجتمع البحث، والعينتيف: االستطبلعية واألساسية وأداة البحث، ثـ 
ا اإلجراءات التي اتبعت في اختيارىا وتطبيقيا، والوسائؿ اإلحصائية التي اعتمدت عميي

 الباحثة في تحميؿ البيانات، وفيما يأتي تفصيؿ ذلؾ:

 منيج البحث: -أوالً 

ينبغي لمباحث أْف يقرر المنيج الذي بوساطتو يريد أْف يدرس متغيرات البحث ألّنو يعّد 
مف المتطمبات الميمة لتصميـ الدراسة،إذ تتجمى أىميتو في تسمسؿ خطوات البحث، 

، ٜٜ٘ٔمقدمة مراحؿ تصميـ البحث؛  )العساؼ،  ولذا يأتي اختيار منيج الدراسة في
 .(ٜٔص

ولّما كانت الدراسة الحالية تيدؼ إلى : )معرفة مستوى طمبة قسـ المغة العربية في  
كميات التربية في استنباط الصورة الشعرية ( فقد اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي 

 ا ىذه البحث .في دراستيا، ألّنو يتبلءـ وطبيعة المشكمة التي تناولي

 مجتمع البحث:

وعميو فاف مجتمع البحث الحالي شمؿ طمبة الصؼ الرابع مف جامعات منطقة الفرات 
االوسط المتمثمة بػ ) جامعة كرببلء ، و جامعة بابؿ ، وجامعة الكوفة ، وجامعة 

 (ٙٓٗالقادسية ( مف كميات التربية قسـ المغة العربية ، اذ بمغ عدد الطمبة الكمي ) 

 ة البحث :عين

تمثمت عينة البحث الحالي في طمبة قسـ المغة العربية في الجامعتيف ) بابؿ ، كرببلء ( 
( طالبا يشكموف نسبة  ٜ٘( طالبًا وطالبًة بواقع ) ٛٙٔو تكونت العينة االساسية مف ) 

( طالبة يشكمف نسبة مئوية ٜٓٔ%( مف المجتمع االصمي، و)  ٖ٘مئوية قدرىا ) 
 % ( مف مجتمع البحث االصمي .ٔٗـ يمثموف نسبة ) %( وى٘ٙقدرىا ) 
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 اداة البحث :

 اختبار الذكاء العاطفي لجولماف :

تكشؼ اختبارات الذكاء عف المستوى العقمي العاـ لمشخص عف طريؽ أدائو     
لميمات  عقمية معينة ، عمى افتراض أنيا تمثؿ الوظائؼ التي ينطوي عمييا مفيـو 

( ، مف  ٛالذكاء العاطفي لدانياؿ جولماف ( كما في ممحؽ ) الذكاء ، ويعد )اختبار 
اختبارات التي تتميز بالصدؽ والثبات وصالح االعتماد لمبيئة العراقية ومناسب لمفئة 

 (.ٖٔٔ، صٕٛٔٓالعمرية لعينة البحث ) المرحمة الجامعية() حسيف ، 

 اوال : اعداد  تعميمات االختبار: 

ثابة الدليؿ الذي يسترشد بو المستجيب ، لذا يجب أف ُتعد تعميمات االختبار بم    
( تحت االختيار الذي  √تكوف واضحة وبسيطة ومفيومة ، والتأشير يكوف بعبلمة )  

ينطبؽ عمى المستجيب مف بيف االختيارات الخمس ) تنطبؽ عميَّ دائمًا ، تنطبؽ عميَّ 
تنطبؽ عميَّ أبدًا ( ، وقد تـ التأكيد غالبًا ، تنطبؽ عميَّ أحيانًا ، تنطبؽ عميَّ نادرًا ، ال 

عمى سرية اإلجابة ، ولـ ُيطمب مف المستجيب ذكر اسمو ، ووضح لو إف اإلجابة ىي 
 إلغراض البحث العممي . 

