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ثر تطبيق برنامج لزيادة معدالت الذكاء الوجداني في بيئات  أ
 متباينة لعينة من الشباب الجامعي  

               [51] 
 (2)إلهام مصطفي إبراهيم -(5)رزق سند إبراهيم

 وزارة القوي العاملة( 6 جامعة عين شمس، كلية االدآب( 0
 

 المستخلص
لزيادة معدالت الذكاء الوجداني لعينة من هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق برنامج 

حيث تكونت عينة الدراسة من  .الشباب الجامعي، وقد استخدم لتحقيق ذلك المنهج التجريبي
 مفردة من الشباب( 01)بواقع ( 01)إحداهما تجريبية واالخري ضابطة عددهم )مجموعتين 

تتراوح أعمارهم  ،وعةمجمفي كل  ، ونادي السودان العام بعين شمس،من جمعية رسالة الهرم
تم إعداد البرنامج والمقياس من ، وللتحقيق من صحة فروض الدراسة عاما  ( 01: 61)مابين 

ختبار ويلكوكسونقبل الباحثون و    .استخدمت االساليب االحصائية إختبار مان ويتني وا 
نة من وقد توصلت نتائج الدراسة إلي فاعلية برنامج زيادة معدالت الذكاء الوجداني لعي

 يبين درجات القياس القبل حيث أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا  . الشباب الجامعي
لمقياس الذكاء الوجداني لدي المجموعة التجريبية وبين القياس البعدي لدي نفس المجموعة في 

ولم تكشف عن وجود فروق ذات داللة إحضائية بين درجات المجموعة  .إتجاه القياس البعدي
  .وبعديا   ابطة قبليا  الض

 بوضع برنامج لزيادة معدل الذكاء الوجداني ضمن المنظومة التعليمية، توصي الدراسة
على مراكز البحث العلمى والقائمين عليها توجيه الباحثين إلى االهتمام بجميع المجاالت التى 

 .تتأثر وتؤثر فى زيادة معدل الذكاء الوجدانى
 

 مقدمة  
 الذكاء بالعوامل المعرفية للذكاءاحثين مع بدايات ظهور مفهوم قد انصرف اهتمام الب
حيث كان تركيز العلماء والمختصين بعلم النفس منصب علي . والمتمثلة في الذكاء المعرفي

سحر . )العوامل المعرفية، مثل الذاكرة، وحل المشكلة، وما إلى ذلك من العوامل المعرفية
 .(6110عالم، 
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، كما أن علي العوامل العقلية ولى لمفهوم الذكاء وطرق قياسهولقد ركزت البدايات األ
هناك بعض و اإلشارة إلى العوامل غير العقلية في مفهوم الذكاء كان طفيفا من قبل العلماء، 
" دافيد وكسلر"الباحثين الذين توصلوا في مرحلة مبكرة إلى أهمية العوامل غير المعرفية، ومنهم 

قدرة الفرد العامة علي التصرف والتفكير المنطقي والتعامل : لي أنهوالذي قام بتعريف الذكاء ع
 (.Cary Cherniss,2000) .بشكل فعال مع البيئة التي يعيش فيها

وكانوا على دراية كاملة باألعمال  مصطلح الذكاء الوجداني" ماير"و" سالوفى"ابتكر 
على انه نموذج من الذكاء السابقة والتي استهدفت العوامل غير العقلية للذكاء الوجداني 

وذلك لكي يتم ، مشاعر اآلخرينو االجتماعي والذي يشتمل على قدرة الفرد على مراقبة مشاعره 
نادية اميل واخرون، . )التمييز بينهم واستخدام تلك المعلومات لكي توجه أفكار الفرد وافعاله

 ( 01ص
اسات واألبحاث المرتبطة غير مسبوق في مجال الدر  وقد شهدت فترة التسعينات اهتماما  

بدراسة الذكاء الوجداني أو ذكاء المشاعر والعواطف واالنفعاالت، فهو القدرة على العزف على 
ومن هنا . فبقلبه يرى اإلنسان الرؤية الصحيحة لألشياء فالعين ال ترى الجوهر. أوتار القلوب

