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٢٢/٩/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢/٦/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
والتعرف على داللة الفـروقاستهدف البحث إلى قیاس الذكاء االنفعالي لدى الطلبة المتمیزین

-الذكاء االنفعـالي بـین الطلبـة المتمیـزین وفقـا لمتغیـر الجـنس (ذكـورمتوسط درجات إحصائیا في

) طالبـًا وطالبـة مـن الصـف السـادس فـي ثـانویتي ٩٦إناث ) ، وقد اختیرت عینـة عشـوائیة بلغـت (

  ٠المتمیزین والمتمیزات في مركز محافظة نینوى 

أداة جاهزة لقیاس الذكاء االنفعـالي هـو مقیـاس م الباحث ولغرض تحقیق أهداف البحث استخد

ق ) ، وتـم التحقـ٢٠٠٦قبـل (العبیـدي ،) والمعـدل والمطبـق مـن ٢٠٠٥الذكاء االنفعالي ( للناشئ ،

مــن الصــدق الظــاهري للمقیــاس بعرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــین ، وكــذلك تــم حســاب ثبــات 

إلیجـاد ثبـات المقیـاس المسـتخدم یرسـونمعامل ارتباط ب م، واستخدربطریقة إعادة االختبا سالمقیا

ـــة واحـــدة التـــائي رواالختبـــافـــي البحـــث، ـــة الفـــروق بـــین المتوســـط المتحقـــق لعین للكشـــف عـــن دالل

للكشف عـن داللـة الفـروق بـین المتوسـطات التائي لعینتین مستقلتین رواالختباوالمتوسط النظري، 

، وأظهرت النتائج ما یأتي : الحسابیة

   .يمن الذكاء االنفعالمتمیزین بمستوى عالمتع الطلبة الت -١

ــــة إحصــــائیة فــــي -٢ الــــذكاء  االنفعــــالي بــــین الطلبــــة متوســــط درجــــاتال توجــــد فــــروق ذات دالل

المتمیزین وفقًا لمتغیر الجنس (ذكور _ إناث ) ، وفي ضوء نتائج البحث تم وضع توصیات منها 

ا لــه مــن أهمیــة فــي دعــم الــذكاء العقلــي لمــ يبنــاء بــرامج تربویــة تعمــل علــى تنمیــة الــذكاء االنفعــال

كمــا تقــدم الباحــث بعــدد مــن المقترحــات منهــا إجــراء دراســات ٠واألكــادیمي  واإلعــداد للحیــاة اآلمنــة 

  ٠لدى الطلبة المتمیزین في العراق يمماثلة في الذكاء االنفعال

Emotional Intelligence Among Distinguished Students

Lecturer Muhsin Mahmood Ahmed AL-KIKI
Teachers Training Institute – Neneveh

Abstract:
This Research aims at measuring the Emotional Intelligence of the

distinguished students and to know statistically the differences for grade
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mean of this Emotional Intelligence of the same students according to

gender variance (male - female). Ninety six students are haphazardly

chosen of sixth classes in two distinguished secondary schools in Mosul

city Neneveh .

For realizing the aims of this research. the researcher uses certain

ready mean to measure the emotional intelligence (AL_Nashi , 2005)

which has been modified and applied by (AL_ Obeydi , 2006) . The

external validity has been examined by a group of experts . The stable

reliability has also been Calculated by using Test - Retest Way . Person

Correlation Factor has been used to find the stable measurement which is

used in the research, and T. test for one sample to find out the differences

between the realized mean and the theoretical mean, and also the T. test

for two independent sample to find out the distinctions between those

arithmetic means. So the results are :

1- The distinguished students are of high emotional intelligence level .

2- There is no statistical differences of grade mean in emotional

intelligence among these students according to gender variance (male

and female). Certain recommendations have accordingly been raised

which include: - Constructing educational programmes to develop the

emotional intelligence for its rational and academic importance and

preparing safe life .

The researcher has also suggested some other similar studies

concerning this emotional intelligence among these distinguished

students in Iraq .

مشكلة البحث  : 
نـة مـا بالرغم من أن مفهوم الذكاء االنفعـالي قـد انطلـق بفعالیـة فـي مجـال علـم الـنفس إال أ

یــزال هنــاك حاجــة إلــى معرفــة المزیــد عــن الــذكاء االنفعــالي عنــد بعــض فئــات المجتمــع خصوصــًا 

الطلبة المتمیزین ففي حدود علم الباحث لیست هناك دراسة سابقة فـي هـذا المجـال حیـث لـم یعثـر 
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أى الباحــث علــى أیــة دراســة لهــا عالقــة مباشــرة بالــذكاء االنفعــالي لــدى الطلبــة المتمیــزین لــذلك ارتــ

الباحث دراسـة هـذا الموضـوع والتعـرف علـى أبعـاده ومـا یمتلكـه الطلبـة المتمیـزون مـن مسـتوى فـي 

مع بیان الفروقات بینهم في هذا المجال. يالذكاء االنفعال

أھمیة البحث والحاجة إلیھ :
أن رعایة المتمیزین لیست ترفًا فكریًا او ممارسة تربویة زائـدة عـن الحاجـة بـل هـي شـریان 

لكـل افـراده مـن اجـل إعـداد جیـل مـن  ةرئیسي ألي مجتمع إذ أراد ان یقدم الرعایة الالزموعصب

