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االنفعذذ لو القته ذذل ش لت ذذءتا الالا رذذ ا الد ذذ طلب لذذط  ال لشذذب   الذذاء  

 .التالهالشلن الالت فالهلن التل اقلن فو التطادس الخ صب ش لت فالهلن
 
 

 *اهلل سالمة أبو زيتون مجال عبد. د
 

 التلخص
 

ق بددد ن معة ادددف اللمبدددف الةك ددد ا ن ا  ثدددل   دددا   تهدددهذ  دددرا الهلا دددف  لدددع مالفدددف   ب ادددف ال دددل  
. ان اال ا ،  معة اف اللمبف الةك د ا ن ا ادذ   دا   ان اال دا  فدر مدهالك الةمدهلل ابده ا  الثدانر لمكة د 

االن ادددالر،  الحا ددداش  الة ددد نش الدددر ا  لدددع  ب ادددف الانادددف بددد ن  ل دددف  ذ تادددل  ع لددد  ةدددا ت ددداع 
االن ادالر با دكاها   الدهل اش امدع الدر ا  كباين فر  ل ف اإللشا يف لهيهم،  رلهلل تحا ل ت   ل ال

م ح صدا  مدن اللمبدف الة  د ب ن  053ت  ند  ا ةدف الهلا دف مدن  . اائةف تقهيل الحا اش اإللشدا يف
 ت  ندد  و  اش الهلا ددف مددن اائةددف .  الةك دد ا ن الةمكحقدد ن بةددهالك الةمددهلل ابدده ا  الثددانر لمكة دد 

 وشدددالش الةكدددائو  لدددع   ددد    .االن ادددالر الدددر ا  ا يف   مق ددداك تقدددهيل الة ددد نش  الحا ددداش اإللشددد
االن ادالر امدع  ة دل الحا داش اإللشدا يف  لةكغ ل الدر ا (  α=3033) اللف  حصائ ف اةه م ك ى 

 ةدا وشدالش الةكدائو   لدع   د   التبدا  فدر .  لصالح معة اف اللمبف الةك  ا ن ا ادذ   دا   ان اال دا  
باده   ةدا وشدالش الةكدائو  لدع  و . االن االر  الحا اش اإللشدا يف الر ا   ل فاالتعاا ال الب ب ن 

 . االن االر فقط من الر ا  30.0 لا ماا   باه الحا اش الع ة ف فحا اش الاناف اال كةاا ف   
 
 
 
 
 
 
 
 

 .األردنعمان،  -جامعة آل البيت –كلية العلوم الرتبوية * 
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 :اخللفية النظرية -1

ة مرررل ال ررريفن العظررريفيل يديفيرررا  جديررردة لتقاررر  الرررةكا ،  ال ررردرا  الع ليرررة ظهررريف  ل الارررألوا  األ ررر  
البظرريفب باعتبررارم عرراماًل عامرراً يقارريف ال رردرا     الررت تبألررت أةاديررة البعررد للررةكا تتعررارم مررك تلررر الألديفيررا

دعرت  إذ ؛(Barnard & Olivarez, 2007)7291البظيفية املختلقة،  الت دعا إليها سرب مان ل عرام 
ك رردرة ميفكبررة عامررة إت عرردة  رردرا  أ  ذكررا ا ،  مررل تلررر   اجلديرردة إت تقتيررت مقهرروم الررةكا  الألديفيررا 

  frames of mind  " أطريف الع ر  "يعرد كتابر   الرةب املتعردد جلرار ديريف،الرةكا  الألديفيا  اجلديردة  يديفيرة 
ارم عرراماًل عامرراً البظرريفب باعتبرر   الررت تبألررت أةاديررة البعررد للررةكا مبثابررة االعررالن اليفنررح عررل دةرر  الألديفيررا

(GardneWr, 1999, Gardner, 1983) . 
 ,Goleman, 1995) االيقعرا  جلوملران  يديفية الةكا   مل الألديفيا  األ يفى الت أد  د راً مظاهباً 

Salovey& Grewal, 2005)  د أدى ظهور هةم الألديفيا  إت تألامح ةيفكة البحر  ل مردى اعاليرة  
اليااين،  تقا   صائص  االيقعالية  املعيفاية،  التألبؤ مبظكالت   ةاجات  ا   الةكا هةم الألديفيا  ل تقا
االيقعرررا  هرررةم األيرررام  باملهيرررد مرررل االهتمرررام  لرررةا  درررة يديفيرررة الرررةكا . لرررل عليهرررااملختلقرررة  اهمهرررا  الت 

الألديفيرة تم ايهرا هرةم  البح ،  ذلر ألمهيتها الكب ة ل اهم االيقعاال ،  تقا ها،  مل اجملراال  الرت  ر
االيقعرررا  ل الأل ررراد األكرررادطح لررردى ال،لبرررة العاديب، ال،لبرررة املوهررروبب  املتقرررو ب،  د رم ل  د ر الرررةكا 

 ,Bigelow, 2007)التكيف االيقعا   االجتماعح لديهم ل املدرسرة،  د رم ل الوعرك الألقارح لرديهم 

Lewkowicz, 2007, Richards, et, al.,2003,   Chan,2003)  . 
يتي رة  للمعايراة الألامجرة عرل عردم  ردرة بعر  ال رائمب علرة بريفام  املوهروبب  د بيفز االهتمام الاابق،   

 بعرر  املظرركال  الألقاررية،  االيقعاليررة،  معاجلررة املتقررو ب مررل معلمررب،  ميفوررديل،  مرردييفب الرر ام  علررة 
سريما ل بعر  البردائ    ال. (Humphrey , et al 2007) الرت يعراين مألهرا هرؤال  ال،لبرة االجتماعيرة 

الرتبويررة الررت تت،لررل عررهل ال،لبررة املوهرروبب ل مرردارد أ  ميفاكرره رياديررة  ااررة، أ  تلررر الرر ام  الررت تتبرر  
الألمررررو االيقعررررا ،  االجتمرررراعح  يتارررربل ل العديررررد مررررل املظرررركال   لممررررا  ررررد يررررؤ يف التارررريفيك األكررررادطح  

اعلرة سربي  املثرال ، (Neihart,2007) إرورادية  اعرحة االيقعالية  االجتماعية  الت يألبثق عألها ةاجا 
 دف إت الكظف عل القيف ق ل الوعك الألقاح العام  ( 9002)ا د أوار  يتائ  دراسة  ام هبا احملاديل 

لل،لبة ل املدرسة العادية  م اريتر  بوعرعهم الألقارح العرام بعرد التحرا هم  ل مدرسرة  اارة براملوهوبب إت 
ل متوس،ا  الوعك الألقاح العام،  ل جمراال  ( 0ر00)ةصائياً عألد ماتوى أ   مل  جود ايف ق دالة إ

. ال لق،  الدااعية  االجناز،  االيضباط املدرسح  التعرا ن، لصراو  عرك ال،لبرة املوهروبب ل املدرسرة العاديرة
 .  هةا يعين أن  جود ال،لبة املوهوبب  املتقو ب ل مدرسة  ااة  د ييفتبط ببع  املظكال

إت أيرر  علررة (  9000)أوررار عكاوررة  ،  ل مررا  ررط ال،لبررة املوهرروبب  املتقررو ب عررمل هررةا االطررار
اليفغم مل  جود  تصرورا  يديفيرة تر هل علرة  جرود عال رة إبابيرة برب كر  مرل اجلايرل االيقعرا ،  اجلايرل 
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معررردل  سررريفعة الألمرررو املعررريفل  الظخصرررية االيارررايية ب،كملهرررا، إال أنو هألررراب ا ررروة كبررر ة برررب لاملعررريفل ترررؤ يف 
 (.9000 ،عكاوة) ال،لبة معدل  سيفعة الألمو االيقعا  لدى 

 د حيدث يتي ة هلةا التقا    التبايل لدى املوهوبب املتقو ب عدد مل املظكال   بألا  علة ما سبق ا
معايرا م أكثريف وردة  الألقاية  السيما ل اجلوايل االيقعالية،  االجتماعية،  العائلية،  الدراسية،   د تكرون

 رردرا م اكيفكيررة  لمررل معايرراة زمالئهررم العرراديب،  بالتررا   ررد تررؤ يف هررةم املظرركال  االيقعاليررة  االجتماعيررة 
 املاعرية إت الرتكيره علرة الرةكا   الع لية  االيقعالية  االجتماعية  هرةا مرا دعرا البراةثب ل الارألوا  ال ليلرة

ببن  إذ  د دعمت االةصائيا   الدراسا  ما سبق . (Chan,2005)ب االيقعا  لدى املوهوبب  املتقو 
بعضررها أن األطقررال الررةيل يعيظررون ل أجرروا  ليف مررة مررل التبررادل االيقعررا   التعبرر  عررل العال ررا  يررألعك  
ذلر علة ماتوى ذكائهم، لةلر اإنو األطقال املتقو ب حبااسيتهم امليفهقة ي عون ايفياة الظعور بالأل ط 

د الظخصررح الرردائم  عرردم الث ررة بررالألق ، ممررا بعلهررم يظررعيف ن دائمرراً باالكتذررا ،   ررد يررؤدب هبررم هررةا  الأل رر
 (.7290 يل  آ يف ن، )الظعور إت املهيد مل عدم الث ة،  الضياع 

 الرةب مرؤدام   (Extremera, et al .,2007)  آ ريف نإكاررتطا  يتقرق مرا سربق،  مرك مرا أورار إلير  
االيقعررا  امل رراد مب يرراد الاررما  الظخصررية  املررهال، حبيرر  طكررل ال ررول برر،نو  ق بألررائح للررةكا  جررود اررد

املرريفاه ب الررةيل لررديهم إدراب ميفتقررك ل رردرا م االيقعاليررة لررديهم  رردرة علررة إدراب اليفعررا عررل اكيرراة بظررك  
 طكررررل االسررررتألتال ممررررا سرررربق، أن االيقعرررراال ،  ا رررر ا   .أعلررررة، كمررررا يكررررون لررررديهم عرررر وط يقاررررية أ رررر 

أكرررد العرررالل  إذ ؛الت،بي رررا  العمليرررة للصرررحة الع ليرررةقعاليرررة،  االعررر،يفابا  االيقعاليرررة  رررد تعتررر   لرررل االي
االيقعررا   ررد يعرردن إطرراراً ميفجعيرراً عامرراً   بالتررا  اررإنو الررةكا .  الاررلوب الألقاررح  جررود عال ررة  ويررة بررب املعيفاررة

 ،  هكرةا ارإنو هرةا االطرار العرام يامح بالكظف عل مهرارا  لرددة لقهرم ا ر ا  االيقعاليرة بظرك  أكر
 (Goleman,1995) جوملران لعر  مرا سربق دعرا . (Chan,2005) د ييفتبط بالألمو الظخصح لإلياان 

ل ةررب .اليارران ل اكيرراةا ررط مررل عوامرر  جنرراد ا( ٪90)العررام يتألبرر، مبررا ي ررار   إت أن بررادل برر،نو الررةكا 
االيقعررا  ل  لررةلر يعت ررد أن الررةكا . االيقعررا  كا مرر  أ رريفى ترريفتبط بالررة مررل الأل رراد إت عوا ٪90يعررود 

ةير  تدهريف مارامهات   العرام،   اً ل ةياة االياان مرل الرةكا بع  األةيان طكل أن يكون أكثيف  وة،  ت،
العديمرررة ل الأل ررراد ل التعلررريم،   لرررة الارررلوب العرررد اين،  ال ررردرة األاضررر  علرررة ا ررراذ ال ررريفار،  عررردد مرررل 

 . (Goleman,1995)تاهم ل جناد اكياة ا صائط األ يفى الت
 (Goleman, 1995)مألهرا تعيفيرف جوملران  عردةتعيفيقرا  االيقعا  اهألراب الةكا  أما بالألابة لتعيفيف 

جمموعررة مرل ال رردرا  االيقعاليررة تظررم  عرربط الررألق ،  اكمرراد : "االيقعررا    الرةب يررألط علررة أن الررةكا 
كررررررررل تعليمهررررررررا ألطقالألررررررررا لألرررررررروايف هلررررررررم ايفارررررررراً أاضرررررررر   املثررررررررابيفة،  ال رررررررردرة علررررررررة ةقرررررررره الررررررررألق ،  الررررررررت ط