 .( Jain,Anu;2004p 1-3. )كانت الدعوة إلى ثقافة القلب والعقل معا
فالدراسة الحالية تنظر نظرة بعمق للذكاء الوجدانى فى مرحلة الشباب وكيفية تنمية 
مهارات هؤالء الشباب فى هذه المرحلة العمرية، وقياس مهارات الذكاء الوجدانى لهؤالء 

 .الشباب، واختبار صحة الفروض التى محورها الذكاء الوجدانى وعينة من الشباب الجامعي
 

 مشكلة الدراسة
أهمية الذكاء الوجداني في حياة الفرد وقدم  0991سنة " جولمان، وماير"حظ الباحثان ال

 وتتمثل في الوعي بالذات، 0991دانيال جولمان المحاور األساسية للذكاء الوجداني عام 
 وحفز الذات، ويؤكد بعض الباحثين وعلماء النفس أن الذكاء العام في حد ذاته ال يعد منبئا  

 فقط من العوامل التي تحدد النجاح في الحياة تاركا  % 61فرد فهو يسهم بنسبة جيدا بأداء ال
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لعوامل أخرى منها ماهو عقلي ومنها ماهو مهاري ويقصد به الذكاء الوجداني، وهو % 01
 .يحدد مدى نجاح الفرد في استخدام القدرات المتاحة له

في قدرة الفرد على النجاح  ا  وقد أكد الباحثون علي أن الذكاء الوجداني يلعب دورا  مؤثر 
دارة الفرد النفعاالته وقدرة الفرد علي التعرف علي  في الحياة من خالل الوعي بالذات وا 

مما جعل  ،6106بوك  شتاين، والطبيب هوارد إي، انفعاالت االخرين، كدراسة ستيفن جيه
الل أثر تطبيق الباحثون يدرسون إلي مدى يؤثر الذكاء الوجداني في حياة الفرد وذلك من خ

برنامج لزيادة معدالت الذكاء الوجداني ودراسة أثر البيئة على معدل الذكاء الوجداني بواسطة 
دارة  الذكاء الشخصي، والذكاء بين االشخاص، والتكيف الشخصي والقدرة على التكيف وا 

 . الضغوط واالتزان االنفعالي، والمزاج العام من تفاؤل وسعادة
 

 فروض الدراسة
فروق ذات داللة احصائية في الدرجات التي يحصل عليها أفراد المجموعة التجريبية توجد  .0

 .في مقياس الذكاء الوجداني قبل وبعد تدريس البرنامج لصالح التطبيق البعدي
توجد فروق ذات داللة احصائية في الدرجات التي يحصل عليها أفراد المجموعة التجريبية  .6

 .كاء الوجداني بعديا لصالح المجموعة التجريبيةوالمجموعة الضابطة في مقياس الذ
 

 أهمية الدراسة
وتكمن أهمية الدراسة الحالية في أهمية الجانب الذي تتصدى لدراسته، حيث تسعي 
لدراسة اثر تطبيق برنامج لزيادة معدالت الذكاء الوجداني في بيئات متباينة لعينة من الشباب 

 : ية النظرية والتطبيقيةالجامعي ولهذه الدراسة أهمية من الناح
ترجع هذه األهمية لما تقوم به هذه الدراسة من تركيز علي العنصر  :الجانب النظري: أوال

 .البشري في التنمية وهو اإلنسان الذي هو غاية كل تنمية
التعرف علي مدي التعديل الذي يمكن أن يطرأ علي عينة الدراسة من خالل برنامج زيادة 

 .داني لعينة الدراسةمعدالت الذكاء الوج
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 :الجانب العملي التطبيقي :ثانيا  
االستفادة من الخبرات، وبرامج تحسين الذكاء الوجداني، وتطبيقها علي هذه الفئة من  -

 .والجهات المستفيدة يمكن ان يستفيد منه العاملين بالوزارات، وطلبة الجامعاتالشباب 
 .إلى زيادة معدالت الذكاء الوجداني تصميم برنامج يهدف، إعداد مقياس الذكاء الوجداني -
توفير قدر من المعلومات واإلستراتيجيات التي يمكن أن تستخدم في زيادة معدالت الذكاء  -

 . الوجداني
 أهداف الدراسة

تنمية الذكاء الوجداني لدي عينة من الشباب من خالل برنامج  تهدف الدراسة الحالية إلى
 .يعد لذلك