 ثانيًا تصحيح االختبار:   

ُيقصػد بو االستجابة لكؿ مستجيب عمى كؿ فقرة مف فقرات االختبار، واستخراج     
الدرجة الكمية مف  طريؽ جمع درجات االستجابة عمى االختبار ،ويتضمف اختبار 
جولماف لمذكاء العاطفي عمى خمسة بدائؿ وىي ) معظـ الوقت ،وغالب الوقت، 

إجابات المستجيب عمى فقرات االختبار فإذا  واحيانًا، ونادرًا،وابدًا( لكؿ فقرة، وتصحح 
اظير المستجيب تقبمو لمفقرة بالتأشير عمى االختيػػار )  معظـ الوقت ( ُيعطى الدرجة ) 

ذا أشر عمى االختيار ) غالب الوقت (  ُيعطى الدرجة )   ٘ ذا اشر  ٗ( ، وا  ( ، وا 
ذا أشر عم ٖعمى االختيار )   أحيانًا ( ُيعطى الدرجة)  ى االختيار )  نادرًا ( ( ، وا 

ذا أشر عمى االختيار )أبدًا( ُيعطى الدرجة )  ُٕيعطى الدرجة )  (  ،  وبيذه  ٔ( ، وا 
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الطريقة تـ حساب الدرجة الكمية لكؿ مستجيب مف خبلؿ الجمع الجبػػري لفقرات 
االختبار، ومف الناحية النظرية فأف  أعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا المجيب ىي 

 ( .ٚٔقؿ درجة يمكف أف يحصؿ عمييا المجيب ىي )(  وا٘ٛ)

 ثالثًا:التجربة االستطالعية لالختبار: 

تـ تطبيؽ االختبار عمى مجموعة مف الطمبة عمى عينة استطبلعية مف مجتمع      
( طالبا وطالبة مف طمبة الصؼ الرابع لقسـ المغة العربية في ٖٓالبحث مكونة مف )

( في يوـ   ٕٕٕٓ- ٕٕٔٓمية التربية  لمعاـ الدراسي ) شعبة )أ( مف ك كرببلء جامعة 
, لمتحقؽ مف وضوح الفقرات االختبارية ، وتحديد الوقت  ٕٕٕٓ/ٔ/ٚٔاالثنيف الموافؽ 

البلـز لبلجابة عمى االختبار، والتغمب عمى الصعوبات  قبؿ تطبيؽ الختبار عمى عينة 
كانت واضحة ، والوقت  البحث األساسية ، وبعد مبلحظة االستجابات ، تبيف إنيا

  ( دقيقة .  ٘ٔالبلـز  لئلجابة ) 

 رابعًا : الخصائص السايكومترية لالختبار

أجرت الباحثة  ٕٓٔٓبما أف اخر تطبيؽ لبلختبار في البيئة العراقية كاف في عاـ     
 االجراءات البلزمة لتحديد الخصائص السايكومترية وكما ياتي :

 :الصدؽ الظاىري لبلختبار  -أ 

يعني الصدؽ الظاىري أف االختبار يبدو صادقًا مف الظاىر ويرى خبراء القياس أف     
مف الوسائؿ الجيدة لمتأكد مف الصدؽ الظاىري ألداة البحث ىو اقرار عدد مف الخبراء 
والمحكميف المتخصصيف بصبلحية الفقرات لقياس الظاىرة والسمة التي وضعت مف 

ؤشرا عمى صدؽ األداة  ) العجيمي و اخروف أجميا ويعد الحكـ الصادر منيـ م
،ٕٓٓٔ  :ٕٚ .) 

وقد عرضت  الباحثة اختبار الذكاء العاطفي  إلى عدد مف المحكميف والمختصيف     
( لغرض ٜفي المغة العربية وطرائؽ تدريسيا  وعمـ النفس والقياس والتقويـ ممحؽ  ) 
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عمى نسبة موافقة بيف )  التحقؽ مف صدؽ اختبار الذكاء العاطفي ظاىريا وقد حصؿ 
% ( وبذلؾ تمت الموافقة عمى جميع فقرات مف دوف تغير وكما مبيف في ٓٓٔ-%ٖٛ

 ( وبيذا تحقؽ الصدؽ الظاىري لبلختبار. ٗجدوؿ )  

 ثبات االختبار:-ب

يعد الثبات مف الخصائص االساسية التي ينبغي اف تتوفر في االختبار لكي يكوف     
 (.  ٓٙ، صٕٔٓٓي وآخروف، صالحا لبلستعماؿ )العجيم

ويقصػد بثبػات االختبار أف تكػوف أدوات القياس عمى درجػة عاليػة مػف الدقة     
واالتقػاف واالتساؽ فيمػا تزودنػا بػو مػف بيانػات عػف سػموؾ المفحوص ومتػى مػا كػانػت 