(Goleman,1995).  كررةلر عرريفف مرراييف  آ رريف ن(Mayer, et al, 2001)  االيقعررا  مررل  الررةكا
االيقعررررررا   كرررررريف د للعصرررررريف  د ركرررررره  التعيفيررررررف األ ل علررررررة الررررررةكا  ررررررالل  ال ررررررة تعيفيقررررررا  للمصرررررر،لح ا رررررر

(Zeitgeist) :أمرا التعيفيرف الثراين .   اللحدرة الرت حيردث ايهراب،ي  اجتام ذكرائح أ  عراطقح، طيره املو رف أ
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جمموعررة مررل الاررما  الظخصررية  هررةا املعرر  هررو األكثرريف ايتظرراراً  االيقعررا  لررديهم ا كرره أن الررةكا  للررةكا 
جمموعرررة مرررل ال ررردرا  الع ليرررة  يتضرررمل ذلرررر معاجلرررة  أن الرررةكا أمرررا التعيفيرررف  الثالررر  ايؤكرررد .للمصررر،لح

. (Mayer, et al, 2001)عر  األ ر  يكرااح املؤلقرون مرل أجر  اعتمرادم املعلومرا  االيقعاليرة،  هرةا امل
الررت  رردف إت زيررادة جمموعررة مررل املهررارا  االيقعاليررة  االجتماعيررة : االيقعررا  ب،يرر   يعرريفف الباةرر  الررةكا 

بتح يق  كم القيفد بعواطق   ايقعاالت  مل  الل اهم  لألقا   لعمليات  االيقعالية  اهم اآل يفيل مما ياهم 
الأل ررررراد  للقررررريفد  ل جمررررراال  اكيررررراة املختلقرررررة  الرررررت مرررررل أمههرررررا الأل ررررراد ل اجملرررررال األكرررررادطح،  العال رررررا  

 ." الوظيقح االجتماعية،  العاطقية،     يق اليفعا املهين،
االيقعرا   ا رد ا تلرف املألدنريف ن ةرول  ديرد أبعرادم، اعلرة سربي  املثرال ةردد جوملران  أما أبعاد الرةكا 

(Goleman, 1995)تضرمل الروعح بالرةا   عيفنار  بال ردرة : هرةم األبعراد سمارة أبعراد هرح البعرد األ ل 
علة معيفاة القيفد ملظاعيفم  معت دات   اجتاهات  مما بعل   ادراً علة ت ومي ذات  بظك  د يق  بعلر   رادراً علرة 

 ررردرة القرريفد علررة الرررتحكم ل أمررا البعرررد الثرراين اهررو تألدررريم الررةا ،  عنيفارر  ب. ديررد مررواطل ال ررروة  الضررعف 
أمررا البعررد الثالرر  اهررو . االيقعرراال  الاررلبية  كاررل الو ررت ل الررتحكم هبررا   ويلهررا إت ايقعرراال  إبابيررة

الدااعيررة  ي صررد هبررا ةالررة مررل االسررتثارة  الترروتيف الرردا لح  تداعرر  إت   يررق هرردف معررب، أمررا البعررد اليفابررك 
مظراعيف اآل ريفيل  التعرايع معهرم،  هرةا ل األسراد يت،لررل  ايتكرون مرل التعراطف  يعرين ال ردرة علرة اهرم

االيقعررا  لرردى جوملرران مررل املهررارا  االجتماعيررة  تعررين الررةكا   يتكررون البعررد ا ررام  ل . الرروعح بالررةا 
ال ررردرة علرررة التررر،   االبررراخ ال ررروب ل اآل ررريفيل عرررل طيفيرررق إدراب ايقعررراال م  مظررراعيفهم  التصررريفف معهرررم 

 .(Goleman, 1995) ب،يفي ة مألاسبة
 أورار ا إت ا رد  (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000)  كرارز   أمرا بالألاربة ملراييف  سرالول

 يتضررمل إدراب االيقعرراال   التعبرر  عألهررا  ت وطهررا  ي صررد برر   :لاليقعررا ، البعررد األ ل أربعررة أبعرراد للررةكا 
مرل االيقعراال   سريلة  :ون البعرد الثراين يتكر.ال درة علة إت معيفاة االيقعاال  الةاتيرة  ايقعراال  اآل ريفيل

تا ن التقك   ي صد بةلر ال درة علة توليد االيقعاال   االةااد هبا  استخدامها،  ذلر ألهنا عيف رية 
ايتضرمل اهرم االيقعراال    ليلهرا  :أما البعد الثال . لأل   املظاعيف  توظيقها ل العمليا  املعيفاية األ يفى

 يتكرون .  درة علة اهم املعلوما  االيقعالية  كيقية تيفاب،ها  تكاملهرا  ت،ورهرا توظيقها،  ي صد بةلر ال
البعررد األ رر  مررل التألدرريم الترر،ملح لاليقعرراال   تعهيههررا  ي صررد  رردرة االيقترراد علررة املظرراعيف  األةاسرري  

 ,Mayer). جر  اهرم تلرر املظراعيف  ت،روييف الألمرو االيقعرا  للقريفدأ تعديلها  ا راً لاليقعراال  الةاتيرة مرل 

Salovey, & Caruso, 2000)  
االيقعا ، البعد األ ل البعد الظخصح  يتكرون  مخاة أبعاد للةكا Bar-On كةلر ا د ةدد بار ن 

مل الروعح الرةاب بااليقعراال   التوكيرد  اعتبرار الرةا     ي هرا  اسرت الليتها،  البعرد الثراين يتألرا ل العال رة 
أما . اطف  املاؤ لية االجتماعية  ال درة علة بألا  العال ا  الظخصيةبب القيفد  اآل يفيل  يتكون مل التع

البعد الثال  اعل التكيف  يتكون مل ال درة علة التح ق مل ادق االيقعاال   امليف ية  ال درة علة ة  
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 يعرريفم البعررد اليفبررك ال رردرة علررة إدارة الضرر وط   يعررين ال رردرة علررة  مرر  الضرر وط  الارري،يفة . املظرركال 
عور باليفعررا رررراؤل  الظر  اهررو املررهال  يتكررون مررل ال رردرة علررة التقررررررأمررا البعررد ا ام. يرردااع  م ا مترر علررة اال

 ,El Hassan, & El Sader, 2005, Maree & Finestone, 2007, Bar-On)عادةر الار

ال رردرة علررة : هررح االيقعررا  ا مخاررة أبعرراد للررةك(Chapman,2001)  كمررا ةرردد  تظرربمان. (2006
 ي صررد هبررا الدااعيررة  ال رردرة علررة : ا ،  االيقعرراال  الصررادرة عألهررا،  ال رردرة علررة  قيرره الررةا إدراب الررة

إدارة االيقعررررررررررررراال ،  الاررررررررررررري،يفة عليهرررررررررررررا،  ال ررررررررررررردرة علرررررررررررررة إدارة العال رررررررررررررا   املهرررررررررررررارا  االجتماعيرررررررررررررة 
(Chapman,2001). 

 ب،  املتقرو ب املريفاه ب إالهروبااليقعرا  لردى املو الرةكا  ايفة عرل امل املعلومرا  ال ليلرة املترو   علة اليفغم
أن هألررراب الكثررر  مرررل املعلومررررا  املعيف ارررة عرررل  صائصررررهم االيقعاليرررة،  اعلرررة سرررربي  املثرررال اهرررم يتصررررقون 

كمررا يتصرقون بعردم  رردر م علرة دمر  ايقعرراال م .  باكااسرية الهائردة،  التعراطف االسررتثألائح مرك اآل ريفيل
لتقاع  بأل اد مك البيذة احملي،ة هبم، مما  د بعلهم يواجهون   درا م املعيفاية ب،سلو  بعلهم  ادريل علة ا

  ا  ايقعالية سلبية مث  الظعور بالةيل،  االكتذا   الظعور بعدم الكقايرة،  الظرعور برا وف،  بالترا  
  .(Woitaszewski, et al, 2004)اعوبة التكيف مك البيذا  اجلديدة،  الظعور بالوةدة 

املوهوبرررون حيترررال ليرررة الاررراب ة،  التقرررا   ل الألمرررو االيقعرررا   املعررريفل، ا رررد  يتي رررة للخصرررائط االيقعا
 املظرركال د مررل  الألقاررح،  الررت تت،لررل معاجلررة عررد  رردما  االرورراد الرتبرروب، العديررد مررلإت  املتقو ررون 

واجرر  تتمثر  ل املظرركال  املدرسرية،  تتضرمل املظرركال  املعيفايرة أ  األكادطيررة الرت تالرت ترواجههم،  الررت 
 طكررل ةصرريفها ل مظرركال  العال ررة بررب ال،لبررة املوهرروبب، . ال،لبررة املوهرروبب  املتقررو ب ل اجملررال الرتبرروب

 مظكال  ال،لبة املوهوبب  املتقو ب مك زمالئهم (. 7221ال ةال ،)  املتقو ب  املعلمب أ  إدارة املدرسة
دب لتويرررا  املألهرررال ل ررردرا م ألهنرررا مصرررممة ل ايف الررر ام  املألاسررربة هلرررم،  عررردم  رررال املدرسرررة،  عررردم ترررو 

كرررةلر املظررركال  االجتماعيرررة  الرررت تتضرررمل مظررركال  العال رررا  مرررك األسررريفة . األاررر  لل،لبرررة العررراديب
رتا ،  املظررركال   اليفاررراق،  عرررعف املهرررارا  االجتماعيرررة  امليررر  للعهلرررة  الوةررردة،  أةيايررراً الظرررعور بررراالغ

 (.  7229و  ، )األسيفية 
كال  األ يفى الت تواج  هؤال  ال،لبة املظكال  االيقعالية  الت مل أمهها اكااسرية الهائردة  مل املظ

 مررل املظرركال  األ رريفى . ) 9007احملاسررألة ،) اكرردة االيقعاليررة،  الاررعح للكمررال أ  البحرر  عررل املثاليررة 
 تصررراو،  ذلرررر لتعررردد الرررت تواجررر  املوهررروبب املظررركال  املهأليرررة،  تتمثررر  ل ارررعوبة ا تيرررار املهألرررة أ  اال

ا يارا  بعد إهنا  امليفةلة الثايوية بابل تألوع ال درا ،  االهتماما ،    لة بيفام  االرواد املهرين املوجهرة 
 . إليهم

ا ردان الظرهية، ا أاريفاد اجملتمرك   هرألالت يعراين مأما املظكال  الصحية اتتضمل عادة االاابة باألميفام 
 ظكال  املوهوبب  املتقو ب الااب ة علة وك  جمموعرة مرل اكاجرا  تتبلور م.  األرق  اع،يفابا  الألوم

طكررررل ةصررريفها ل اكاجررررا  الع ليرررة أ  املعيفايررررة  الرررت مررررل أمههرررا  اكاجررررة إت اهرررم املعلومررررا ،  االرورررادية
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 مررل اكاجررا  .  االةتقرراهب هبررا،  تررةكيفها بارريفعة  اكاجررة إت معاجلررة املعلومررا ،  ربررط األاكررار،   ليلهررا
للموهرروبب اكاجررا  االيقعاليررة  تتضررمل اكاجررة إت الرروعح بالررةا ،  إدراب اال ررتالف بيألرر ، بب  األ رريفى
 اكاجة الستثارة العواطف أ  االيقعاال   اكاجة إت الث ة بالألق ،  تكويل مقهوم ذا  ميفتقرك . اآل يفيل

 يرررل )ع ليرررة  االيقعاليرررة  اكاجرررة للتكيرررف العرررا  مرررك الرررألق   اآل ررريفيل،  اكاجرررة للتررروازن برررب ال ررردرا  ال
أمررا اكاجررا  االجتماعيررة اتتضررمل اكاجررة للتقاعرر  االجتمرراعح القعنررال مررك األ رريفيل (. 7290 آ رريف ن ،

 اكاجرررة لت،ررروييف مهرررارا   ياديرررة تاررراعدم للتقاعررر  االجتمررراعح بكقايرررة عاليرررة، . اكاجرررة إت   يرررق الرررةا 
 اكاجرة . ال تر  مرك أسريفت  أ  مرك زمالئر  أ  معلمير  اكاجة إت معاجلة املظكال  االجتماعية املتمثلرة ل ع