 مصطلحات الدراسة
يوضح البرنامج سير العمل الواجب القيام به، لتحقيق  :مد زكي بدوي للبرنامجتعريف اح

كما يوفر األسس الملموسة إلنجاز العمل، ويحدد نواحي النشاط الواجب . األهداف المقصودة
 .(000، ص0999حمد زكي بدوي، أ) .القيام بها خالل مدة معينة

تعريفه من بعض الباحثين وكما  وقد تم( Emotional Intelligence):الذكاء الوجداني
 :يأتي
يشير إلى كيفية تفاعل الفرد من خالل استخدام معرفته في  (:Baron،6111)ون أ بار

 .المواقف الحالية وفهم الفرد لذاته ولآلخرين وعالقته مع الناس والتكيف مع مطالب البيئة
(Baron , 2000 , p:1). 

 

 الدراسات السابقة
فعالية برنامج إرشادي " :بعنوان (2252)لملك عيسىعبد ا دراسة إيمان محمد

 ،"لتنمية الذكاء الوجداني وأثره على مفهوم الذات والرضا عن الحياة لدى طالب الجامعة
ثره علي أهدفت الدراسة إلي تصميم وتطبيق برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الوجداني ومعرفة 

عينة الدراسة تكونت عينة الدراسة على مفهوم الذات والرضا عن الحياة لدي طالب الجامعة 
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طالبا  وطالبة أدوات الدراسة مقياس الذكاء الوجداني لبارون، مقياس مفهوم الذات، مقياس  26
 (. إعداد الباحثة)الرضا عن الحياة ، برنامج إرشادي لتنمية مهارات الذكاء الوجداني 

القبلي ونتائج األداء البعدي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج األداء  :النتائج
 .للمجموعة التجريبية في كل من الذكاء الوجداني ومفهوم الذات والرضا عن الحياة

توجد فروق ذات داللة إحصائية في نتائج األداء البعدي بين المجموعة الضابطة 
 .والمجموعة التجريبية في كل من الذكاء الوجداني ومفهوم الذات والرضا عن الحياة

جد فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج األداء القبلي ونتائج األداء البعدي ال تو 
 .للمجموعة الضابطة في كل من الذكاء الوجداني ومفهوم الذات والرضا عن الحياة

أثر برنامج مقترح باألنشطة المتكاملة فى " :(2252)دراسة غادة فرغل جابر أحمد
تهدف  ،"ء معاملتهم فى مرحلة ما قبل المدرسةتنمية الذكاء الوجدانى لدى األطفال المسا

هذه الدراسة إلى تأثير البرنامج المقترح في تنمية الذكاء الوجداني لدى األطفال المساء 
  .استخدمت المنهج شبه التجريبي. معاملتهم في مرحلة ما قبل المدرسة

عدى على جميع أبعاد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلى والب :نتائج الدراسة
  .إساءة المعاملة من الوالدين والدرجة الكلية للمقياس لصالح القياس البعدى

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القبلي والبعدي على جميع أبعاد الذكاء الوجداني 
 .بعدى ،ويعزى ذلك لتطبيق البرنامجوالدرجة الكلية للمقياس لصالح القياس ال

ياس الذكاء الوجداني أكثر إسهاما  في خفض إساءة المعاملة من وجود أبعاد في مق
الوالدين لدى أطفال ما قبل المدرسة عدا بعد إدراك مشاعر وانفعاالت اآلخرين، وقد جاء 

 .(التحكم بالغضب –إدارة الوجدان  -الوعي بالذات –التعاطف )ترتيبها كاآلتي 
 

 طار النظري للدراسةاإل
ن الماضي في ظهر مفهوم الذكاء الوجداني في الثماتيات من القر لقد : النظريات المفسرة

عرف بار أون الذكاء  فمثال   0991بار أون وكذلك سالوفي وماير  (كتب ومقاالت)أدبيات 
، وتحقيق عنها وامتالك تقييم ايجابي للذاتأنه قدرة الفرد علي فهم مشاعره والتعبير " الوجداني 
مة عالقات اجتماعية ناجحة ومسئوولية دون ان تتحول إلي ، والقدرة علي إقاراتهواسع لقد
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ذكاء الوجدانى يتصفون اعتمادية على االخرين فاالشخاص الذين لديهم مستوى عالى من ال
وفقا للنموذج و الواقعية والنجاح فى حل المشكالت و التعامل مع الضغوط بالتفاؤل والمرونه و 