لمقدار الحقيقػي أداة القيػاس خاليػة مػف األخطػاء العشػوائية ، وكانػت قػادرة عمػى قيػاس ا
لمسػمة أو الخاصية المراد قياسػيػا وفػي ظػروؼ مختمفة ومتباينػة كػاف المقيػاس عندئذ 

:  ٕ٘ٓٓمقياسػا ثابثا ، وليػذا فػاف الثبػات ىػو االتساؽ والدقػة فػي القيػاس ) الجمبي ، 
۱۱۱ . ) 

ونباخ ، إذ بمغت )  استخرجت الباحثة الثبػات الختبار الذكاء العاطفي  بطريقػة الفػا كر 
( وىػو مػعػامػؿ ثػبػات عػالي ، إذ يكػوف ثبػات االختبػار عاليػا وجيػدا كممػا  ٜٓٔ،ٓ

( . ) أبو عبلـ،   ٓٛ،ٓاقتربػت قيمتػو مػف الواحد الصحيح ، وأال تقؿ قيمتو عف )
ٕٓٓٙ :ٖٗٛ . ) 

 القوة التمييزية لمفقرات: -ت

دقيا وثباتيا تعد أىـ الخصائص السايكومترية اف القوة التمييزية لمفقرات ومعامبلت ص
لفقرات االختبارات النفسية واف حساب القوة التمييزية لكؿ فقرة تعني قدرة الفقرة عمى 

التمييز بيف االفراد الذيف حصموا عمى درجة عالية في االختبار وبيف الذيف حصموا عمى 
 (.ٖٜٕ، ٕ٘ٓٓدرجة منخفضة فيو (عودة ، 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
752 

( طالب وطالبة مف جامعة الكوفة الصؼ ٓٙبيؽ االختبار عمى )لذا فقد تـ تط    
(  ٕٕٕٓ/ٔ/ٚٔالرابع مف كمية التربية مف قسـ المغة العربية في يـو االثنيف الموافؽ ) 

، لمعرفة القوة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ، وقد اتبعت الباحثة الخطوات 
 االتية :

( طالب وطالبة ٓٙفراد العينة والبالع عددىـ )رتبت الدرجات التي حصؿ عمييا ا-أ
 تنازليًا مف اعمى درجة الى أدنى درجة .

%( مف المجموعة الدنيا ، ٓ٘%( مف المجموعة العميا ونسبة )ٓ٘اختارت نسبة )-ب
( طالب وطالبة وعدد ٖٓوفي ضوء تحديد ىذه النسبة بمغ عدد افراد المجموعة العميا )

 طالب وطالبة (ٖٓافراد المجموعة الدنيا )

( لعينتيف مستقمتيف وحساب الوسط الحسابي t.testتـ استعماؿ االختبار التائي )-
واالنحراؼ المعياري لمعرفة داللة الفروؽ بيف المجموعتيف العميا والدنيا لكؿ فقرة مف 

( فقرة ، وذلؾ عمى اساس اف القيمة المحسوبة تمثؿ القوة ٚٔفقرات االختبار والبالغة )
( عند مستوى ٜٛ,ٔغة )التمييزية لمفقرات عف طريؽ مقارنتو بالقيمة الجدولية البال

( واصبح ٓٔ( ، وتبيف أف جميع فقرات االختبار كانت مميزة وممحؽ )  ٘ٓ,ٓالداللة )
 االختبار بصيغتو النيائية يتسـ بالصدؽ والثبات والقوة التمييزية . 

 عمى العينة االساسية:  لالختبارخامسًا: التطبيق النهائي  

بار وثباتو والقوة التمييزية ،اصبح  جاىزًا بعد أف تحققت  الباحثة مف صدؽ االخت     
 ( طالبًا وطالبة .ٛٙٔلتطبيؽ عمى طمبة العينة األساسية البالغ عددىا ) 

عمى عينة الطمبة في كمية التربية جامعة بابؿ يـو االربعاء الموافؽ   االختبارطبقت  -ٔ
ٜٔ/ٔ/ٕٕٕٓ  
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يـو الخميس  لمطمبة باراالختزارت الباحثة جامعة كرببلء كمية التربية الجراء -ٕ
وبمساعدة  االختبار،  وأشرفت الباحثة نفسيا عمى تطبيؽ  ٕٕٕٓ/ٔ/ٕٓالموافؽ 

  أساتذة مف أقساـ المغة العربية لكميات التربية .

 فصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج البحث وتفسيرىا في ضوء اىداؼ البحث الذي 
 ، عمى النحو االتي :  حددتيا الدراسة

 نتائج هدف البحث اواًل : عرض 

 مستوى طمبة قسـ المغة العربية في كميات التربية بالذكاء العاطفي. 

( يبيف الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوسط الفرضي والقيمة التائية  ٛجدوؿ ) 
 المحسوبة والجدولية ودرجة الحرية .

 (ٛجدوؿ )                                    

العين
 ة

الوسط 
الحساب

 ي 

االنحرا
ؼ 

 المعياري

الوسط 
الفرض
 ي 

القيمة 
التائية 
المحسو 

 بة 

القيمة 
التائية 
الجدولي

 ة 

درجة 
الحري

 ة 

مستو 
ى 

 الداللة

النتيج
 ة

 دالة ٘ٓ،ٓ ٚٙٔ ٜٓٙ،ٔ ٗ٘ٗ،ٜ ٘،ٛ ٖٗ،ٖ ٔٓ،ٔٔ ٛٙٔ
( وعند درجة  ٗ٘ٗ.ٜ( اف القيمة التائية المحسوبة والبالغة )  ٛيمحظ مف جدوؿ )  

 ٜٓٙ.ٔ( وىي اكبر مف القيمة الجدولية البالغة ) ٘ٓ.ٓ( ومستوى داللة ) ٚٙٔحرية) 
( وىذا يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف الوسط الحسابي والوسط الفرضي أي اف الذكاء 

عينة البحث وذلؾ الف الوسط الحسابي اعمى مف  العاطفي كاف داؿ احصائيًا لدى
 الوسط الفرضي .

 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
754 

 تفسير نتائج هدف البحث :

 ) معرفة مستوى طمبة قسـ المغة العربية في كميات التربية في الذكاء العاطفي (. 

اظيرت النتائج التي خرج بيا البحث اف طمبة قسـ المغة العربية في كميات التربية لدييـ 
العاطفي  الف الوسط الحسابي لمذكاء العاطفي اعمى مف الوسط قدرة عمى الذكاء 

 الفرضي ، وقد تعود ىذه النتيجة برأي الباحثة الى اسباب عديدة منيا :

قدرة الطمبة  عمى توليد االفكار واستخداـ االنفعاالت كوسيمة  لتوليد التفكير مف  -ٔ
 خبلؿ نقؿ المشاعر واالحاسيس وفيميا وتحميميا .

الذيف يتمتعوف بالذكاء العاطفي يعرفوف جيدًا عواطفيـ ويتعامموف مع  الطمبة -ٕ
عواطؼ اآلخريف بصورة ممتازة ، ومتميزيف في كؿ مجاالت الحياة ،  ويحسوف بالرضا 

عف أنفسيـ ويتمتعوف بقدرة عمى االلتزاـ وبعبلقاتيـ باآلخريف وتحمؿ المسؤولية ، 
دارة ألذات والثقة بالنفس والدافعية لتحقيؽ والتكيؼ عمى مواجية االحباطات والعوائؽ وا  

األىداؼ والغايات ويساعد عمى النمو الوضيفي والصحة النفسية ، ولو تأثير ايجابي 
ف قدرات و ميارات الذكاء العاطفي يتـ اكتسابيا عف طريؽ التعمـ   عمى نتائج التعمـ وا 

 (  .ٓٚ - ٛ٘: ٕٓٓٓوالتفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف )جولماف،

اف اكتساب ميارات الذكاء العاطفي ليس حكرًا عمى احد واف فرصة  تنمية مياراتو  -ٖ
 واحدة لدى الجميع وال توجد محددات ثقافية او اجتماعية تمنع او تحوؿ دوف ذلؾ . 

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات  فصل الخامس :

 اواًل : االستنتاجات :

 توصمت الباحثة الى االستنتاجات االتية : في ضوء النتائج التي توصؿ الييا البحث

اف تمتع الطمبة بالذكاء العاطفي منحيـ القدرة عمى التعامؿ الحسف مع عواطؼ -ٔ 
 االخريف .
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اف الطمبة الذيف يمتمكوف ذكاء عاطفي لدييـ القدرة عمى االصغاء وتقبؿ االخريف -ٕ 
 .عند حديثيـ ومساعدتيـ لموصوؿ الى قرار صائب لحؿ المشكبلت 

 ثانيًا : التوصيات :

 في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما ياتي :

 العمؿ عمى تنظيـ مناظرات ثقافية بيف طمبة كميات التربية في الجامعات العراقية.-ٔ

تعميؽ الصمة بيف التدريسيف وطمبتيـ بما يييئ اجواء أساسية لمتفاعؿ االيجابي  -ٕ 
 المتبادؿ بينيـ .