 ,Perrone,1986,Chan,2003, King) 7290 يرل  آ ريف ن،)للمظاركة ل بيفام  ا دمة اجملتمعيرة 

2005, . 
 :مشكلة الدراسة وأسئلتها -2

  اكاجرررا   املظررركال  االيقعرررا ، الرررةكا   العال رررة بررربتتمثررر  مظررركلة الدراسرررة ل لا لرررة إت معيفارررة 
االيقعررا  الررةكا  الروررادية ممررا  ررد ياررمح بت،رروييف برريفام  إروررادية،  تدريبيررة، ت، ررة بعررب االعتبررار جوايررل ا

 بالترررا  العمررر  علرررة ت،ررروييف  .ال،لبرررة املوهررروبب  مظررركال م مرررل ةيررر  ال ررروة  الضرررعف  عال تررر  حباجرررا 
 رررد حيتاجوهنرررا للتعامررر  مرررك املهرررارا  االيقعاليرررة الرررت يدهررريف ايهرررا ال،لبرررة املوهوبرررون عرررعقاً  اعرررحاً،   الرررت 

 :يةت دف إت االجابة عل األسذلة اآل لةلر اإن هةم الدراسةاملظكال ،  اكاجا  املختلقة 
ه  توجد ايف ق دالة إةصائياً برب جمموعرة ال،لبرة املتقرو ب األذكيرا  ايقعاليراً،  جمموعرة ال،لبرة  -.-2

 املظكال  االروادية؟املتقو ب غ  األذكيا  ايقعالياً ل ت دييف اكاجا    
 االيقعررا   اكاجررا   املظرركال  االروررادية عألرردالررةكا  هرر  توجررد ارتباطررا  دالررة بررب درجررة  -2-2

 .؟ال،لبة املوهوبب  املتقو ب
االيقعا  الةب طكل تقا م بدرجا   ائمة ت دييف اكاجا  الةكا  ما م دار التبايل ل درجة  -2-0

 د الدراسة؟ املظكال  االروادية  لدى أايفا
 : الدراسةأهداف  -3

طبيعرة القريف ق برب جمموعرة ال،لبرة املتقرو ب األذكيرا  ايقعاليراً،  جمموعرة ال،لبرة املتقرو ب ف تعيفن  -.-0
 . غ  األذكيا  ايقعالياً امللتح ب ل املدارد ا ااة باملوهوبب  املتقو ب

 .ال،لبة املتقو ب يقعا   اكاجا  االروادية عألداالالةكا  العال ة بب درجة طبيعة ف تعيفن  -0-2
االيقعررررا  باسررررتخدام  الرررردرجا  علررررة  ائمررررة ت رررردييف الررررةكا  تقارررر  التبررررايل ل درجررررة  لا لررررة -0-0

 . املظكال   اكاجا  االروادية
 :أهمية الدراسة -4

  التحديا  االيقعالية  االيقعا ، أمهها اكياة املعاايفةالةكا  ت عوام  عدة ل زيادة االهتمام بررررررررررأسهم
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الت ت دمها،  ذلر يتي ة للض وط االيقعالية الألامجة عل  ديا  العصيف  مظكالت ، لةلر يتضمل التعب  
عرررل االيقعررراال  بظرررك  أساسرررح تألدررريم االسرررت ابا  للوارررول إت التكيرررف الرررةب ييفكررره علرررة الألظررراطا  

االيقعرا  ألهنرا مهمرة جلميرك ال،لبرة د ن اسرتثألا ، الةكا  املعيفاية  األاعال،، لةلر  ازداد االهتمام مبهارا  
اهح تااعدهم علة التكيف  الت لل علة املظكال   ت،وييف اعاليتهم الةاتية،   اب أدائهم ل جماال  

املظركال  االيقعاليرة  ةالتعلم  التعليم،  الوظيقة،  بالتا    يق أهدااهم  طموةا م،  متكألهم مل مواجهر
 : ج  التحديد تدهيف أمهية هةم الدراسة مل  الل ما يلح  علة. االجتماعية 

علة ماتوى الدراسا ،  األحباث العيفبية  األردييرة، يوجرد ال لير  مرل الدراسرا  الرت تألا لرت  -.-4
االيقعا  لدى ال،لبة املوهوبب  املتقرو ب  السريما ل البيذرا  الرت مترارد العرهل مثر  املردارد الةكا  دراسة 

يفاكه اليفيادية ،لةلر اهألاب ةاجة للمهيد مل  املعلومرا  الرت  رد تكرون مهمرة ل اهرم  تقار   ا ااة   امل
االيقعرا ،   الألمرو االيقعرا ،  ا صرائط االيقعاليرة لل،لبرة املوهروبب  املتقرو ب امللتح رب مبثر  هرةم الرةكا  
 .ال ام 
 عال تررر  باكاجرررا   املظررركال   ،ا االيقعرررالرررةكا  ف لتعررريفن متثررر  هرررةم الدراسرررة لا لرررة جرررادة  -4-2

االروررادية لل،لبررة املوهرروبب  املتقررو ب، ممررا  ررد ياررهم ل اهررم هررةم املظرركال   عالجهررا   يارراعدهم علررة 
 .االروادية  بالتا  إوباع ةاجا م ، االجتماعح ، االيقعا  ،التوااق الألقاح

 :مصطلحات الدراسة -5

 :الطلبة املوهوبون واملتفوقون -5-1

الدراسة اكالية هم ال،لبة امللتح ون مبدراد امللر عبد اهلل الثاين للتميه  التابعة لوزارة الرتبية  التعليم ل 
 . ل األردن،  الةيل يتم ا تيارهم  اق ويف ط  ددها  زارة الرتبية  التعليم

 :االنفعاليالذكاء  -5-2

اب  الارري،يفة علررة االيرردااعا   املثررابيفة جمموعررة مررل املهررارا  االيقعاليررة  االجتماعيررة تظررم  الرروعح الررة
 اكماد  التعاطف  الت يؤ يف اخنقاعها علة تقك  األايفاد  جناةهم املهين،  ت اد إجيفائياً ل هةم الدراسة 

 . االيقعا الةكا  مب ياد 
 :املشكالت واحلاجات اإلرشادية -5-3

ل اجلوايرل الظخصرية  االجتماعيرة  اكاجا   املظكال  االرورادية هرح املظركال  الرت تواجر  ال،لبرة
ال،لبة حباجة إت املاراعدة مرل اآل ريفيل، رمبرا ياراعدهم علرة التكيرف  االيقعالية  الرتبوية  املهألية مما بع  

 ت ررراد إجيفائيررراً ل هرررةم الدراسرررة ب ائمرررة ت ررردييف املظررركال  . مرررك أيقارررهم  جمرررتمعهم  مرررك بيذرررتهم املدرسرررية
 .   اكاجا  االروادية

 :ت الدراسةحمددا -6

 ة علة مدرستب مل مدراد امللر عبد اهلل الثاين للتميه، لةلر تتحدد إمكايية ررررةم الدراسرررررريف  هرررا تص
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تعمرررريم يتررررائ  هررررةم الدراسررررة  ا رررراً لألوعيررررة ا صررررائط الدطوغيفاايررررة  االجتماعيررررة  الألقاررررية ا ااررررة بال،لبررررة 
صرررررائط أد ا  الدراسرررررة  م اييارررررها  ا ررررراً لألوعيرررررة   . املوهررررروبب  املتقرررررو ب امللتح رررررب ل تلرررررر املررررردارد

 .املاتخدمة
 :الدراسات السابقة -7

االيقعا   عال ت  باكاجا  االروادية  ارتباط  هبرا، الةكا  يديفاً كدا ة االهتمام ل البح  ل موعوع 
االيقعرا  للتبرايل ل املظركال   اكاجرا  االرورادية بظرك  مباوريف، ب برد الباةر  الةكا   مدى تقا  

االيقعا  لدى ال،لبة املوهوبب الةكا  ة تتألا ل هةم اجلوايل،  سألعيفم لبع  الدراسا  الت تألا لت دارس
 املتقررررو ب  عال ترررر  برررربع  املظرررركال  العائليررررة  الضرررر وط الألقاررررية  الصررررحة الألقاررررية  التكيررررف الألقاررررح، 

 . الاما  الظخصية
 :الدراسات العربية -7-1

االيقعرررا  الرررةكا  إت احرررط االرتبررراط برررب  تهرررداسرررة درا (Alkhadher, 2007) أجررريفى ال رررادر 
طالباً كويتياً مل طلبرة علرم الرألق ،  أورار  الألترائ  إت  جرود  727 الصحة الألقاية،  تكويت العيألة مل 

االيقعررا   الصررحة الألقارية، كمررا أوررار  ليرر  االإرردار إت أن إدارة االيقعرراال  الررةكا  ارتبراط عررعيف بررب 
 . معدم التبايل ل الصحة الألقاية م اسة با تبارا  الظخصية  الوعح بالةا  اايفا

أمرررررا ل مرررررا  رررررط املظررررركال   اكاجرررررا  االرورررررادية  للموهررررروبب  املتقرررررو ب ا رررررد  امرررررت أبرررررو جررررريفي  
إت معيفاررة علررة اكاجررا ،  املظرركال  االروررادية بررب ال،لبررة املتميررهيل،  غرر   تهرردا، بدارسررة (7222)

طالبرراً  طالبررة متميررهيل ل عمرران  الاررلط،  باالعررااة لعيألررة مكااذررة مررل ( 791)علررة عيألررة  وامهررا .املتميرهيل
 أوررار  الألتررائ  إت أن املظرركال  االيقعاليررة  أ  ررا  القرريفاا لرردى ال،البررا  املتميررها  مررل . غرر  املتميررهيل

ميررهيل كمررا أن املظرركال  األسرريفية  االجتماعيررة لل،لبررة املت. أكثرريف املظرركال  االيقعاليررة لل،ررال  املتميررهيل
كمررررا أوررررار  الألتررررائ  إت عرررردم  جررررود ارررريف ق دالررررة بررررب اجلألاررررب .أكثرررريف مألهررررا لرررردى ال،البررررا  املتميررررها  

 .باملظكال  الدراسية  الصحية
 مل الدراسا  األ يفى ل جمال اكاجا   املظركال  االرورادية لل،لبرة املوهروبب الدراسرة الرت أجيفاهرا 

ال،لبة املتميهيل امللتح ب ب ام  املتميهيل ل األردن للكظف عل ةاجا   تهدا الت ( 9007)احملاسألة 
طالباً  طالبة مل طلبة الصف العاويف  األ ل الثايوب مألهم  7222 تكويت عيألة الدراسة مل .  مظكال م

أوار  الألتائ  إت أن أهم ةاجا  ،.مل غ  املتميهيل 121 . مل ال،لبة امللتح ب ب ام  املتميهيل 107
هيل  مظرركال م هررح مألاورردة الكمررال  املماطلررة  املررواد الدراسررية غرر  املتحديررة ل رردرا م، كمررا ال،لبررة املتميرر

أوار  الألتائ  إت  جرود اريف ق ل اكاجرا   املظركال  االرورادية برب ال،لبرة املتميرهيل  العراديب  لصراو 
االةباط  الع ه عل العاديب ل ا وف مل القظ   عدم تقهم الوالديل كاجا م الظخصية،  االةااد ب

الت يرر   االات رررار لل ررردرة علرررة ا ررراذ ال ررريفار  مقهررروم الرررةا ، أمرررا بالألاررربة كاجرررا  مألاوررردة الكمرررال  املرررواد 
كرةلر أورار  الدراسرة إت  جرود اريف ق دالرة إةصرائياً برب .الدراسية غ  املتحدية اكايت لصراو املتميرهيل
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ور ل ةاجرا   مظركال  عردم تقهرم الوالرديل كاجرا م الةكور املتميرهيل  االيراث املتميرها   لصراو الرةك
الظخصرررية،  االةاررراد باالةبررراط  الع ررره عرررل الت يررر ، بيألمرررا كايرررت القررريف ق لصررراو االيررراث  ل مظررركلة 

 . مألاودة الكمال
 :الدراسات األجنبية -7-2

ظركال   امل االبرداع املردرب ذاتيراً إت معيفارة العال رة برب  تهردادراسة  (Chan, 2005)أجيفى تظان 
أن  بيألت يتائ  الدراسرة . 979 تكويت عيألة الدراسة مل . االيقعا  للموهوبب الصيألبالةكا  العائلية،   