د الشخصية للفر نة يرتبط بالمكونات األنفعالية و أ ، حيثنماذج القدرات قدم( بار أون)المختلط 
كيف مع المتغيرات التففيه تتكامل محاور فهم الذات واآلخر وبناء العالقات مع األخرين و 

دارة العواطف ويعرف الذكاء الوجدانى وفق نموذج بار أون البيئية واألجتماعية المحيطة و  ا 
األجتماعية ، تلك التى تمنح عالية الشخصية و من القدرات االنفمنظومة  هأن)المختلط كما يلى 
فالنموذج المختلط الممثل فى نموذج ( ف مع الصعوبات المحيطة و الضاغطةالقدرة على التكي

دراكها والتحكم فيها باإل ضافة بار أون ينظر إلى الذكاء الوجدانى من منظور اكثر تكامآل وا 
االجتماعية فى إقامة عالقات  همهاراتع اآلخربن وفهمها وكذلك فى التعامل م هإلى مهارات

رزق )سرية وصداقات قائمة على أسس سليمة تجعل من تلك العالقات ذات طابع إيجابى أ
 .(20ص ،6112 اهلل،

هذا النموذج أن الذكاء الوجداني قدرات  ىوير "أون ريفين بار"وقد تبنت الباحثة نموذج 
 .ساب مهاراتتنه اكأعقلية الي جانب 

 

 اسةإجراءات الدر 
 .المنهج شبه التجريبي :المنهج المستخدم -0

تعتمد الدراسة الحالية على المنهج شبه التجريبي في تطبيق البرنامج المقترح، وقياس 
 .في تحقيق األهداف المرجوة منه مدى فاعليته

 :تصميم البرنامج-2
 .زيادة معدل الذكاء الوجداني لدى عينة من الشباب الجامعي :االهداف العامة

 :يحتوي البرنامج علي خمس محاور وهي :تويالمح
 ،، التعبير عن الذات، تحقيق الذاتالوعي بالذات االنفعالية: الذكاء الشخصي ويشمل -0

 .احترام الذات، االستقاللية
 .العالقات االجتماعية التعاطف، المسئولية االجتماعية،: الذكاء بين األشخاص ويشمل -6
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 .ونة، حل المشاكلالواقعية، المر : التكيف الشخصي ويشمل -0
 .تحمل الضغوط، التحكم في االندفاعية: إدارة الضغوط وتشمل -4
 .التفاؤل، والسعادة: المزاج العام ويشمل -1

 ومناقشاتتنوعت طرق التدريس ما بين محاضرات  :طرق التدريس والوسائل المستخدمة
 .وورش عمل

 . يقات عملية، تطبالشريحة+ داتاشو+ سبورة اختبار قبلي وبعدي  :وسائل التدريس
 .لذكاء الوجداني للشباب الجامعيينمقياس ا :المستخدمة االدوات-3

 .الجامعيقياس نسبة الذكاء الوجداني لدى عينة من الشباب  :تحديد الهدف من المقياس
 :محاور رئيسية وهيخمس يتكون المقياس من  :مكونات المقياس

 ،عبير عن الذات، تحقيق الذات، التالوعي بالذات االنفعالية: الذكاء الشخصي ويشمل (0
 .احترام الذات، االستقاللية

 .العالقات االجتماعية التعاطف، المسئولية االجتماعية،: الذكاء بين األشخاص ويشمل (6
 .الواقعية، المرونة، حل المشاكل: التكيف الشخصي ويشمل (0
 .تحمل الضغوط، التحكم في االندفاعية: إدارة الضغوط وتشمل (4
 .التفاؤل، والسعادة: ملالمزاج العام ويش (1

 .، نادرا  ، احيانا  واالستجابة دائما   .سؤال وشكله ثالثي (51): عدد االسئلة
عرض المقياس على مجموعة المحكمين في صورته قبل النهائية على  :صدق المقياس