المناىج الدراسية في المراحؿ الدراسية كافة والسيما االعدادية بموضوعات اثراء -ٖ
 تسيـ في رفع مستويات الطمبة وامتبلكيـ قدرات الذكاء العاطفي .

 ثالثًا : المقترحات :

 استكماال لجوانب البحث الحالي ، تقترح الباحثة ما ياتي :

 كاءات المتعددة .اجراء دراسة تتناوؿ الذكاء العاطفي وعبلقتو بالذ -ٔ  

   اجراء دراسة لمتعرؼ عمى مدى عبلقة الذكاء العاطفي بالتفوؽ الدراسي. -ٕ  

 -المصادر: 

(: الذكاء الوجداني وعبلقتو  ٕٙٓٓفاضؿ وثناء ،رنا زىير  و ثناء عبد الودود )- ٔ
 .بالشعور بالسعادة لدى طمبة جامعة بغداد ، بحث منشور ،مجمة االستاذ ، مجمد الثالث

 -(: خرافات التنمية البشرية ، مجموعة النيؿ العربية ٕٚٔٓعبد الغني ، عمار )-ٕ
 القاىرة

(: الذكاء الوجداني ، االبداع الفكري لمنشر والتوزيع ، ٕٙٓٓالخضر ، عثماف )-ٖ
 الكويت .
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 ( الذكاء العاطفي ، دار اليازوري العممية. ٕٕٔٓالسامرائي ،ميدي صالح ميدي )-٘

 بيروت–(: لغة الذكاء العاطفي ،دار الكتاب العربي  ٕٛٓٓسيغاؿ ، جاف )-ٙ

(: الذكاء العاطفي والتعميـ االجتماعي  ٕٕٔٓجرواف ، فتحي عبد الرحمف )-ٚ
 العاطفي ، دار الفكر.

 (: الذكاء الوجداني ، مركز الكتاب االكاديمي . ٕٛٔٓالحطماني ،سموى مسعود ) -ٛ

، لساف العرب، حققو وعمؽ عميو  ابف منظور،  ابو الفضؿ جماؿ الديف بف -ٜ مكـر
 عامر احمد حيدر، راجعو عبد المنعـ خميؿ ابراىيـ، دار الكتب  العممية

(: معجـ مصطمحات التربية والتعميـ ، دار الفكر ٜٓٛٔبدوي ، احمد زكي )  ٓٔ
 القاىرة. –العربي 

 ، ٘(: كيؼ تنشا طفؿ يتمتع بالذكاء العاطفي ، طٕٚٓٓشابيرو ،لورانس ) -ٔٔ
 الرياض . –مكتبة جرير 

(:مدى توافر الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية ٕٙٔٓصبيرة ، فؤاد )-ٕٔ
في محافظة البلذقية بحث منشور ، مجمة تشريف لمبحوث والدراسات العممية ، المجمد 

 .ٙ، العدد ٖٛ

عالـ (: الذكاء العاطفي ترجمة ليمى الجبالي ،سمسمة ٕٓٓٓجولماف ، دانياؿ ) -ٖٔ
 الكويت. –المعرفة 

(: الذكاءات المتعددة ، ٜٕٔٓعبدالرؤوؼ وربيع ،طارؽ عبد الرؤوؼ وربيع عامر )ٗٔ
 دار اليازوري العممية  .

(: الذكاء الوجداني ، مركز الكتاب االكاديمي  ٕٛٔٓالحطماني ،سموى مسعود ) -٘ٔ
. 
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-نشر والتوزيع. ( : الذكاء العاطفي ، دار االسراء لم ٕٙٔٓالجبالي ، حمزة )-ٙٔ
(:مبادئ القياس ٕٔٓٓالعجيمي واخروف ، صباح حسيف وفاىـ حسيف وحسيف ربيع )

 والتقويـ التربوي ، دار الصادؽ .

(: مناىج البحث في العمـو النفسية والتربوية ، ٕٙٓٓابو عبلـ ، رجاء محمود )- ٚٔ
 ، دار النشر لمجامعات ،مصر. ٘ط
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