االبداع املدرب ذاتياً، كما بيألت  ل مألقصالً يؤ يفان ت،  اً مباويفاً  هلما  االيقعا الةكا  ظكال  العائلية،   امل
 .االيقعا الةكا  أ  تتألب، ببع  عألاايف  الألتائ  أن املظكال  العائلية طكل تتقاع 

إت احرط العال رة  تهردادراسرة   (Extremera, et al.,2007)  آ ريف نإكاررتطا أجريفى كرةلر 
االيقعرا  املردرب م اسراً مب يراد الارما  الظخصرية  املرهال مرل  رالل بعردب التقراؤل  التظرراؤم الرةكا  برب 

الضرر ط الألقاررح املرردرب  اليفعررا عررل اكيرراة لرردى عيألررة مررل  عال ترر  بررالتكيف الألقاررح  السرريما ايمررا يتعلررق ب
 باالعااة إت ذلر ةا لت الدراسة إت معيفاة املدى الةب يقايف . مقحوااً ( 229) امليفاه ب تكويت مل

 أورار  يترائ  الدراسرة إت  جرود . االيقعا  اليفعرا عرل اكيراة  الضر ط الألقارح ل عيألرة الدراسرةالةكا  ب  
هال  الاما  الظخصية  السيما ل بر عدديب التظاؤم  التقاع   الت هلا عال ة مباويفة ل عال ا  دالة بب امل

االيقعررا  الررةكا  اليفعررا عررل اكيرراة  الضرر ط الألقاررح، بيألمررا ب تدهرريف يتررائ  الدراسررة  جررود عال ررة  ويررة بررب 
 املرهال مرل  رالل التألبرؤ  أظهيف  يتائ   لي  االإدار املتعدد  جرود داللرة لاليقعراال  .  التظاؤم  التقاع 

دراسرة  (Reis , et al ., 2007)كمرا أجريفى رير   آ ريف ن. بالضر ط الألقارح  اليفعرا عرل اكيراة
 تكويت . االيقعا  بالقيف ق القيفدية ل العال ا  االجتماعية بب ال،لبةالةكا  إت معيفاة مدى تألبؤ  تهدا

بالعال ا  االجتماعية بب االيقعا  علة التألبؤ الةكا  مقحوااً  أوار  الألتائ  إت  درة ( 12)العيألة مل 
 .ال،لبة

الرةكا  إت احط العال ة بب  تهدادراسة  (Schutte, et al., 2007) كما أجيفى وا   آ يف ن 
 أورار  الألترائ  . مقحوااً  1929االيقعا ،  الصحة الألقاية،   الع لية   اجلامية،  تكويت العيألة مل 

كمرا .   امليفتقك باملقحواب الةيل يتمتعون بصحة ع لية  يقاية  جامية أاض االيقعاالةكا  إت ارتباط 
 .   االيقعا  بالصحة الع لية بظك  أعلة مل الصحة الألقاية  اجلاميةالةكا  أوار  الألتائ  إت ارتباط 

االيقعررا  الررةكا  إت معيفاررة  تهرردادراسررة  (Mayer, et, al.,,2001)كمررا أجرريفى مرراييف  آ رريف ن 
مقحوااً مل  77 تكويت عيألة الدراسة مل .   بالالوب االجتماعح لدى ال،لبة املوهوبب  املتقو ب عال ت

االيقعا  امليفتقك أكثريف  ردرة علرة  ديرد الةكا   أوار  يتائ  الدراسة إت أن ال،لبة ذ ب . ال،لبة امليفاه ب
مون املعلوما  الت حيصرلون عليهرا ل ايقعاال م  ايقعاال  اآل يفيل ل املوا ف املختلقة، كما أهنم ياتخد

  .توجي  أاعاهلم، كما أهنم أكثيف  درة علة م ا مة ع وط اليفااق
 إت معيفاة مدى  تهدادراسة   ( Woitaszewsky & Aalsma , 2004)كةلر أجيفى ك  مل 
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تخدام م يراد االيقعا  ل الأل اد األكادطح  التكيف الألقاح لل،لبة امليفاه ب املتقرو ب باسرالةكا  إسهام 
. مقحواراً مرل ال،لبرة املتقرو ب املريفاه ب( 79) تكويرت عيألرة الدراسرة مرل  .االيقعا  ملاييف  سالولالةكا  

ياررهم بظررك  دالن ل التكيررف الألقاررح  االيقعررا  الالررةكا   أوررار  يتررائ   ليرر  االإرردار املتعرردد إت أن 
راسررة إجرريفا  املهيررد مررل الدراسررا  ةررول هررةم العال ررة  الأل رراد األكررادطح معيفاررة هلررؤال  ال،لبررة،  أ رتةررت الد

 .الات اد االتااق بب الدراسا  ل هةا اجلايل
 االيقعا  لل،لبةالةكا   مل  الل  لي  يتائ  الدراسا  الااب ة  استعيفاعها،  أد  املوعوع امليفتبط ب

رتباط  اعح بب الصحة الألقارية املوهوبب  املتقو ب  يتبب أن يتائ  الدراسا  الااب ة أوار  ات  جود ا
 . االيقعا  عألد املوهوبب  املتقو بالةكا    

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها -8

 .استخدم ل هةا البح  أسلو  البح  الواقح  االرتباطح  :منهجية الدراسة -8-1
 (:أفراد الدراسة)املشاركون يف الدراسة  -8-2

   ائمة ت ردييف اكاجرا    املظركال  االرورادية ات قعا االيالةكا   حم ياس ياخة مل 200 ترسلأ
طلبرررة مدرسرررت امللرررر عبرررد اهلل لثررراين للتميررره ل مرررديألت إربرررد  الهر رررا  املظررراركب ل الدراسرررة بالتارررا ب بعرررد 

ن و   بررراةثرسرررأإذ اكصرررول علرررة املواا رررة املبدئيرررة مرررل إدارب املدرسرررتب علرررة اوررررتاب طلبتهمرررا ل الدراسرررة، 
 ن بعد تدريبهما علة تعليما  الدراسرة  اهلردف مألهرا   راموا بتوزيرك امل رايي  علرة ال،لبرة املوهروبب،يو ميداي

طالبراً موهوبراً  متقو راً  700بالتألايق مك مدييفب املدرستب،  أجا  علة امل ايي   م توعيح امل،لو  مأله
يل أجرابوا علرة امل رايي  لرةلر ع ردن املقحوارون الرة. ٪91ر0 ت ياربة امل رايي  املاررتجعة ا ط ةي  بل
 يوعرح اجلرد ل ر رم  9001/ 9001البيايا  ل القص  الثاين مل العرام الدراسرح  تمجع  . عيألة للدراسة

مدرسرة امللرر عبردا ا هلل الثراين للتميره اريفع إربرد،   مدرسة امللرر عبرد)توزيك أايفاد الدراسة  اق املدرسة  ( 7)
 اجلررررأل   (الصررررف الاررررابك،  الصررررف الثررررامل،  الصررررف التاسررررك) الصررررقوف ( هلل الثرررراين للتميرررره ارررريفع الهر ررررا 

 .يوعح ذلر( 7)،   اجلد ل ر م (الةكور، االياث)
 ت زيل وفلا  الهلا ف  فق الةهل ف  الصف  العةس (.)العه ل 

 الص  ذ                                    
 الةهل ف  العةس

 الصف الكا ل الصف الثامن الصف ال ابل
 اإلناث الر  ل اإلناث الر  ل اإلناث ر  لال الةعة ع

مهل ددددف الةمددددهلل ابددددها   الثددددانر  
 لمكة   فلع البه

77 90 90 90 92 72 712 

مهل ددددف الةمددددهلل ابددددها   الثددددانر 
 لمكة   فلع ال لاا 

71 97 90 27 90 79 797 

 700 11 02 11 00 21 19 الةعة ع
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 :الدراسة واتأد -8-3

 :(1امللحق رقم )نفعالي االالذكاء استبانة  -8-3-1

 The Emotional Intelligenceااليقعا  ل ياس  الةكا   استخدم الباة  استباية

Questionnaire   الت مت بألاؤها باالعتماد علة أعمال  زيأل يف  (Weisinger, 1998)  الةكا  ل
 الةب  ام . عا االيقالةكا  ل كتاب  ل ياد  (Chapman,2001)االيقعا ،  الت تبألاها تظبمان 

 إذ. االيقعا الةكا    دف هةم االستباية إت  ياد (. 9000)برتمجتها  تكييقها للبيذة العيفبية الااميفائح 
 : ا يفة موزعة علة مخاة أبعاد كاآلب 90تتكون مل 

 . 0، 2، 7، 9، 7 يتضمل الق يفا  :  self-awarenessالوعح بالةا   -
 . 70، 2، 9، 1، 1 يتضمل الق يفا  : emotional management  إدارة العواطف -
 .70، 72، 77، 79، 77 يتضمل الق يفا  : self-motivation الدااعية الةاتية  -
 . 90، 72، 79، 71، 71 يتضمل الق يفا  : relationship management إدارة العال ا  -
 .90، 92 ،97، 99، 97 يتضمل الق يفا  : emotional coaching  تدريل العواطف -

 ،  أبداً ،  يادراً ،أةياياً دائماً " بيل املظاركون ل الدراسة علة الق يفا   اق مدرل ليكيف  رباعح كآالب
 تضرررمألت الصرررقحة األ ت مرررل االسرررتباية تعليمرررا  االجابرررة، . 7، 7،9، 2:  برررال يم التاليرررة علرررة التررروا 

 ترررررتا د االسررررت ابا  علررررة هررررةم . لباالعررررااة إت مت رررر ا  اجلررررأل ،  الصررررف،  املدرسررررة،  عمرررر  الوالرررردي
درجررررا   2-7،  ل هررررةم الدراسررررة اعتمررررد الباةرررر  املتوسرررر،ا  اكاررررابية مررررل 700-90االسررررتباية مررررل 

العتمراد  9922-9االيقعرا  بدرجرة ميفتقعرة جرداً ، املتوسر،ا  مرل الةكا  العتماد الق يفة دالة علة  جود 
العتماد الق يفة  7922-7،  املتوس،ا  اكاابية مل االيقعا  بدرجة ميفتقعةالةكا  الق يفة دالة علة  جود 

العتمراد الق ريفة  0922 -االيقعا  بدرجة متوس،ة،  املتوس،ا  اكاابية مل ارقيفالةكا  دالة علة  جود 
 .االيقعا  بدرجة مألخقضةالةكا  دالة علة  جود 

 :صـدق االستبانة -8-3-2

ي ة ادق احملكمب بعد تيفمجتها لل ة العيفبية، دالال  ادق االستباية ب،يف ( 9000)استخيفل الااميفائح 
ا رريفا  االسررتباية علررة جلألررة مررل احملكمررب املختصررب ل كليررة العلرروم الرتبويررة ل جامعررة االسرريفا   تيفعررع   إذ

(.  79-72)االيقعررا  لرردى ال،لبررة عررمل القذررة العميفيررة الررةكا  للحكررم علررة مرردى اررالةيتها ل  يرراد 
 بألررا  علررة ذلررر طكألألررا ال ررول أن رأب ا رر ا   املختصررب  ذ ب . علررة الق رريفا   الررةيل أظهرريف ا اتقا رراً عاليرراً 

 . ا  ة ير عيدُّ مؤويفاً علة ادق ما ييفاد  ياس  ل األداة
 :أما ل هةم الدراسة، ا د  ام الباة  أيضاً باستخيفال دالال  ادق االستباية ب،يفي تب مها

 :صدق احملتوى -8-3-2-1

 رريفا  االسرتباية علرة جلألررة مرل احملكمرب املختصررب ل ال يراد الرتبرروب، مررل  رالل عريفم اذلرر  جريفى  
 ذلر للحكم علرة مردى مال متهرا .  علم الألق  الرتبوب،  االرواد  الصحة الألقاية ل جامعة آل البيت
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ملاتوى ال،لبة املوهوبب ل اقوف الاابك،  الثامل  التاسك األساسية  مدى  عود ل تهرا،  مردى متثيلهرا 
تعرديال   يرتجيف أاالستباية الت  ععت ل ياسها،   د كايت مالةدا  احملكمب طقيقة جداً، لرةا  ألبعاد