مجموعة من المحكمين لمعرفة مدى تحقيق المقياس للهدف المقصود منه، بمعنى بيان مدى 
صدقه، وبالفعل يقيس ما وضع لقياسه، حيث تم إرفاق خطاب يبين الهدف من المقياس، 

  :وتعريف أبعاده، اتفق المحكمون على
 .المقياس مناسبة وواضحة أن تعليمات -
 .أن عدد األسئلة التي يتكون منها المقياس مناسبة للشباب -
 .االختيار من متعدد مناسب -
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جراء التعديالت بلغ عدد اسئلة المقياس في صورته النهائية  وبعد أخذ أراء المحكمين وا 
 .سؤال (51)

من الشباب  ردةمف 01تم تجريب المقياس على عينة استطالعية قوامها  :ثبات المقياس
الجامعي ليسوا من أفراد عينة الدراسة األصلية، وذلك لحساب متوسط الزمن الذي يستغرقه 

حيث تم تطبيق ، تم حساب ثبات المقياس باستخدام طريقة إعادة االختبار تطبيق المقياس
مبحوث، ثم تم إعادة تطبيق نفس المقياس على نفس  (01)المقياس على عينة مكونة من 

يوما ، ثم تم حساب معامل االرتباط باستخدام الدرجات الخام لبيرسون عن  01بعد  العينة
طريق حساب معامل االرتباط بين درجات المبحوثين في المرة األولى للتطبيق ودرجاتهم في 

 .1810عند مستوى داللة  1800وقد بلغ  بعاد المقياسالمرة الثانية أل
الذكور، بطريقة عمدية من مجموعة اإلناث و اسة تم اختيار عينة الدر : عينة الدراسة -4

 :حيث تم هذا االختيار في إطار بعض المحددات اآلتية
شاب وشابة من الشباب الجامعي من جمعية رسالة  01بلغ حجم عينة الدراسة  :حجم العينة

ونادي السودان العام ، حيث تم تقسيم العينة إلى مجموعتين متكافئتين في العمر الزمني، 
 .مجموعة ضابطة 01مجموعة تجريبية ،  01هم عدد

 :هاخصائصشروط اختيار العينة و 
 .عام(  01: 61)يتراوح سن العينة من :السن •
 .أن تكون العينة من الذكور واإلناث •
 .لديهم القدرة علي االستيعاب •

 

 مجاالت الدراسة
يونيه  6حتي  6104ر اكتوب 0تتحدد الدراسة الحالية بالفترة الزمنية في  :المجال الزمني

 .التي تم فيها إعداد وتطبيق البرنامج مع أفراد العينة 6102
 جمعية رسالة الهرم، والنادي العام السوداني  :المجال المكاني
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شخص من الشباب الجامعى من ( 01)لية، عينة قوامها عينة الدراسة الحا :المجال البشري
 .عاما   01:  61اوح أعمارهم ما بين يئة تتر كليات مختلفة وبيئات متباينة لمعرفة اثر الب

شخص ويتم تطبيق برنامج التدخل عليهم وقد ( 01)تجريبية مكونة من  :المجموعة األولى- 
 .وع، والمستوي التعليمي، واألعمارروعي التجانس بينهم في كل من الن

عليهم،  شخص ولم يتم تطبيق برنامج التدخل( 01)ضابطة مكونة من : المجموعة الثانية- 
 .االختالف في تباين البيئة من ريف وحضر

 :األساليب اإلحصائية
 .اختبار مان ويتني -
 .اختبار ويلكوكسون -

 نتائج الدراسة
 :لقد توصلت الدراسة الحالية إلى النتائج التالية

 وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة . توجد فروق بين المجموعة  التجريبية قبلي وبعدي
 . Wilcoxonواختبار ويلكوكسن   Mann-Whitneyار مان ويتني باستخدام اختب

 صحة الفرض االولح يوض :(5)جدول رقم

 مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة
 046811 9811 01 المجموعة التجريبية قبل
 066811 60811 01 المجموعة التجريبية بعد