العلماء المتمیزین القادرین على حمل األمانة واإلسهام الفعال في صنع التقدم العلمي والتكنولوجي 

  ).١: ١٩٩٥وتحقیق التنمیة الشاملة والتقدم االجتماعي ورفع مستوى المعیشة (الزهیري،

تمیزون بــین البشــر هــم أغلــى مــا فــي المصــدر البشــري ألنهــم قادتــه ومصــابیح هدیــه ، فــالم

والن وجوده مرتبط بوجودهم ، لذلك فالعنایة بهم هي عنایة بطریق غیر مباشر باألجیال اآلتیة ال 

ـــة فقـــط (درویـــش ، ) ان المتمیـــزین ١٩٩٥) . ویشـــیر (المنیـــزل ،٧١-٧٠: ١٩٧٠باألجیـــال الحالی

ـــى یشـــكلون مجمـــوع رأس ـــدیهم مـــن ذكـــاء عـــال ، ومواهـــب خاصـــة وقـــدرة عل المـــال البشـــري لمـــا ل

االبتكار والقیادة ، وهم بـذلك یكونـون أكثـر قـدرة علـى فـتح أفـاق جدیـدة لتغلـب علـى المشـاكل التـي 

  ) .٦: ١٩٩٩تواجه مجتمعاتهم (المشهداني ،

مكـــان، ویمثـــل المتمیـــزون ثـــروة قومیـــة وطاقـــة دافعـــة نحـــو الرقـــي والتقـــدم فـــي كـــل زمـــان و 

واالهتمـــام بهـــم ضـــرورة حضـــاریة یفرضـــها التحـــدي العلمـــي والتقـــدم التقنـــي ، فمـــن خاللهـــم ظهـــرت 

االكتشـــافات والمخترعـــات وانتقلـــت اإلنســـانیة بجهـــودهم مــــن عصـــور الظـــالم الـــى عصـــور النــــور 

ـــة التـــي غیـــرت تـــاریخ ٣١: ١٩٩٦واالزدهـــار (العـــادلي وعالهـــن ، ). فاالكتشـــافات العلمیـــة الحدیث

أتاحت لإلنسان فرصة التحكم والسیطرة علـى كثیـر مـن ظـروف البیئـة فـي شـتى مجـاالت البشریة و 

الحیاة في العلم والطب واالقتصاد والصناعة وغیرها ..... إنما ذلك من عمل وانجازات المتمیـزین 

الــذین أتاحـــت لهـــم مجتمعــاتهم فرصـــة اســـتثمار مــواهبهم فـــي حـــل المشــكالت التـــي تواجههـــا ، امـــا 

ي ال تتعرف على المتمیـزین فیهـا وال تتـیح لهـم الفرصـة السـتثمار مـواهبهم وتنمیتهـا المجتمعات الت

  ).                                  ٢٦: ٢٠٠٤فإنها تعیش في ضل التخلف والجمود (عبید ،

من هنا اهتمت األمم من منذ القدم بهذه الفئة من اإلفراد ووضعتهم في مكانة ممیـزة تلیـق 

یخ األمـة حافـل بحـاالت التفـوق وأنمـاط التقـدیر والمنزلـة التـي خـص بهـا المتمیــزون بنتـاجهم ، وتـار 

  ). ٣١: ١٩٩٦على مر العصور (العادلي وعالهن ،

وفي وقتنا الحالي یحظى المتمیزون برعایة كبیرة في عدد غیر قلیل من بلدان العالم ومما 

، ومحاولـة العلمـاء والبـاحثین كشـف  یدل على هذه المكانة كثرة األبحـاث والدراسـات التـي تتنـاولهم 

اغوار ظاهرة التفوق لدیهم وتألیف عدد من مجالس البحث الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة التي تعنى 
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بهم وبمتطلباتهن توظیفیًا او تطبیقیًا ال علمیًا فقـط، وقـد بینـت الدراسـات المختلفـة اثـر هـذه العنایـة 

ات الــى ان مثــل هــذه العنایــة تكســبهم نظــرة ایجابیــة نحــو بــالمتمیزین أنفســهم : اذ تشــیر هــذه الدراســ

  ).١١: ٢٠٠١الذات، وتساعدهم على التخلص من النماذج التقلیدیة في التفكیر (زحلوق ، 

ولكـــي یصـــبح الطلبـــة المتمیـــزون أســـاس األمـــة وعصـــبها وموضـــوع امالهـــا ویقودوهـــا فـــي 

المتحضر فینبغي ان نفهم ان الذكاء مستقبل حیاتها ویكون لهم الدور البارز بنهوضها امام العالم

العـــام وحـــده ال یضـــمن نجـــاحهم وتفـــوقهم وٕانمـــا یحتـــاجون الـــى الـــذكاء االنفعـــالي الـــذي یعـــد مفتـــاح 

  ).٥٩٠: ٢٠٠٨النجاح في المجاالت العلمیة والعملیة (المصدر ،

Goleman( ٢٠٠٠اذ یشــیر جولمــان   , ) یســهم فــي I.Q) ان معامــل الــذكاء (2000

%) للعوامل األخرى (جولمان ٨٠العوامل التي تحدد النجاح في الحیاة ، تاركًا (%) فقط من ٢٠(

) ،فالغالبیة العظمى من الحاصلین على مراكز متمیزة فـي المجتمـع والمتمیـزین فـي ٥٥،: ٢٠٠٠،