 .ل وية طقيقة علة بع  ا يفا  االستباية
 :صدق البناء -8-3-2-2

 ام الباة  حباا  ادق البألا  مل  الل استخيفال معامال  ارتباط ب سون بب الدرجة الكلية ألدا  
 . يوعح ذلر( 9)بعادها،  اجلد ل ر م أدا  علة ستباية،  بب األعلة االعيألة الدراسة 

 باا  او ا  امع ماامنش التبا  ب ل    ب ن الهل ف ال م ف   ا  ا ةف الهلا ف امع اال كبانف،  ب ن ا  (2)العه ل 
ا  ا   

 ال مر
ال ار 
 بالراش

  الة 
 الا ا ف

الهافا ف  
 الرات ف

  الة 
 الانااش

تهليب 
 فالا ا 

 *172,0 *107,0 *027,0 *070,0 *122,0 7 ا  ا  ال مر
 *777,0 *712,0 *911,0 *792,0 7 *122,0 ال ار بالراش
 *717,0 *710,0 *972,0 7 *792,0 *070,0   الة الا ا ف
 *777,0 *779,0 7 *972,0 *911,0 *027,0 الهافا ف الرات ف 
 *002,0 7 *779,0 *710,0 *712,0 *107,0   الة الانااش
 7 *002,0 *777,0 *717,0 *777,0 *172,0 تهليب الا ا ف

  α =07,0دالة عألد ماتوى * 
أن معررامال  ارتبرراط ب سررون بررب الدرجررة الكليررة ألدا  عيألررة الدراسررة علررة يتضررح مررل اجلررد ل الاررابق 

ألداة  بألرررا ارردق الايف ا هررةا يعرررين تررو  α =07,0دالررة عألرررد ماررتوى * االسررتباية  بررب األدا  علرررة أبعادهررا 
 .الدراسة

 :ثبات االستبانة -8-3-3

حباررررا  معرررامال   ارتبررراط ب سرررون جلميرررك الق رررريفا  ( 9000) رررام الاررراميفائح  لبيررران  برررا  االسرررتباية
عررمل جماال ررا ا ماررة،  معررامال  ارتبرراط كرر  ا رريفة بالدرجررة الكليررة ةيرر  كايررت الق رريفا  دالررة ( 90)رالرر

 هةا يعهز ارتباط الق يفا  مب اال ا،  ارتباطها بالدرجة ( 70)لق يفة عدا ا  ما 0907إةصائياً عألد ماتوى 
الكلية،  هةا يظ  إت يوع مل االتااق الدا لح بب ا يفا  امل يراد،  يدهريف ايتمرا  الق ريفا  ات جماال را، 

 .يبب ذلر( 7) اجلد ل ر م .  اق معادلة كيف يباخ القا يعين  با  امل ياد
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   (0)العه ل 
 (تةاي  ال قلاش)منش التبا  فقلاش االخكبال ضةن معاالتها فر االخكبال ماا
 الهل ف ال م ف ماامذ االلتبا  ال قلة الةعال

 ال ار بالراش 

7 070,0 791,0* 
9 791,0 290,0* 
7 071,0 910,0* 
2 171,0 707,0* 
0 119,0 277,0* 

 الهافا ف الرات ف 

1 192,0 102,0*  
1 272,0 910,0* 
9 277,0 979,0* 
2 192,0 771,0* 
70 100,0 727,0* 

   الة الا ا ف 

77 297,0 200,0* 
79 207,0 270, *0 
77 107,0 720,0* 
72 229,0 777,0* 
70 979,0 007,0 

   الة الانااش
 

71 000,0 217,0* 
71 000,0 292,0* 
79 170,0 202,0* 
72 711,0 712,0* 
90 102,0 770, *0 

 تهليب الا ا ف

97 710,0 090,0* 
99 029,0 990,0* 
97 107,0 772,0* 
92 119,0 201,0* 
90 179,0 079,0* 

  α =07,0دالة عألد ماتوى * 
( كيف يبراخ ألقرا)أما ل الدراسة اكالية ا د استخيفل الباة   با  االستباية ب،يفي رة االتاراق الردا لح  

 بل ت معامال  االتااق الدا لح .(. ,10)ام  االتااق الدا لح لالساتباية كك  لالستباية إذا بلغ مع
الررروعح بالرررةا ،  إدارة العواطرررف،  الدااعيرررة الةاتيرررة،  إدارة العال رررا ،  تررردريل العواطرررف، علرررة : ألبعررراد

 برررةلر تكرررون أداة الدراسرررة اررراد ة،   ابترررة   ابلرررة .17، 0,19، 9,12،10، 2,19: التررروا  كمرررا يلرررح
 .،بيق ل ايا  الدراسة اكاليةللت
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 :قائمة تقدير املشكالت اإلرشادية واحلاجات اإلرشادية -8-4

اسرتخدم الباةرر  أيضرراً ل هرةم الدراسررة  ائمررة ت ردييف املظرركال  االروررادية  اكاجرا  االروررادية  الررت 
 ،  هرررح مرررل امل رررايي  الظرررائك اسرررتخدامها مررررل(7229، األورررهل ،7229 ررردب، ) رررام ببألائهرررا  ررردب 

.  الت  دف إت  ياد اكاجا  االروادية  املظكال  الالوكية لدى ال،لبة. امليفوديل الرتبويب ل األردن
 : ا يفة موزعة علة ستة أبعاد كاآلب 00 تتكون مل 

 . 27، 29، 72، 1، 1، 0، 2، 7، 9، 7 تتضمل الق يفا  : املظكال  اجلامية -
 .72، 79، 71، 71، 70، 72، 70،77، 2، 9 تتضمل الق يفا  : املظكال  الدراسية -
 . 29، 97، 97، 9، 79، 71، 71، 70، 77، 79 تتضمل الق يفا  : املظكال  االيقعالية -
 . 20، 22، 77، 70، 92، 99، 91، 91، 90، 92 تتضمل الق يفا  : املظكال  األسيفية -
 . 00، 21، 21، 79، 99، 72 تتضمل الق يفا  : مظكال  العال ا  االجتماعية -
 .22، 27، 20، 77 تتضمل الق يفا  : مظكال  اال تيار املهين  تألديم الو ت -

ال أعراين مرل هرةم املظركلة، أعراين مرل هرةم املظركلة :  ياتخدم  م ياد ليكيف  مل مخاة  بدائ  هح
بدرجة باي،ة، أعاين مل هةم املظكلة بدرجة متوس،ة، أعاين مل هةم املظكلة بدرجة وديدة، أعراين مرل 

 . 7،2، 7،9اقيف، : الية علة التوا  بال يم الت. كلة بدرجة جداً هةم املظ
 :دالالت الصـدق -8-4-1

األداة  علررة جلألررة مررل احملكمررب  الررت  تيفعررعن  اسررتخيفجت دالال  الصرردق ب،يفي ررة ارردق احملكمررب إذ
ق   علررم الررألمررل اكااررلب علررة درجررة الرردكتورام ل االرورراد  الصررحة الألقاررية عظرريفة لكمررب  تتكررون مررل
 ذلرر للحكرم . العراملب ل  زارة الرتبيرة  التعلريمامليفورديل اجلامعرة األردييرة  جامعرة آل البيرت   الرتبوب مل 

علررة مال مررة ا يفاترر  ملاررتوى عيألررة الدراسررة    عررود ل ترر ،  ااعليررة برردائ  ا يفاترر ،  مألاسرربة عررددها  متثيلهررا 
 .احملكمب  إجيفا  التعديال  امل،لوبة ملهارا  الدراسة الت  ععت ل ياسها،   د مت األ ة مبالةدا 

 :ثبات املقياس -8-4-2

ق بررط  ل معامرر  الثبررا  ب،يفي ررة االعررادة   اررة   إذ ؛اسررتخيفل  بررا  امل يرراد ب،رريفي تب مهررا طيفي ررة االعررادة
  رد . ت،بي ر  علرة العيألرة يقارها ديرعأ مريف ر أسربوعبراسة،  بعرد طالباً مل غ  عيألة الد 70اال تبار علة 

أما ال،يفي ة الثايية الت استخدمت كاا  الثبا  اكايت عل (. 0911)لغ معام  الثبا  ب،يفي ة االعادة ب
(. 09291)اكران ( كيف يبراخألقا ل) الدا لح للم ياد  طيفيق االتااق الدا لح ةي  مت ةاا  االتااق

 . بةلر تكون أداة الدراسة ااد ة   ابتة   ابلة للت،بيق ل ايا  الدراسة اكالية
 :اإلجراءات -8-5

 ام الباة  ب، ة مواا ة مدييفب مدرست امللر عبدا هلل الثاين للتميه ايفع إربد  ايفع الهر ا ، مث طلل  -
 مل إدارة املدرستب معلوما  عل  أعداد ال،لبة  الصقوف املوجودة ل املدرستب،  طيفي ة الكظف املتبعة 
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 .   ل الكظف عل املوهوبب
 . ائمة ب،عداد ال،لبة املوهوبب  املتقو ب الةيل سيظرتكون ل الدراسة  ددة   بعد ذلر  -
 طلرررل مرررألهم االجابرررة عرررل ا ررريفا  . ع امل رررايي  علرررة ال،لبرررة ب،يفي رررة العيألرررة ال،ب يرررة العظررروائية ز مث  -

 .  امل ياد
  االةصررائية متهيررداً الجريفا  التحلريال SSPS أ ر اً مت تقيفيرغ امل رايي  املارررتجعة باسرتخدام بيفيرام   -

 .املألاسبة
 :املعاجلة اإلحصائية -8-6

عيألة الدراسة إت جمموعتب باستخدام الوسريط لردرجا  أاريفاد العيألرة  تالاؤال األ ل  املإلجابة عل 
اكااررلب علررة درجررة  ،  بررةلر اررإنن 12االيقعررا ،   ررد بل ررت  يمررة الدرجرة الوسرري،ية الررةكا  علرة م يرراد 

أ  أكثريف يظركلون اجملموعرة  90األ ر  ذكراً  ايقعاليراً،  اكاارلب علرة درجرة أ  أ   يظكلون اجملموعرة  12
األكثرريف ذكرراً  ايقعاليرراً، كمررا اسررتخدم  ليرر  التبررايل لقحررط داللررة القرريف ق بررب املتوسرر،ا  ل أبعرراد  ائمررة 

معررررامال   تجاسررررتخيف  بة لكرررر  بعررررد  الدرجررررة الكليررررة،كمات ررردييف اكاجررررا   املظرررركال  االروررررادية بالألارررر
االيقعا   الدرجا  علة  ائمة اكاجا   املظكال  االروادية الةكا  رتباط بب الدرجا  علة م ياد اال

ٍة  الدرجة الكلية،  أ  اً لك  بعد علة ة    لي  االإردار ا ،رح املتعردد باسرتخدام الدرجرة الكليرة  بجيف أ دي
القيفعيررررة ل ائمررررة ت رررردييف اكاجررررا  االيقعررررا  كمت رررر  تررررابك  الرررردرجا  علررررة األبعرررراد الررررةكا  علررررة م يرررراد 

 .      املظكال  االروادية كمت  ا  متألبذة
 :النتائج -9

 ررردف هرررةم الدراسرررة إت معيفارررة  طبيعرررة القررريف ق برررب جمموعرررة ال،لبرررة املتقرررو ب األكثررريف ذكررراً  ايقعاليررراً، 
كما تارعة إت معيفارة . تميه جمموعة ال،لبة املتقو ب األ   ذكاً  ايقعالياً ل مدارد امللر عبد اهلل الثاين لل

االيقعا ،  اكاجا   املظكال  االروادية لديهم، كرةلر ةا لرت تقار  الةكا  طبيعة العال ة بب درجة 
 .االيقعا  باستخدام  الدرجا  علة  ائمة ت دييف املظكال ،  اكاجا  االرواديةالةكا  التبايل ل درجة 

هررر  توجررد ارريف ق دالررة إةصررائياً بررب جمموعررة ال،لبرررة "لإلجابررة عررل الاررؤال األ ل،  الررةب يررألط علررة  
املتقرررو ب األكثررريف ذكررراً  ايقعاليررراً،  جمموعرررة ال،لبرررة املتقرررو ب األ ررر   ذكررراً  ايقعاليررراً ل الررردرجا  علرررة  ائمرررة 