 لةمستوي الدال  الداللة االحصائية Z قيمة الدرجة االختبار
Mann-Whitney U 22.500 - 

48095- 
.000 

.111a دالة Wilcoxon W 0468111 
ومن الجدولين السابقين يتضح أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب 
المجموعة التجريبية قبل ومتوسط رتب المجموعة التجريبية بعد على اختبار مقياس الذكاء 

 .جامعي لصالح االختبار البعديب الالوجدانى لعينة من الشبا
حيث جاءت النتائج غير متماثلة وفيها فروق في المجموعتين التجريبية قبل والتجريبية 

 .بعد
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في المجموعة   9811الجدول االول يوضح معلومات عن العينة متوسط الرتب   
 لك متوسط الرتب، كذ046811التجريبية قبل ومجموع الرتب في المجموعة الضابطة قبل 

 066811في المجموعة التجريبية بعد ومجموع الرتب في المجموعة التجريبية بعد 60811
كما  668111الجدول الثاني يوضح معالم االختبار حيث قيمة دالة اختبار مان وتيني 

 111.ومستوي الداللة -Z -4.397، و قيمة 0468111ن قيمة ويلكسونأ
  بينهمفروق ذات داللة احصائية لك يوجد لذ . 11 صغر من مستوي المعنويةأوهي 
له وهذا يشير إلى أن البرنامج المستخدم كان فعاال  و  1810عند  حيث تتضح مستوى الدالله* 

 .تأثير على المجموعة التجريبية
توجد فروق بين تشير نتائج الفرض األول إلى أن هناك  :تفسير نتائج الفرض األول

سن فى أداء ضح من الجدول، وهذا يشير إلى تحكما يت .المجموعة  التجريبية قبلي وبعدي
أثر البرنامج فى زيادة معدالت الذكاء الوجدانى لدى عينة المجموعة المجموعة التجريبية و 

رجع الباحثون هذه بظروف أخرى سوى البرنامج وي   أثرالتجريبية فى أبعاد البرنامج، وعدم الت
 :النتيجة إلى األسباب اآلتية

من األنشطة وآليات حديثة كمدخل للتربية الوجدانية فتعتبر بمثابة  االعتماد على مجموعة
تثير فى عينة البحث رغبته فى التعلم، وتساعده فى فهم ذاته ( وسائل تعليمية)منبهات حسية 

 . ونأوتحسين مشاعره وجدانيا  وعقليا  واجتماعيا  ونفسيا ، ويتفق ذلك مع ما أكد عليه ريفين بار 

ويتضح أنه يوجد فروق بين متوسط رتب المجموعة  :ثانيال تفسير نتائج الفرض
 .مقياس لصالح االختبار البعديالضابطة بعد ومتوسط رتب المجموعة التجريبية بعد على ال

 يوضح صحة الفرض الثاني (:2)جدول رقم
 مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة

 061811 0811 01 المجموعة الضابطة بعد
 041811 60811 01 بية بعدالمجموعة التجري
 مستوي الداللة الداللة االحصائية Zقيمة  الدرجة االختبار

Mann-Whitney U .000 -18006 -.000 
.000a دالة Wilcoxon W 0618111 
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حيث جاءت النتائج غير متماثلة وفيها فروق في المجموعتين الضابطة بعد والتجريبية 
 .بعد

في المجموعة   0811عن العينة متوسط الرتب    الجدول االول يوضح معلومات
متوسط الرتب ، كذلك 061811بعد ومجموع الرتب في المجموعة الضابطة الضابطة بعد 

 041811بعدومجموع الرتب في المجموعة التجريبية  بعد تجريبيةفي المجموعة ال 60811
 أنكما  000.ني الجدول الثاني يوضح معالم االختبار حيث قيمة دالة اختبار مان وتي

من  صغروهي ا000.ومستوي الداللة  -Z -18006قيمة  ، و0618111قيمة ويلكسون
 لذلك يوجد فروق ذات داللة احصائية  بينهم. 11مستوي المعنوية 

وهذا يشير إلى أن البرنامج المستخدم كان فعاال   1810حيث تتضح مستوى الدالله عند عند * 
 .بيةتجريوله تأثير على المجموعة ال

يشير إلى أن البرنامج المستخدم التي توصلت لها الدراسة  من خالل نتائج الفرض الثاني
 .كان فعاال  وله تأثير على المجموعة التجريبية

 اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة إيمان :تفسير ومناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة
وق ذات داللة إحصائية بين نتائج توجد فر في  ،6100ودراسة مني محمد  6101محمد 

اتفقت  ،األداء القبلي ونتائج األداء البعدي للمجموعة الضابطة في كل من الذكاء الوجداني
توجد علي ان  6100ودراسة سامية رجب  6106الدراسة الحالية مع دراسة مصطفي حسن 

 صالح القياس البعدي،فروق في درجات الذكاء الوجداني قبل البرنامج وبعده للعينة التجريبية ل
اليا أحمد علي فاعلية البرنامج دودراسة  ،6110اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة سحر فاروق 

علي التعرف علي  6110اتفقت هذه الدراسة مع دراسة كولينز المقدم لتنمية الذكاء الوجداني، 
 .مشاعر االخرين

نظام من المهارات والقدرات الشخصية تنظر الباحثة للذكاء الوجدني علي أنه : التوجه النظري
والوجدانية واالجتماعية والتي تؤثر وتشكل أداء الفرد وكفاءته في التصدي للضغوط االجتماعية 

 ،القدرة على الوعي الكافي بالمشاعر واالنفعاالت الذاتيةوالتي اعتمدت علي  والمتطلبات البيئية
القدرة ، رية الكامنة والقدرة على االستفادة منهاالمهاات العقلية و القدرة على حسن استخدام القدر 

يجاد الحل المناسب لها مع القدرة على تحمل عواقب األمور القدرة على  ،على فهم المشكالت وا 
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، والذي القدرة على تحديد األهداف وتحقيقها بكفاءة إقامة عالقات اجتماعية ناجحة واستمراره
 .تيفين جيهوس يتفق تماما مع فكر ريفين بار أون مان

يصل  المعرفي وحده كفيل ان)ليس الذكاء العام : التفسير المنطقي من وجهة نظر الباحثة
، وليست المهارات وحدها كفيلة بالوصول بالفرد الي نجاحه بالفرد الي نجاحه في الحياة

مثلما والتحكم في انفعاالته وادارة ذاته وانما هي مزيج من القدرات العقلية والمهارات المكتسبة 
 .تناولت الباحثة في البرنامج المطبق وتطبيق اداته

 

 توصيات الدراسة
 وضع برنامج لزيادة معدل الذكاء الوجداني ضمن المنظومة التعليمية. 

 علي الوالدين توفير بيئة لالبناء تساعدهم علي تحمل المسئولية وتعلمهم  :توصيات لالسرة
دارة الضغوط  والتعاطف والمرونة وتعلمهم كيف يواجهون االصرار والقدرة علي التكيف وا 

 .مشاكلهم وأن يجعل التفاؤل فلسفة حياة لدي أبناءهم
 تشجيع االبناء علي فهم ذاتهم وفهم االخرين.  
  تشجيع الوالدين البناءهم لمعرفة نقاط القوة ودعمها ومعرفة نقاط الضعف والتغلب عليها

 .وتعديلها
  ئهماإعطاء الفرصة لالبناء للتعبير عن ار. 
 تعليم االبناء االنصات الجيد وفوائده. 
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate the impact of the application of a 

program to increase the emotional intelligence of a sample of university 

youth rates, has been used to achieve this experimental approach, where 

the study sample consisted of two groups (experimental one and the 

other officer's (30) of (15) Single young people from the Assembly of 

the pyramid message, the club Sudan year into the sun, in each group, 

aged between (20:30) years, and to investigate the validity of the study 

hypotheses have been set up program and scale by the researcher used 

statistical methods Test Mann-Whitney test and Alecoqson.oukd study 

results to the effectiveness of increasing rates of program emotional 

intelligence for a sample of university students. where the results 

showed a statistically significant difference between the measurement 

tribal to measure emotional intelligence scores have the experimental 

group and the telemetric I have the same group in the direction 

Bada.olm measurement reveal the existence of Ahoudaiah differences 

between degrees of group differences officer tribal and Uday. the study 

recommends the development of a program to increase the rate of 

emotional intelligence within the educational system, the scientific 

research centers and those who made it guide researchers to pay 

attention to all areas affected by and affect in increasing emotional IQ. 