مهـارات  ممجاالت الحیاة ال یرجع تمیـزهم الـى مـا یمتلكونـه مـن معامـل ذكـاء وٕانمـا یرجـع المـتالكه

)، غیر ان هذا ال یعنـي أبـدًا أنـه لـیس للـذكاء المعرفـي تـأثیر ٢: ٢٠٠٧عالي (بخاري ،الذكاء االنف

على النجاح والتقدم في مجاالت الحیاة المختلفة ،  فهناك تأثیر متبادل بین نوعي الذكاء المعرفي 

تسـاعد علـى تحسـین  ةواالنفعالي ، فبعض الدراسـات تشـیر إلـى ان المهـارات العاطفیـة واالجتماعیـ

) ،وان معامل الذكاء والذكاء العـاطفي لـیس مجـالین ٢١: ٢٠٠٨ء الوظائف المعرفیة (مبیض ،أدا

متعارضین على الـرغم مـن انهمـا اسـلوبان مختلفـان ومنفصـالن لقیـاس الـذكاء ، فمـن النـادر نسـبیًا 

ان نجــد مــن یجمــع بــین معامــل ذكــاء مرتفــع وذكــاء عــاطفي مــنخفض  او معامــل ذكــاء مــنخفض 

تفـع والواقـع ان هنـاك عالقـة متالزمـة بـین معامـل الـذكاء وبعـض مظـاهر الـذكاء وذكاء عـاطفي مر 

)، وان اإلفــراد الــذین یجمعــون بــین المســتویات المرتفعــة فــي كــل ٦٩:  ٢٠٠٠العــاطفي (جولمــان ،

من الذكاء العقلي والذكاء والوجداني سیكونون أكثـر قـدرة علـى التوافـق مـع مواقـف الحیـاة المختلفـة 

)، فقـــد أظهـــرت نتـــائج دارســة أجریـــت فـــي مملكـــة البحــرین علـــى عینـــة مـــن ٤٢: ٢٠٠٥(معمریــة ،

 ٢٠٠٦تلمیــذات المرحلــة االبتدائیــة وجــود عالقــة بــین الــذكاء االنفعــالي وأنــواع التفــوق (العبیــدي ،

:٥ .(  

لــذلك فالــذكاء االنفعــالي مــن األمــور الهامــة التــي ینبغــي ان یهــتم بهــا الفــرد والمجتمــع الن 

م بالطلبــة المتمیــزین وتكــاملیتهم ، اذ یحتــاج الطلبــة المتمیــزون للــذكاء االنفعــالي االهتمــام بــه اهتمــا

) ، السیما ان مهاراته تنمى ٢٤: ٢٠٠٨لیعیشوا حیاة سعیدة ، ولیعشوا في صحة طیبة (مبیض ،

)، فعلى صـعید التحصـیل الدراسـي تشـیر ٢: ٢٠٠٧وتكتسب من خالل التعلیم والتدریب (بخاري ،

) لكونـه ٥: ٢٠٠٦لصحة العاطفیة أساسیة وهامـة فـي التعلـیم الفعـال (العبیـدي، األبحاث الى ان ا

  ). ٤:  ٢٠٠٥یعد جزءًا مهما وأساسیًا في البناء النفسي لإلنسان (الناشىء ،
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ومـــن أهمیـــة الـــذكاء االنفعـــالي أیضـــًا انـــه یعنـــى بطبیعـــة االفـــراد والجماعـــات فـــي المجتمـــع 

Goleman( ١٩٩٧وبمشـــاكلهم االجتماعیـــة حیـــث یـــرى جولمـــان   , ) ان الكثیـــر مـــن 1997

المشــاكل االجتماعیــة مثــل (العنــف ، االنتكــاس ، والطــالق ) تعكــس فشــلهم فــي تعزیــزهم لمهــاراتهم 

Morrisاالنفعالیـة ( & Maisto , 2001 : ) ، وتوصـلت دراسـة ترینیـداد وجونسـون 248

٢٠٠٢ )Trinidad & Johnson , األقل في  انفعالي كانو ) ان الشباب ذوي الذكاء اال2002

Santrockالتــدخین وشــرب الكحــول ( , 2005 ) ،وللــذكاء االنفعــالي أهمیــة أیضــًا فــي 403:

مساعدة الطلبة والمدرسیین في التواصل مع بعضـهم الـبعض فـي المؤسسـات التربویـة   والتعلیمیـة 

 ٢٠٠٦عبیـدي ،، وفي صـنع القائـد النـاجح فـي میـدان العمـل وفـي أرقـى المؤسسـات            (ال

:٦-٤. (  

وهــذا مــا دعــا الباحــث إلــى القیــام بهــذه الدراســة مــن خــالل تأكیــدها علــى الــذكاء االنفعــالي 

وضرورة الكشف عنـه لـدى الطلبـة المتمیـزین ولكـال الجنسـین وأنـه قـد یصـل فـي أهمیتـه الـى درجـة 

في جوانـب حیـاتهم مكافئة للذكاء العقلي ان لم یتفوق علیة كونه یسهم في نجاح الطلبة المتمیزین 

المختلفة.

وستتیح الدراسة الحالیـة فرصـًا للقیـام بدراسـات أخـرى فـي هـذا المیـدان تسـتفاد مـن نتائجهـا 

المدرسة واألسرة والمجتمع، ومن هنا تبرز أهمیة البحث والحاجة إلیه .