املتوسررر،ا   تبةاررر"  الثررراين للتميررره؟د امللرررر عبرررد اهللت ررردييف اكاجرررا   املظررركال  االرورررادية ل مررردار 
إيفااا  املعيارية للماتويا  املختلقة لألبعاد القيفعيرة للم يراد لردى كر  مرل جممروعت ال،لبرة اكاابية   اال

 . يبب ذلر( 7) املتقو ب األكثيف ذكاً  ايقعالياً،  جمموعة ال،لبة املتقو ب األ   ذكاً  ايقعالياً  اجلد ل ر م 
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  ( 0)العه ل 
 اش اإللشا يف لهى  ذ من معة اكر اللمبف الةك  ا ن ا  ثل الةك  لاش الح اب ف  االنحلافاش الةا اليف لمحا

   ا   ان اال ا ،  اللمبف الةك  ا ن ا اذ   ا   ان اال ا  
 معة اف الةك  ا ن ا  ثل   ا   ان اال ا   معة اف الةك  ا ن ا اذ   ا   ان اال ا

االنحلافاش  الة  نش  الحا اش
 الةا اليف

الةك  لاش 
 الح اب ف

افاش االنحل 
 الةا اليف

الةك  لاش 
 الح اب ف

 الهل ف ال م ف 779291 909722 219217 909727
 الع ة ف 709072 09220 779997 19021
 الهلا  ف 29229 19711 779079 19122
 االن اال ف 19092 09771 29997 29202
 ا  ليف 79217 29179 09201 19797
 ةاا فالانااش اال ك 99229 79922 09090 29099
 االخك ال الةهةر  تةظ م ال ا  99227 99097 29722 79722

اجلاررمية  الدراسررية )ملعيفاررة ل أب مررل األبعرراد القيفعيررة ل ائمررة ت رردييف  املظرركال   اكاجررا  االروررادية  
الررة القرريف ق الد مظهرريف  هررة(   االيقعاليررة  األسرريفية  العال ررا  االجتماعيررة   اال تيررار املهررين  تألدرريم الو ررت

 .الألتائ  الت مت التوا  إليها( 2)اجلد ل ر م  يعيفم  ، لي  التبايل األةادب بيف جأ  ائياً إةص
 

 (4)عه ل ال
 االن االر  تأث لا امع الحا اش اإللشا يفالر ا  نكائو تحم ذ الكباين لةكغ ل 

الحا اش 
معة ع ملبل  الكباين اإللشا يف

 االنحلافاش
 ل اش 
 الحليف

مك  ط 
ى م ك   ا ةف ذ الةلبااش

 الهاللف

الهل ف 
 ال م ف

 *090 919009 720109279 7 720109279 ب ن الةعة ااش 
 9729901 729 7911199  اخذ الةعة ااش 

 722 90999999 ال مر

 الع ة ف
 *090 909912 9979022 7 9979022 ب ن الةعة ااش 

 279012 721 707799277  اخذ الةعة ااش 
 729 710079210 ال مر

 الهلا  ف
 *090 909922 70229770 7 70229770 ب ن الةعة ااش 

 070929 721 721019111  اخذ الةعة ااش 
 729 709019277 ال مر

 االن اال ف
 *090 729079 11792 7 11792 ب ن الةعة ااش 

 729071 729 790729071  اخذ الةعة ااش 
 722 791299271 ال مر

 ا  ليف
 *09007 709190 7919290 7 7919290 الةعة ااش  ب ن

 709179 721 701119020  اخذ الةعة ااش 
 729 702299071 ال مر
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الانااش 
 اال كةاا ف

 *090 979917 7179072 7 7179072 ب ن الةعة ااش 
 719070 729 00199217  اخذ الةعة ااش 

  020790 ال مر 722
االخك ال 
الةهةر 
 تةظ م 
 ال ا 

 *09007 70919 7729009 7 7729009 ب ن الةعة ااش 
 29711 729 79199209  اخذ الةعة ااش 

 722 77119202 ال مر

 (α  =0900دال إةصائياً عألد ماتوى *) 
االيقعا  علة الةكا  ملت   ( α =0900)يتضح مل اجلد ل الاابق  جود داللة إةصائية عألد ماتوى 

ايما يتعلق بالدرجة الكلية . اجا  االروادية الألقاية  اال تصادية  االجتماعية  املعلوماتية  األسيفيةمجيك اك
ملت ر  ( α =0900)علة  ائمة ت دييف اكاجا  االروادية اتبب الألتائ   جود داللة إةصائية عألد ماتوى 

جمموعة ال،لبرة املتقرو ب   روادية لدىااليقعا  مؤ يف ل اكاجا  االالةكا  االيقعا ،  هةا يعين أن الةكا  
أدا  ال،لبرررة ل   هرررةا مررا تؤكررردم القيف  ررا  الواعررحة برررب متوسرر،ا . األ رر  ذكرراً  ايقعاليررراً بظررك  ملحرروهب

كررران املتوسرررط اكاررراخ   ؛ إذ األ ررر  ذكررراً  ايقعاليررراً و ب   الرررت هرررح لصررراو جمموعرررة ال،لبرررة املتقررر، اجملمررروعتب
متوسط أدا  جمموعة ال،لبة املتقرو ب   بيألما كان، (219217)   ذكاً  ايقعالياً جملموعة ال،لبة املتقو ب  األ

أمرا ايمرا (.  7)اجلرد ل  كما هو  اعح مرل املتوسر،ا  املظرار إليهرا ل( 779291)األكثيف ذكاً  ايقعالياً 
( α=090)يتعلق باكاجا  االروادية ل اجلايل اجلامح اتبب الألتائ   جود داللة إةصائية عألد ماتوى 

 .     االيقعا الةكا  ملت   
جمموعرة ال،لبررة   يف ل اكاجررا  االرورادية ل اجلايرل اجلارمح لردىمرؤ االيقعرا  الرةكا   هرةا يعرين أن 

أدا    هرررةا مررا تؤكرردم القيف  ررا  الواعررحة بررب متوسررر،ا . املتقررو ب  األ رر  ذكرراً  ايقعاليرراً بظررك  ملحرروهب
إذ كررران املتوسرررط ، و جمموعرررة ال،لبرررة املتقرررو ب األ ررر  ذكررراً  ايقعاليررراً  الرررت هرررح لصرررا، ال،لبرررة ل اجملمررروعتب

متوسرط أدا  جمموعرة ال،لبرة  بيألما كان، (779997)اكااخ جملموعة ال،لبة املتقو ب  األ   ذكاً  ايقعالياً 
ر رم  اجلرد ل كمرا هرو  اعرح مرل املتوسر،ا  املظرار إليهرا ل( 709072)املتقرو ب  األكثريف ذكراً  ايقعاليراً 

أمرررررا بالألاررررربة للحاجرررررا  االرورررررادية الدراسرررررية اتبرررررب الألترررررائ   جرررررود داللرررررة إةصرررررائية عألرررررد مارررررتوى (. 7)
(α=090 )  االيقعرررا  كررران لررر  أ ررريف ل اكاجرررا  االرورررادية الرررةكا  االيقعرررا ،  هرررةا يعرررين أن الرررةكا  ملت ررر

 هررةا مررا تؤكرردم القيف  ررا  . جمموعررة ال،لبررة املتقررو ب األ رر  ذكرراً  ايقعاليرراً بظررك  ملحرروهب الدراسررية لرردى
 الرت هرح لصراو جمموعرة ال،لبرة املتقرو ب األ ر  ذكراً  ، أدا  ال،لبرة ل اجملمروعتب الواعرحة برب متوسر،ا 

 ، منرا كران(779079)ةي  كان املتوسط اكااخ جملموعة ال،لبة املتقو ب  األ ر  ذكراً  ايقعاليراً ، ايقعالياً 
كمررا هررو  اعررح مررل املتوسرر،ا  ( 29229)ب  األكثرريف ذكرراً  ايقعاليرراً متوسررط أدا  جمموعررة ال،لبررة املتقررو 

 (.7)اجلد ل ر م  املظار إليها ل
أمررررا اكاجررررا  االروررررادية ل اجلايررررل االيقعررررا  ابيألررررت الألتررررائ   جررررود  داللررررة إةصررررائية عألررررد ماررررتوى 

(α=090 )  كاجرررا  االرورررادية لررر  أ ررريف ل ا االيقعرررا  كرررانالرررةكا  االيقعرررا ،  هرررةا يعرررين أن الرررةكا  ملت ررر
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 هررةا مررا تؤكرردم القيف  ررا  . جمموعررة ال،لبررة املتقررو ب األ رر  ذكرراً  ايقعاليرراً بظررك  ملحرروهب االيقعاليررة لرردى
 الرت هرح لصراو جمموعرة ال،لبرة املتقرو ب األ ر  ذكراً  ، أدا  ال،لبرة ل اجملمروعتب الواعرحة برب متوسر،ا 

 بيألمرا كران، (29997)،لبة املتقو ب  األ   ذكاً  ايقعالياً ةي  كان املتوسط اكااخ جملموعة ال، ايقعالياً 
كمررا هررو  اعررح مررل املتوسرر،ا  ( 19092)متوسررط أدا  جمموعررة ال،لبررة املتقررو ب  األكثرريف ذكرراً  ايقعاليرراً 

أما بالألابة للحاجا  االروادية ل اجلايل األسيفب ابيألت الألتائ   جرود  (. 7)اجلد ل ر م  املظار إليها ل
لرر   االيقعررا  كررانالررةكا  االيقعررا ،  هررةا يعررين أن الررةكا  ملت رر  ( α =090)صررائية عألررد ماررتوى داللررة إة

 هرةا . جمموعة ال،لبة املتقو ب األ   ذكاً  ايقعالياً بظك  ملحوهب أ يف ل اكاجا  االروادية األسيفية لدى
 هررح لصرراو جمموعررة ال،لبررة  الررت، أدا  ال،لبررة ل اجملمرروعتب مررا تؤكرردم القيف  ررا  الواعررحة بررب متوسرر،ا 

كررران املتوسرررط اكاررراخ جملموعرررة ال،لبرررة املتقرررو ب  األ ررر  ذكررراً  ايقعاليررراً إذ  ، و ب األ ررر  ذكررراً  ايقعاليررراً املتقررر
كمررا هررو ( 79217)متوسررط أدا  جمموعررة ال،لبررة املتقررو ب  األكثرريف ذكرراً  ايقعاليرراً  بيألمررا كرران، (09201)

 ( .7)اجلد ل ر م   اعح مل املتوس،ا  املظار إليها ل
لحاجا  االروادية ل جايل العال ا  االجتماعية  ابيألت الألتائ   جود  داللة إةصائية لبالألابة أما 

لرر  أ رريف ل اكاجررا   االيقعررا  كررانالررةكا  االيقعررا ،  هررةا يعررين أن الررةكا  ملت رر  ( α=090)عألررد ماررتوى 
،لبررررة املتقررررو ب األ رررر  ذكرررراً  ايقعاليرررراً بظررررك  جمموعررررة الى لررررداالروررررادية ل جايررررل العال ررررا  االجتماعيررررة 

 الررت هرح لصرراو ، أدا  ال،لبرة ل اجملمروعتب  هرةا مررا تؤكردم القيف  را  الواعررحة برب متوسرر،ا . ملحروهب
كان املتوسط اكااخ جملموعة ال،لبة املتقو ب  األ ر  ذكراً    إذ، جمموعة ال،لبة املتقو ب األ   ذكاً  ايقعاليا

كما ( 99229)متوسط أدا  جمموعة ال،لبة املتقو ب  األكثيف ذكاً  ايقعالياً  نبيألما كا، (09090) ايقعالياً 
أمرا اكاجرا  االرورادية ل جايرل اال تيرار (. 7)ر رم اجلرد ل  هرو  اعرح مرل املتوسر،ا  املظرار إليهرا ل

االيقعا ، الةكا   ملت  ( α =090)املهين  تألديم الو ت ابيألت الألتائ   جود  داللة إةصائية عألد ماتوى 
ل  أ يف ل اكاجا  االروادية ل جايرل اال تيرار املهرين  تألدريم الو رت  االيقعا  كانالةكا   هةا يعين أن 

 هرةا مرا تؤكردم القيف  را  الواعرحة برب . جمموعة ال،لبة املتقو ب األ   ذكراً  ايقعاليراً بظرك  ملحروهب لدى
ةير   ، هح لصاو جمموعة ال،لبة املتقرو ب األ ر  ذكراً  ايقعاليراً   الت، أدا  ال،لبة ل اجملموعتب متوس،ا 