أھداف البحث :
یهدف البحث الى ما یأتي :

میزین .قیاس الذكاء االنفعالي لدى الطلبة المت-١

هــــل هنــــاك فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة فــــي متوســــط درجــــات الــــذكاء االنفعــــالي بــــین الطلبــــة -٢

إناث) .-المتمیزین وفقًا لمتغیر الجنس (ذكور

حدود البحث :
یقتصــر البحــث علــى طلبــة الصــف الســادس فــي ثــانویتي المتمیــزین والمتمیــزات فــي مركــز 

  )م .٢٠١٠ - ٢٠٠٩محافظة نینوى للعام الدراسي (
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تحدید المصطلحات :
وقد عرفه كل من :الذكاء االنفعالي :

Goleman( ١٩٩٥جولمــان - , ) انــه قــدرتنا علــى معرفــة مشــاعرنا ومشــاعر اآلخــرین 1995

، ١٩٩٥وعلـــى تحقیـــق ذواتنـــا،وٕادارة انفعاالتنـــا وعالقاتنـــا مـــع اآلخـــرین بشـــكل فاعـــل (جولمـــان، 

Goleman ,   ).٥٩٦: ٢٠٠٨في المصدر،1995

&Meyer(١٩٩٧یر وسالوفي ما- Salovey, ) بأنـه القـدرة علـى إدراك الفـرد النفعاالتـه 1997

وصوًال إلى انفعال یساعد في التفكیر وفهم انفعـاالت اآلخـرین بحیـث یـؤدي الـى تطـویر وتنظـیم 

&Meyer،١٩٩٧النمـو الـذهني (مـایر وسـالوفي،  Salovey,  ٢٠٠٧فـي خضـیر ، 1997

:٢٣.  (  

) بانــه القــدرة علــى االنتبــاه واإلدراك الجیــد لالنفعــاالت والمشــاعر الذاتیــة ٢٠٠٠عثمــان ورزق (-

وفهمهــا وصــیاغتها بوضــوح وتنظیمهــا وفقــًا لمراقبــة وٕادراك دقیــق النفعــاالت اآلخــرین ومشــاعرهم 

للدخول معهم في عالقات انفعالیة واجتماعیـة ایجابیـة تسـاعد الفـرد علـى الرقـي العقلـي والمهنـي 

  ).٧:  ٢٠٠٩في العبدلي ،  ٢٠٠٠المهارات االیجابیة للحیاة (عثمان ورزق ،وتعلم المزید من

) بأنــــه قــــدرة الفــــرد علــــى إدراك مشــــاعره الذاتیــــة وٕادارة انفعاالتــــه بشــــكل جیــــد ٢٠٠٥الناشــــىء (-

وتحفیز ذاته لزیـادة دافعیتـه وتعاطفـه مـع اآلخـرین وٕادراك مشـاعر اآلخـرین وٕادارة عالقـاتهم معـه 

  ).١٣: ٢٠٠٥(الناشىء ،

  ).٢٠٠٥فعالي النظري ( للناشىء ، نوقد تبنى الباحث تعریف الذكاء اال

التعریف اإلجرائي للباحث :

هــو الدرجــة الكلیــة التــي یحصــل علیهــا الطالــب مــن خــالل إجابتــه علــى فقــرات مقیــاس الــذكاء 

  ).٢٠٠٦) وعدلته وطبقته (العبیدي ،٢٠٠٥االنفعالي الذي أعدته (الناشىء ،

وقد عرفهم كل من :المتمیزین :الطلبة 

) هــــم الـــذین یــــتم الكشـــف عــــنهم مـــن قبــــل أشـــخاص مهنیــــین ١٩٧٢مكتـــب التربیــــة األمریكیـــة (-

ومتخصصــین والــذین تكــون لــدیهم قــدرات واضــحة ومقــدرة علــى االنجــاز المرتفــع (مكتــب التربیــة 

  ).١٨: ٢٠٠٢في السرور ، ١٩٧٢األمریكیة ،

,Reenzulli( ١٩٧٧رینزولــي،- هــم الــذین یظهــرون قــدرة عقلیــة عالیــة علــى اإلبــداع )1977

,Reenzulli، ١٩٧٧وقدرة على االلتزام بأداء المهمات المطلوبـة مـنهم (رینزولـي،  فـي  1977

  ) .٦٤: ٢٠٠٠عبید ،

) بـــأنهم أولئـــك الـــذین یظهـــرون أداًء متمیـــزًا مقارنـــًة بالمجموعـــة العمریـــة التـــي ٢٠٠١الروســـان (-

و أكثر من اإلبعاد اآلتیة :القدرة العقلیة العالیة،والقدرة اإلبداعیـة العالیـة ینتمون إلیها في واحدة أ

، والقــدرة علــى التحصــیل األكــادیمي المرتفــع ، والقــدرة علــى القیــام بمهــارات متمیــزة مثــل المهــارة 
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الفنیــة والریاضـــیة ...الـــخ ، والقــدرة علـــى المثـــابرة وااللتــزام والدافعیـــة العالیـــة وغیرهــا مـــن ســـمات 

  ).٦١- ٦٠: ٢٠٠١خصیة (الروسان ،الش

هــم الطلبــة المســجلین فــي ثــانویتي المتمیــزین والمتمیــزات والــذین تــم التعریــف اإلجرائــي للباحــث :

قبولهم وفقًا إلجراءات متبعة من قبل وزارة التربیة هي : 

%) في االمتحان الوزاري للمرحلة االبتدائیة . ٩٥أن یحصلوا على معدل ال یقل عن ( -١

ن یجتازوا اختبار تحصیلي مقنن تعده وزارة التربیة .أ -٢

أن یجتازوا اختبار للقدرة العقلیة العامة تعده لجنة في وزارة التربیة. -٣

خلفیة نظریة ودراسات سابقة:
مفھوم الذكاء االنفعالي : نشأتھ وتطوره 

المشاعر مفهومًا یعتبر الذكاء االنفعالي، ویسمى الذكاء العاطفي والذكاء الوجداني وذكاء 

حدیثاً  في التراث السیكولوجي ، ویكتنفه بعض الغموض ،فهو یقـع فـي منطقـة تفاعـل بـین النظـام 

المعرفــي والنظـــام االنفعـــالي، ففـــي أطـــار الكتابـــات الســیكولوجیة الســـابقة التـــي إشـــارات إلـــى الـــذكاء 

.Wاالنفعـــالي ذكـــر الســـیكولوجي األمریكـــي الشـــهیر ولیـــام  جـــیمس ( Jamesان  ١٨٩٠ ) عـــام

ــــــــة ) ویعــــــــد ثورنــــــــدایك  ــــــــرة اجتماعی ــــــــي جــــــــوهره خب ــــــــذات هــــــــو ف  ١٩٣٠ – ١٩٢٠(الشــــــــعور بال

)Thorandike , 1930 - ) مـن أوائــل الـذین وجهــوا األنظــار الـى ان الــذكاء ینبغــي ان 1920

ـــذكاء االجتمـــاعي  ـــذكاء المجـــرد ، وال یشـــمل ثـــالث مجـــاالت رئیســـة هـــي :الـــذكاء المیكـــانیكي ، وال

)، والــذي عرفــه بأنــه (القــدرة علــى فهــم اآلخــرین والتصــرف الحكــیم فــي ٤٣-٤٢: ٢٠٠٥(معمریــة ،

Yiالعالقـات اإلنسـانیة) ( Lok Lau , 2007 ) ،ولكـن لـم یطـرأ علـى هـذا المصـطلح أي 34:

Howardتعـدیل او دراسـة جـادة حتــى قـام هـاوارد جــاردنر ( Gardner بالحــدیث  ١٩٨٣) عـام

Multipleعما اسماه (الذكاء المتعدد ) ( Intelligence، حیث یورد ١١: ٢٠٠٨) (مبیض ، (

ســـبع ذكـــاءات هـــي : الـــذكاء اللغـــوي ، والـــذكاء المنطقـــي الریاضـــي ، والـــذكاء المكـــاني ، والـــذكاء 

الجســـمي الحركـــي  ،والـــذكاء الموســـیقي ، والـــذكاء فـــي العالقـــة مـــع اآلخـــرین ، والـــذكاء الشخصـــي 

Ferالـداخلي  ( , 2004 صـي الـى شـقین همـا :األول أطلـق علیـه ) ، وصـنف الـذكاء الشخ565:

تصــل الــذكاء الــذاتي یتنــاول الجانــب الــذاتي والوجــداني للفــرد ، والثــاني ســماه الــذكاء االجتمــاعي الم

,Chemiss(بالعالقة بین الفرد واآلخرین   ).٤٣: ٢٠٠٥؛معمریة،2000:3

ـــنفس بســـنتین : األول عـــ ـــم ال ـــذكاء االنفعـــالي فـــي عل ام رغـــم ذلـــك یـــؤرخ لظهـــور مفهـــوم ال

Stanleyحــین نشــر ســتانلي أ .غرینســبن ( ١٩٨٩ I. Greenspan مقالــة بعنــوان (الــذكاء (

Emotionalاالنفعالي ) ( Intelligence، والثانیة في عام ٤٣ - ٤٢:  ٢٠٠٥) (معمریة ، (

Johnنشر كل من جون مایر ( ١٩٩٠ Mayer) وبیتر سـالوفي (Peter Salovey مقالیهمـا  (



مدمحسن محمود اح

٨

) ، وقــــدما نموذجــــًا للــــذكاء االنفعــــالي فــــي ١١: ٢٠٠٨ي أمریكــــا (مبــــیض ،حــــول هــــذا المفهــــوم فــــ

اصــدر  ١٩٩٥) ، وفــي عــام ٢٩: ٢٠٠٤كتابیهمــا : (الخیــال ، المعرفــة ، الشخصــیة ) (خوالــدة ،

Danielدانییل جولمان ( Golman) ( الذكاء االنفعالي) كتابه (Santrock , 2005 :403.(

نماذج نظریة في الذكاء االنفعالي :
یمكن ان نستعرض أهم أبعاد الذكاء االنفعالي ومكوناته ضمن النماذج اآلتیة :

١٩٩٠نموذج بیتر سالوفي وجون مایر -١
)John Mayer ,1990&Peter Salovey(

قــام بیتــر ســالوفي وجــون مــایر بتقــدیم نمــوذج للــذكاء االنفعــالي فــي كتابیهمــا: (الخیــال ، المعرفــة ، 

) انواع الذكاء الشخصي التي قدمها جـاردنر فـي تحدیـده Saloveyسالوفي (الشخصیة ) وصنف 

األساسي للذكاء االنفعالي في خمسة أبعاد أساسیة هي :

التعـــرف علـــى  -٤تحفیـــز الـــنفس.  -٣إدارة العواطـــف .  -٢ان یعـــرف كـــل انســـان عواطفـــه.  -١

&Leonard؛ ٦٩-٦٧: ٢٠٠٠توجیــه العالقــات اإلنســانیة (جولمــان ، -٥عواطــف اآلخــرین. 