متوسرط أدا   بيألمرا كران، (29722)كران املتوسرط اكاراخ جملموعرة ال،لبرة املتقرو ب  األ ر  ذكراً  ايقعاليراً 
 كمرا هرو  اعرح مرل املتوسر،ا  املظرار إليهرا ل( 99227)جمموعة ال،لبة املتقرو ب األكثريف ذكراً  ايقعاليراً 

 (.7)جلد ل ر م ا
االيقعررا  الررةكا  هرر  توجررد ارتباطررا  دالررة بررب درجررة :" لإلجابررة عررل الاررؤال الثرراين  الررةب يررألط علررة

ا ررد ".  اكاجررا   املظرركال  االروررادية لرردى ال،لبررة املوهرروبب  املتقررو ب ل مرردارد امللررر عبررد اهلل الثرراين
درجا  علرة  ائمرة ت ردييف اكاجرا   املظركال  االيقعا   الالةكا  معامال  االرتباط بب درجة  تباة  

 .يوعح ذلر( 2)االروادية   اجلد ل ر م 
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 االن االر  الهل اش امع اائةف تقهيل الحا اش اإللشا يفالر ا  ماامنش االلتبا  ب ن  ل ف  (4)العه ل 
  ل ف االلتبا  الةكغ ل

 -09710 الدرجة الكلية ل ائمة ت دييف املظكال   اكاجا  االروادية
 -09771 املظكال  اجلامية
 -09771 املظكال  الدراسية
 -09797 املظكال  االيقعالية
 -09991 املظكال  األسيفية

 -09710 مظكال  العال ا  االجتماعية
- 09970 مظكال  اال تيار املهين  تألديم الو ت

مجيرررك اكررراال  ل االجترررام االيقعرررا  كررران ل الرررةكا  أن االرتبررراط برررب درجرررة ( 2)يتضرررح مرررل اجلرررد ل ر رررم 
الررةكا  ممررا يظرر  إت  جررود عال ررة عكاررية دالررة بررب α =0،00الاررالل  كرران دااًل إةصررائياً مباررتوى القررا 

 .االروادية اكاجا االيقعا    
 

االيقعررا  الررةب الررةكا  مررا م رردار التبررايل ل درجررة :"  لإلجابررة عررل الاررؤال الثالرر ،  الررةب يررألط علررة
ل  لير  ارة  ا رد ". رجا   ائمة ت دييف اكاجا   املظكال  االروادية  ألايفاد الدراسرة؟طكل تقا م بد

االيقعررررا    الررررةب طكررررل تقارررر م  ب،بعرررراد املظرررركال  الررررةكا  االإرررردار املتعرررردد املترررردرل الست صررررا  يارررربة 
 .يوعح ذلر( 0) اكاجا  االروادية  اجلد ل ر م 

االن االر   ةكغ ل تابل  الةقاي س الر ا  كهلج با كاها   ل ف تحم ذ االنحهال الةكاه  الة (5)العه ل 
 لمة  نش  الحا اش اإللشا يف  ةكغ لاش مكةبئف

ماامذ  الةكغ ل الال ة
 االلتبا 

ملبل ماامذ 
م ك ى  ا ةف ذ االلتبا 

 الهاللف
 0900 009117 0972 0971 مظكال  العال ا  االجتماعية 

املظررركال  + مظررركال  العال رررا  االجتماعيرررة  
 اجلامية

0927 0971 729029 0900 

  0972أن الدرجررة علررة م يرراد مظرركال  العال ررة االجتماعيررة  ررد اارريف  ( 0)يتبررب مررل اجلررد ل ر ررم 
االيقعا  لردى عيألرة الدراسرة،   رد أعراات الدرجرة علرة م يراد املظركال  اجلارمية الةكا  مل التبايل ل 

 . مل الةكا  االيقعا  0971املت  ان معاً علة التبايل املقايف،  بةلر ا د اايف  0907
 : مناقشة النتائج -11

  دف هةم الدراسة إت معيفاة طبيعة القيف ق بب جمموعة ال،لبة املتقو ب األكثيف ذكاً  ايقعالياً  جمموعة
اد الدراسة توزيك أايف  إذ جيفىال،لبة املتقو ب األ   ذكاً  ايقعاليًا ل مدارد امللر عبد اهلل الثاين للتميه، 

 ،االيقعا  إت جمموعتب مها اجملموعة األكثيف ذكاً  ايقعالياً الةكا  اعتمادًا علة درجا م علة م ياد 
،  هةا يعين أن التوزيك الاابق Cutpoint  د استخدم الوسيط ي ،ة  ،ك .  اجملموعة األ   ذكاً  ايقعالياً 
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 مل األكثيف ذكاً  ايقعاليًا  دبع  ال،لبة الةيل األقوا ع توزيعًا إةصائيًا  لي  توزيعًا إكليأليكيًا مبع  أن
طبيعة ف تعيفن ح، اضاًل عل لةلر تاعة الدراسة ليكويون مل األكثيف ذكاً  ايقعاليًا باملع  االكليأليكال

االيقعا   اكاجا   املظكال  االروادية لدى هؤال  ال،لبة، كةلر  ا ل الةكا  العال ة بب درجة 
االيقعا  باستخدام  الدرجا  علة  ائمة ت دييف املظكال   اكاجا  الةكا  ايل ل درجة تقا  التب
 : سيتم ل ما يلح تقا   ويفد الألتائ  املتعل ة ب،سذلة الدراسة.االروادية

 : مناقشة نتائج السؤال األول -11-1

وعررة ال،لبررة املتقررو ب هرر  هألرراب ارريف ق دالررة إةصررائياً بررب جمم"ايمررا يتعلررق بالاررؤال األ ل،  الررةب يصرر  
،  جمموعررررة ال،لبررررة املتقرررو ب األ رررر   ذكررراً  ايقعاليرررراً ل الرررردرجا  علرررة  ائمررررة ت رررردييف األكثررريف ذكرررراً  ايقعاليررراً 

م  ليررر  التبرررايل املتعررردد اسرررتخد   رررد"ر عبرررد اهلل الثررراين اكاجرررا   املظررركال  االرورررادية ل مررردارد امللررر
ق بررب املتوسرر،ا  اكاررابية علررة كرر  مررل األبعرراد القيفعيررة الررت املت رر ا  التابعررة  ذلررر لقحررط داللررة القرريف  

 أوار  الألتائ  إت  جود  داللرة إةصرائية عألرد . تت،لف مألها  ائمة ت دييف اكاجا   املظكال  االروادية
االيقعررررررا  علررررررة مجيررررررك املظرررررركال   اكاجررررررا  االروررررررادية الألقاررررررية الررررررةكا  ملت رررررر  ( α=0900)ماررررررتوى 

،  هةا يعين عية  املعلوماتية  األسيفية  ذلر لصاو ال،لبة املتقو ب  األ   ذكاً  ايقعالياً  اال تصادية  االجتما
 طكرل تقار  ذلرر ل . االيقعرا  ازداد  املظركال  لردى ال،لبرة املوهروبب  املتقرو بالرةكا  أي  كلما  ر  

و املعرريفل  معرردل ةررول  جررود ا رروة كبرر ة بررب معرردل  سرريفعة الألمرر(  9000)إطررار مررا أوررار إليرر  عكاوررة 
 سرررررريفعة الألمرررررررو االيقعررررررا  لررررررردى ال،لبرررررررة املوهرررررروبب  املتقو ب،كمرررررررا يألارررررر م ذلرررررررر مرررررررك مررررررا أورررررررار إليررررررر  

الرررت تررريفى أن العديرررد مرررل املظررركال  الألقارررية  االيقعاليرررة  االجتماعيرررة  رررد تررريفتبط   (Chan,2005)تظررران
اليرة مرك مرا أورار  إلير  يترائ   تتقرق يترائ  الدراسرة اك. (Chan,2005)االيقعرا  لألاريفاد الةكا  مباتوى 

أن املظرركال  العائليررة طكررل  أن تتقاعرر  أ  تتألبرر، برربع  عألاارريف  الررت ترريفى (Chan,2005)دراسررة تظرران 
 (Reis , et al ., 2007)ري   آ يف نمك يتائ  دراسة كما تتقق يتائ  الدراسة اكالية . االيقعا الةكا  

 . التألبؤ بالعال ا  االجتماعية بب ال،لبة االيقعا  علةالةكا   الت أوار  إت  درة 
 :ايما يتعلق بالاؤال الثاين :مناقشة نتائج السؤال الثاني -11-2

االيقعا   اكاجا   املظكال  االروادية عألد الةكا  ه  توجد ارتباطا  دالة بب درجة " الةب يص  
معررامال  االرتبرراط بررب درجررة  تباررة  ا ررد ". ال،لبررة املوهرروبب  املتقررو ب ل مرردارد امللررر عبررد اهلل الثرراين

االيقعررا   الرردرجا  علررة  ائمررة ت رردييف اكاجررا   املظرركال  االروررادية،  أوررار  الألتررائ  إت أن الررةكا  
االرتبرراط بررب درجررة الررةكا  االيقعررا   املظرركال   اكاجررا  االروررادية كرران ل مجيررك اكرراال  ل االجتررام 

مما يظ  إت  جود عال ة عكاية ذا  داللة بب الةكا   (α=0900)توى الاالل  كان دااًل إةصائياً مبا
اي،ب ررت هررةم العال ررة  إذ ، لعرر  هررةم العال ررة ترردعم يتي ررة الاررؤال األ ل. االيقعررا   املظرركال  االروررادية

 ممررررا يعررررين أيرررر  كلمررررا ازداد  املظرررركال  الألقاررررية . علررررة ال،لبررررة املوهرررروبب  املتقررررو ب األ رررر  ذكرررراً  ايقعاليرررراً 
 طكرل تقار  ذلرر ل إطرار . االيقعا  لردى ال،لبرة املوهروبب  املتقرو بالةكا   االيقعالية  االجتماعية    
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 الررةب مقررادم برر،ن األطقررال الررةيل يعيظررون ل أجرروا  ليف مررة مررل ( 7290 يررل  آ رريف ن ،)مررا أوررار إليرر  
. ظرركال  االيقعاليررة  االجتماعيررةالتبررادل االيقعررا  يترر، يف ماررتوى ذكررائهم ممررا بعلهررم عيفعررة للمهيررد مررل امل

 الرت أورار   (Schutte, et al., 2007)  تتقرق يترائ  الدراسرة اكاليرة مرك يترائ  دراسرة ورا   أ ريف ن 
كمرا .االيقعا  امليفتقك باملقحواب الةيل يتمتعون بصرحة ع ليرة  يقارية  جارمية أاضر الةكا  إت ارتباط 

 الررت أوررار  إت  جررود   (Extremera, et al .,2007) تتقررق مررك يتررائ  دراسررة إكارررتطا  أ رريف ن
عال ا  دالة بب املهال  الاما  الظخصية  السيما ل بعدب التظاؤم  التقاع   الت هلا عال ة مباويفة ل 

  تلررررف يتررررائ  الدراسررررة اكاليررررة مررررك يتررررائ  دراسررررة ال ررررادر . اليفعررررا عررررل اكيرررراة  مظرررركلة الضرررر ط الألقاررررح
(Alkhadher, 2007) االيقعا   الصحة الألقايةالةكا  ار  إت  جود ارتباط ععيف بب  الت أو. 