Kevin , 2008 Mayer( ٢٠٠٠) ثم حدد سالوفي ومایر وكاریوسو 6: & Caruso , 2000

Salovey,: المكونات اآلتیة للذكاء االنفعالي التي صنفت في أربعة أبعاد هي (

القدرة على إدراك االنفعاالت بدقة ، وتقییمها ، والتعبیر عنها . -١

او الوصول الیها عندما تیسر عملیة التفكیر .القدرة على تولید المشاعر ،  -٢

القدرة على فهم االنفعال والمعرفة الوجدانیة .     -٣

 ٤٤: ٢٠٠٥القـــدرة علـــى تنظـــیم االنفعـــاالت بمـــا یعـــزز النمـــو الوجـــداني والعقلـــي .(معمریـــة ، -٤

Smith؛ ,et . al ,2003:438.(

Golman(١٩٩٥نموذج جولمان -٢ ,1995(
حدد جولمان مكونات الذكاء االنفعالي في خمسة أبعاد هي :

الــوعي بالــذات :وهــو أســاس الثقــة بــالنفس فــالفرد فــي حاجــة لیعــرف أوجــه القــوة والضــعف لدیــه  -١

ویتخذ من هذه المعرفة أساسًا لقراراته .

فعالیــة : وهــو ان یعــرف الفــرد كیــف یعــالج ویتعامــل مــع المشــاعر التــي معالجــة الجوانــب االن -٢

تؤذیه وتزعجه وهذه المعالجة هي أساس الذكاء االنفعالي .

التعــاطف العقلــي (الــتفهم ): یعنــي قــراء ة مشــاعر االخــرین فــي صــوتهم او تعبیــرات وجههـــم  -٣

أساسیة ، وهو الذي یكبح ولیس بالضرورة مما یقولون ، ان معرفة مشاعر الغیر قدرة إنسانیة

قسوة اإلنسان وهو ما یحافظ على تحضر اإلنسان .   
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الدافعیــة :یعــد التقــدم والســعي نحــو الــدوافع البعــد الرابــع للــذكاء االنفعــالي ، ومــن خاللــه یكــون  -٤

لــــدى الفــــرد القــــدرة لمعرفــــة خطواتــــه خطــــوة خطــــوة نحــــو تحقیــــق أهدافــــه ویكــــون لدیــــه المثــــابرة 

تحقیق النجاح .والحماس وصوًال ل

المهارات االجتماعیة : ان من المهارات األساسیة في الحیـاة والتـي یجـب علـى اإلفـراد تعلمهـا  -٥

هـــو مهـــارة فـــن العالقـــات وكیفیـــة التعامـــل الصـــحیح مـــع اآلخـــرین وكیفیـــة تهدئـــة الـــنفس وقـــت 

  ).٣٨ -٣٦: ٢٠٠٤الغضب(خوالدة ، 

Bar(١٩٩٧نموذج بارون -٣ - On , 1997(
ارون مكونات الذكاء االنفعالي في خمسة ابعاد هي : حدد ب

المكونات الشخصیة الداخلیة . -١

مكونات العالقات بین األشخاص . -٢

المكونات التكییفیة . -٣

مكونات إدارة التوتر . -٤

  ).١١٧ -١١٦: ٢٠٠٩مكونات المزاج العام (المساعید ،  -٥

بـین ان الـوعي االنفعـالي هـو البعـد األساسـي من خالل النماذج السابقة للـذكاء االنفعـالي ت

فــي الــذكاء االنفعــالي ، فنمــوذج ســالوفي ومــایر یعــد الــذكاء االنفعــالي متفــق مــع مقتضــیات النجــاح 

فــــي الحیــــاة ، بینمــــا نمــــوذج جولمــــان یحمــــل أفكــــارًا حــــول تطــــور المعرفــــة االنفعالیــــة عبــــر تنظــــیم 

فهــو نمــوذج شــامل لــذا  تلعــاكس لالنفعــاالاالنفعــاالت ویــدعو إلــى تحفیــز نمــو الفكــري بــالتنظیم ا

اعتمده الباحث وتبناه . 

دراسات سابقة : 
دراسات عربیة :

:٢٠٠٢دراسة عجوة 
هــدفت تلــك الدراســة الــى التعــرف علــى العالقــة االرتباطیــة بــین الــذكاء الوجــداني وكــل مــن 

) طالبــًا ٦٤لعینــة مــن (الــذكاء المعرفــي والعمــر، والتحصــیل الدراســي، والتوافــق النفســي، وتكونــت ا

) طالبــة وقــد أشــارت النتــائج الــى عــدم وجــود عالقــة دالــة احصــائیًا بــین الــذكاء الوجــداني  ١٩٤و(

وكـــل مـــن الـــذكاء المعرفـــي والتحصـــیل الدراســـي فـــي حـــین كشـــفت النتـــائج عـــن وجـــود عالقـــة دالـــة 