الةكا  ما م دار التبايل ل درجة " : الةب يألط علة أي  :مناقشة نتائج السؤال الثالث -11-3
". دية  لدى أايفاد الدراسة؟االيقعا  الةب طكل تقا م بدرجا   ائمة ت دييف اكاجا   املظكال  االروا

االيقعرررا    الرررةب طكرررل تقاررر م  الرررةكا   ليررر  االإررردار املتعررردد املتررردرل الست صرررا  ياررربة ل ل ارررة   ا رررد
ب،بعاد املظكال   اكاجا  االروادية،   د أوار  الألتائ  إت أن الدرجة علة م ياد مظركال  العال رة 

أعرراات الدرجررة االيقعررا  لرردى عيألررة الدراسررة،   ررد الررةكا  مررل التبررايل ل  0972االجتماعيررة  ررد اارريف   
مررل  0971علررة التبررايل املقارريف،  بررةلر ا ررد اارريف املت رر ان معرراً  0907علررة م يرراد املظرركال  اجلاررمية 

 .االيقعا الةكا  
الرةكا  غيا  مهارا  التقاع  االجتماعح  الت ت عدن مل عألاايف  ي  طكل تقا  ذلر بالد ر الةب يؤد

املظكال  االجتماعية، أما بالألابة للمظركال  اجلارمية  االيقعا  اليفئياية  الت يؤدب غياهبا إت ةد ث
 الصحية اهح تؤ يف علة ايقعاال  الظخط  مقهوم  لةات  مما بعل  يألدريف لألقار  بظرك  سرلذ  هرةا يرؤ يف 

االيقعرا  ياربة الرةكا  االيقعا  لدي ،  لكل الألابة الت يقاريفها هرةان املت ر ان مرل التبرايل ل الةكا  علة 
للمهيد مل الدراسا  للتعيفف إت املت  ا  األ يفى الت تؤدب د راً مهماً ل تقا  ألحل حباجة  ليلة، لةا ا
  تلرررف يترررائ  الدراسرررة اكاليرررة ل مرررا  رررط الارررؤال اكرررا  مرررك إةررردى يترررائ  دراسرررة ال رررادر . هرررةا التبرررايل

(Alkhadher, 2007) معدررم التبررايل ل   الررت أوررار  إت أن إدارة االيقعرراال   الرروعح بالررةا  ايانرريفا
 الررت أوررار  ليرر    ( Extremera, et al .,2007) إكارررتطا  آ رريف ن مررك دراسررة . الصررحة الألقاررية

كمرا . االإدار املتعدد ايهرا إت  جرود داللرة لاليقعراال   املرهال برالتألبؤ بالضر ط الألقارح  اليفعرا عرل اكيراة
اكاجررررا  االروررررادية مثرررر  دراسررررة أبررررو جرررريفي  عليألررررا االوررررارة إت أن الدراسررررا  الررررت تألا لررررت املظرررركال    

مرررل أكثررريف أن املظررركال  االيقعاليرررة،  املظررركال  األسررريفية  االجتماعيرررة بيألترررا ( 9007) احملاسرررألة  )722)
 هةا يؤكد الد ر الةب ي روم بر  الرةكا  االيقعرا  ل الصرحة الألقارية . مظكال  ال،لبة املوهوبب  املتقو ب

 .ملتقو ب الع لية لل،لبة املوهوبب  ا
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 :ا ااة ل هةم الدراسة كما يلحطكل ت دمي امل رتةا  الباة  :املقرتحات -11
االيقعررا  لرردى ال،لبررة الررةكا  التظرر يك علررة إجرريفا  املهيررد مررل الدراسررا  املاررت بلية ل جمررال  -.-..

 .ةاملوهوبب  املتقو ب  حبي  تتألا ل مت  ا  جديدة ب يتم تألا هلا ل الدراسة اكالي
التظ يك علة إجريفا  املهيرد مرل الدراسرا  املارت بلية ل جمرال تردريل ال،لبرة ذ ب اكاجرا   -2-..

االيقعررا   مثرر  ال،لبررة املضرر،يفبب ايقعاليرراً    ذ ب اررعوبا  الررتعلم الررةكا  ا ااررة األ رريفى علررة مهررارا  
 . املعا ب إعا ة ع لية باي،ة  غ ها مل هةم القذا 

االيقعا  لل،لبة املوهوبب  املتقو ب مل الةكا   تدريبهم علة تعليم مهارا  ت،هي  املعلمب  -0-..
االيقعرا   كيقيرة الرةكا   الل إعداد بيفام   د را  أ   رش عم  متخصنة تتضمل التدريل علة مهرارا  

 .تعليمها لل،لبة املوهوبب  املتقو ب
جره اً مررل الر ام  التعليمررح حبير  يررتم االيقعررا  الرةكا  اعتمراد تردريل ال،لبررة علرة مهررارا   -4-..

 . ا اذ االجيفا ا   التداب  الالزمة لضمان   يق ذلر
االيقعررا  ل ميفةلررة مبكرريفة مرل امليفةلررة األساسررية  الترردريل الرةكا  تصرميم برريفام  تدريبيررة ل  -5-..

 .عليها  تدرياها مل  الل املألهال 
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 املراجع

 :املراجع العربية

القيف ق ل املظكال   اكاجا  االرورادية برب ال،لبرة املتميرهيل  غر  (. 7222. )ي ، اادياأبو جيف  -
 .  رسالة ماجات  غ  مألظورة، اجلامعة األرديية، عمان، األردن. املتميهيل

. اكاجرا  االرورادية للمتر، يفيل دراسريا  ارق نرا م الظخصرية، (9002. )االةهم، ل،ف اهلل علرح -
 .ظورة، جامعة األعا ، األعا ، اليمل  مألرسالة ماجات  غ

 بيفيررام  ترردريل امليفوررديل،: ال تبررارا املررادة التدريبيررة ل امل ررايي   ا(. 7229. )األوررهل، جررواهيف -
 . مألظورا   زارة الرتبية  التعليم مل: املدييفية العامة للتدريل الرتبوب، عمان، األردن

. عرررد الضررر ط الألقارررح ل  قررر  املظررركال اعاليرررة تررردريبا  التحصرررب (. 7229. ) ررردب، يهيررر  -
حب  م دم عمل اعاليا  الوروة العيفبية الثايية للعلوم الألقاية، اجلمعية الاورية للعلوم الألقاية بالتعا ن مك  

 . كلية الرتبية ل جامعة دمظق
مكتبررررة الألهضررررة : ال رررراهيفة. رعايررررة املتقررررو ب  املوهرررروبب  املبرررردعب(. 7229. )ورررر  ، زيألررررل لمررررود -

 .صيفيةامل
الوعرك الألقاررح لل،لبررة املتميرهيل  برر  تارر يلهم ل (. 9002. )احملراديل، عثمرران عبرد الل،يررف عبرردم -

 .  رسالة ماجات  غ  مألظورة، اجلامعة اهلامشية، الهر ا ، األردن .دراسة م ارية: املتميهيل  بعدم مدرسة
بررة املتميررهيل امللتح ررب ةاجررا   مظرركال  ال،ل(. 9007. )احملاسررألة،  عبررد الرريفةيم ااعرر  سررلمان -

رسرررالة ماجارررت  غررر  مألظرررورة، اجلامعرررة األردييرررة، . بررر ام  املتميرررهيل ل األردن م اريرررة مرررك ال،لبرررة املتميرررهيل
 .عمان، األردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أبو زيتون. د.......................... .الذكاء االنفعالي وعالقته بالمشكالت والحاجات اإلرشادية لدى الطلبة الموهوبين
 

 

 031 

 :املراجع األجنبية
-Alkhadher, O. (2007). Emotional Intelligence and Psychological Health 

in a Sample of Kuwaiti College Students. Perceptual & Motor Skills,104(3), 
923-936. 

-Barchard, K. A.(2003). Does Emotional Intelligence Assist in the 
Prediction of Academic Success? Educational & Psychological 
Measurement, 63( 5), 840-859. 

-Barnard, L. & Olivarez, A.(2007). Self-Estimates of Multiple, g Factor, 
and School-valued Intelligences. North American Journal of Psychology, 
2007, 9 ( 3), 501-510.  

-Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence 
(ESI). Psicothema, 18 , 13-25. 

-Bastian, V. A.; Burns, N. R.& Nettelbeck, T. (2005).Emotional 
intelligence predicts life skills, but not as well as personality and cognitive 
abilities. Personality & Individual Differences, 39 (6) 1135-1145. 

-Bigelow, D. (2007). The Other Kind of Smart: Boost Your Emotional 
Intelligence for Greater Power and Joy at Home, Work, and Play. Library 
Journal, 132( 19), 68-68. 

Books. 
-Caruso, David R. (2001). Emotional Intelligence and Giftedness. Roeper 

Review, 23 (3), 131-137. 
-Chan, D. W. (2003).Dimensions of Emotional Intelligence and their 

Relationships with Social Coping among Gifted Adolescents in Hong Kong. 
Journal of Youth & Adolescence, 32 (6). 409 - 418. 

-Chan, D. W. (2005). Self-Perceived Creativity, Family Hardiness, and 
Emotional Intelligence Of Chinese Gifted Students in Hong Kong. Journal 
of Secondary Gifted Education, 16 (2-3),47-56. 

-Chan, D. W. (2005).Emotional Intelligence, Social Coping, and 
Psychological Distress among Chinese Gifted Students in Hong Kong. High 
Ability Studies, 16 (2), 163 -178. 

-Chapman, M. (2001). The Emotional Intelligence, Management 
Emotional Intelligence. Pocket Books LTD Hampshire, UK 

-El Hassan, K. ; El Sader, M. (2005). Adapting and Validating the BarOn 
EQ–i:YV in the Lebanese Context.  International Journal of Testing. 5( 3), 
301-317. 

-Extremera, N.; Durán, A. & Rey, L. (2007).Perceived Emotional 
intelligenceand dispositional optimsm –pessimism: Analyzing their role in 
predicting psychological adjustment among adolescents. Personality & 
Individual Differences, 42(6), 1069-1079. 

-Furnham, A.& Christoforou, I. (2007).Personality Traits, Emotional 
Intelligence, and Multiple Happiness. North American Journal of 
Psychology, 9 ( 3) ,439-462.  

-Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The theory of multiple 
intelligences. New York: Basic Books. 



 4102 –العدد الثاني -لمجلد الحادي عشر ا ...........................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 
 

 031 

-Gardner, H. (1999). Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 
21st Century. New York: Basic Books. 

-Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Batman. 
-King, E. W.( 2005). Addressing the Social and Emotional Needs of 

Twice- Exceptional Students. Council For Exceptional Children, 16-20. 
-Lewkowicz. A. B. (2007).Teaching Emotional Intelligence: Strategies 

and Activities for Helping Students Make Effective Choices. School Library 
Journal, 53, 81-81. 

-Maree, J. G. & Finestone, M. (2007).The Impact of Emotional 
Intelligence on Human Modeling Therapy given to a Youth with Bipolar 
Disorder. International Journal of Adolescence & Youth, 13( 3), 175-194.  

-Mavroveli, S.; Petrides, K. V.; Rieffe, C. ; Bakker, F. (2007).Trait 
emotional intelligence, psychological well-being and peer-rated social 
competence in adolescence. British Journal of Developmental Psychology, 
25( 2), 263-275. 

-Mayer, J. D. Salovey, P. & Catuso, D. R. (2001). Emotional Intelligence  
as Zeitgeist, as Personality, as Mental Ability, Chapter in: Bar-On, R. & 
Parker J. D. A. (Eds.). The Handbook of Emotional Intelligence. 

-Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2000). Models Of Emotional 
Intelligence In Sternberg R. J. (Ed.). Handbook of Human Intelligence (2nd 
ed), pp 396-420. New York: Cambridge. 

-Mayer, J.D., & Salovey, P. (1997). What Is Emotional Intelligence ? In 
Mayer, J.D. & Salovey, P. (Eds.) Emotional Development And Emotional 
Intelligence. New York: Basic Books. 

-Neihart, M. (2007). The socioaffective Impact of  Acceleration and 
ability grouping: recommendations for best Practice. Gifted child Quarterly, 
51(4), 330-341. 

-Reis, D. L.; Brackett, M. A. ; Shamosh, N. A.; Kiehl, K. A.; Salovey, P.& 
Gray, J. R. (2007).Emotional Intelligence predicts individual differences in 
social exchange reasoning. NeuroImage, 35(3),1385-1391. 

-Salovey, P. & Grewal, D. (2005). The Science of Emotional Intelligence. 
Current Directions in Psychological Science, 14 ( 6), 281-285. 

-Schutte, N. S.; Malouff, J. M.; Thorsteinsson, E. B.; Bhullar, N.; Rooke, 
S. E.(2007). A meta-analytic investigation of the relationship between 
emotional intelligence and health. Personality & Individual 
Differences,42(6),921-933. 

-Woitaszewski, S. A. & Aalsma, M. C. (2004).The Contribution of 
Emotional Intelligence to the Social and Academic Success of Gifted 
Adolescents as Measured by the Multifactor Emotional Intelligence Scale - 
Adolescent Version. Roeper Review, 27(1),25-30. 

 
 
 
 <<92/9/9000خ شره بتاريت الموافقة على نصدرو،  9/9/9009ريخ صل هذا البحث إلى المجلة بتاو>>  