د فـرق بـین البنـین احصائیًا بین الذكاء الوجـداني والتوافـق النفسـي ، كمـا أظهـرت النتـائج عـدم وجـو 

والبنات على مقاییس الذكاء الوجداني الثالثة ، وكـذلك كشـفت الدراسـة عـن عـدم وجـود فـروق بـین 
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فــي  ٢٠٠٢ذوي االختصاصــات العلمیــة واألدبیــة علــى مقــاییس الــذكاء الوجــداني الثالثــة (عجــوة، 

  ).٦٠٧-٦٠٦: ٢٠٠٨المصدر ،

:٢٠٠٥دراسة  السمیرات 
عالقـة الــذكاء االنفعــالي بالتحصـیل لــدى طلبـة جامعــة مؤتــة اسـتهدفت الدراســة الـى كشــف 

في األردن، وتم استخدام مقیاس مایر وسالوفي وكارسو للذكاء االنفعـالي ، وتكونـت عینـة الدراسـة 

) طالبـــُا وطالبـــة ، وأشـــارت النتـــائج الـــى انـــه ال یوجـــد فـــرق فـــي تحصـــیل طلبـــة الكلیـــات ٥٠٠مـــن (

لـذكاء االنفعـالي ، كـذاك ال توجـد فـروق فـي تحصـیل طلبـة اإلنسانیة یعزى لالختالف في مستوى ا

الكلیــات العلمیــة تعــزى لمتغیــر النــوع االجتمــاعي او مســتویات الــذكاء االنفعــالي ، أیضــًا ال توجــد 

فــي المســاعید ٢٠٠٥فــروق فــي درجــات الــذكاء االنفعــالي تعــزى لمتغیــر التخصــص (الســمیرات، 

،١١٩: ٢٠٠٩.(  

:٢٠٠٩دراسة المساعید 
:تـه بكـل مـنت الدراسة الى معرفة الذكاء االنفعالي عند طلبة جامعـة آل البیـت وعالقهدف

دافـــع االنجـــاز ، والتحصـــیل ، والمســـتوى الدراســـي ، والتخصـــص الدراســـي للطلبـــة ، وتألفـــت عینـــة 

) طالبـــــا وطالبـــــة مـــــن ذوي التخصصـــــات األدبیـــــة والعلمیـــــة ، ومـــــن مختلـــــف ٣٤٠الدراســـــة مـــــن (

الجامعــة ، وقــد اســتخدم فــي هــذه الدراســة أداتــان ، األولــى مقیــاس للــذكاء المســتویات الدراســیة فــي 

االنفعالي ، والثانیة اختبار دافع االنجاز ، كما تم استخدام معامل االرتباط وتحلیل التباین الثنائي 

لمعرفة العالقات بین متغیرات الدراسة ، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود معامالت ارتباط ایجابیـة 

لذكاء االنفعالي وكل من دافع االنجاز والتحصیل الدراسـي ،كمـا أشـارت نتـائج تحلیـل التبـاین بین ا

الـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین التخصصـــات الدراســـیة وذلـــك لصـــالح التخصصـــات 

األدبیــة ، كمــا ان هنــاك فروقــًا ذات داللــة إحصــائیة بــین مســتویات الدراســیة لصــالح طلبــة الســنة 

  ) .١١١: ٢٠٠٩جامعة (المساعید ،الرابعة في ال

دراسات أجنبیة :
Swart(١٩٩٦دراسة سوارت  , 1996(

استهدفت الدراسة الى معرفة العالقة بـین السـعادة (علـى اعتبـار أنهـا احـد مكونـات الـذكاء 

االنفعالي) واألداء األكادیمي، وذلـك علـى عینـة مـن طلبـة السـنة األولـى فـي جامعـة جنـوب أفریقیـا 

)South African University وقـد أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى ان المجموعـة األكادیمیــة ، (

الناجحــة ســجلت درجــات أعلــى علــى مقیــاس الــذكاء االنفعــالي مقارنــة بالمجموعــة غیــر الناجحــة ، 
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ونتیجـــة لـــذلك أشـــار الباحـــث الـــى ان هنـــاك عالقـــة ارتباطیـــه بـــین الـــذكاء االنفعـــالي وبـــین النجـــاح 

لي فانــه یمكــن ان یســتخدم الــذكاء االنفعــالي كمؤشــر للتنبــؤ بالنجــاح األكــادیمي األكــادیمي ، وبالتــا

Swart،١٩٩٦(سوارت ، ,   ).١١٩ -١١٨: ٢٠٠٩في المساعید ،1996

Will(٢٠٠٠دراسة ولفورد  Ford , 2000: (
هـــدفت الدراســـة الـــى التعـــرف علـــى العالقـــة بـــین الـــذكاء االنفعـــالي واالنجـــاز األكـــادیمي ، 

) طالبـــًا وطالبـــة مـــن المـــدارس الخاصـــة والعامـــة وتـــم مكـــافئتهم بشـــكل ٥٠٠ة البحـــث (وبلغـــت عینـــ

متساوي باإلمكانات االجتماعیة واالقتصادیة وحدد المتغیر المستقل للدراسة وهـو الـذكاء االنفعـالي 

والمتغیر التابع وهو المنجزات الدراسیة، وتم التطبیق اختبار بارون الذكاء االنفعـالي والـذي یتكـون 

) دقیقــة الكمالــه ومــن ثــم تــم إعطــائهم اختبــار الــذكاء األكــادیمي ٣٠) بنــدا ویســتغرق (١٣٣مــن (

للمتمیـــزین بـــین المســـتوى العـــالي والمتوســـط والمتـــدني مـــن المختبـــرین وبعـــد ذلـــك تـــم مقارنـــة هـــؤالء 

المصــنفین مــع مســتوى الــذكاء االنفعــالي لكــل طالــب لمعرفــة مــا اذا كــان هنــاك عالقــة بــین الــذكاء 

فعـالي والمنجـزات األكادیمیــة او ال توجـد لكــي یـتم رفــض او قبـول الفرضــیة الصـفریة وتوصــلت االن

Will، ٢٠٠٠الدراسـة الـى وجـود عالقـة بـین الـذكاء االنفعـالي والمنجـزات األكادیمیـة (ولفـورد، 

Ford ,   ). ٣٨: ٢٠٠٥الناشىء ،في 2000

مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة :
للدراسات السابقة في مجال الذكاء االنفعالي یمكن  ضم من استعرافي ضوء ما تقد

مناقشة تلك الدراسات ضمن المحاور اآلتیة : 

األهــداف: هــدفت اغلــب الدراســات الــى معرفــة العالقــة بــین الــذكاء االنفعــالي ومتغیــرات أخــرى  -١

معرفـي، والعمـر،  ) والتي بینت العالقة بین الذكاء الوجداني والذكاء ال٢٠٠٢كدراسة (عجوة ، 

) التـي بینـت العالقـة بـین ٢٠٠٥والتحصیل الدراسي ،والتوافق النفسـي ، ودراسـة (السـمیرات ، 

) التــي بینــت العالقــة بــین الــذكاء ٢٠٠٩الــذكاء االنفعــالي والتحصــیل ، ودراســة ( المســاعید ، 

ســــة االنفعــــالي ودافــــع االنجــــاز، والتحصــــیل، والمســــتوى الدراســــي، والتخصــــص الدراســــي، ودرا

) التي بینت العالقة بین الذكاء االنفعالي واألداء األكادیمي ودراسة (ولفورد ١٩٩٦(سوارت ، 

) التـي بینـت العالقـة بـین الـذكاء االنفعــالي واالنجـاز األكـادیمي، امـا الدراسـة الحالیــة ٢٠٠٠، 

فقد هدفت الى قیاس الذكاء االنفعالي لدى الطلبة المتمیزین.

ت الدراسات السابقة من حیث العدد والجنس والمرحلة الدراسیة وذلك العینة: تباینت عینا -٢

) ٥٠٠ – ٦٤بحسب طبیعة األهداف في كل دراسة فقد تراوحت عینة الدراسات السابقة (

)طالبا وطالبة .  ٩٦طالبا وطالبة ، أما في الدراسة الحالیة فقد كانت عینة البحث (
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قــاییس واختبــارات جــاهزة لتحقیــق أهــدافها مثــل دراســة األدوات: اســتخدمت الدراســات الســابقة م -٣

) ، امـــا الدراســـة الحالیـــة فقـــد ٢٠٠٠)، و(ولفـــورد ،٢٠٠٩)، و(المســـاعید ،٢٠٠٥(الســـمیرات ،

) والمعــدل والمطبــق ٢٠٠٥اســتخدمت مقیــاس جــاهز هــو مقیــاس الــذكاء االنفعــالي (للناشــىء، 

  ).٢٠٠٦من قبل (العبیدي ،

إجراءات البحث : 
:مجتمع البحث

) طالبًا وطالبة من طلبـة الصـف السـادس ١٦٠یتكون المجتمع األصلي لهذا البحث من (

م،  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩محافظـــة نینـــوى للعـــام الدراســـي فـــي ثـــانویتي المتمیـــزین والمتمیـــزات فـــي مركـــز 

) طالبة من ثانویة المتمیزات.٨٢) طالبًا من ثانویة المتمیزین و (٧٨منهم (

عینة البحث :
) طالبًا وطالبة مـن ٩٦البحث األساسیة عشوائیًا من الطلبة ، وبلغ عددها (اختیرت عینة

) طالبـًا مـن ثانویـة المتمیـزین ٤٧طلبة الصـف السـادس  فـي ثـانویتي المتمیـزین والمتمیـزات مـنهم (

) طالبـة مـن ثانویـة المتمیـزات وبلغـت نسـبتهن فـي ٤٩%)، و( ٩٦,٤٨وبلغت نسبتهم فـي العینـة (

%) مـــن المجتمـــع األصـــلي لهـــذا ٦٠وتمثـــل عینـــة البحـــث األساســـیة نســـبة (%)،٥١ ,٠٤العینـــة (

البحث.

أداة البحث : 
اســتخدم الباحــث أداة جــاهزة لقیــاس الــذكاء االنفعــالي وهــو مقیــاس الــذكاء االنفعــالي  الــذي 

) ، ٢٠٠٦) وعدلتـه وطبقتـه ( سـرى غـانم العبیـدي ،٢٠٠٥أعدته ( وجـدان عبـد األمیـر الناشـئ ، 

) قــــد اســــتخرجت الخصــــائص الســــیكومتریة ٢٠٠٦یــــاس حــــدیثًا وان الباحثــــة (العبیــــدي ولكــــون المق

للمقیاس، وعینة البحث في مرحلة عمریة مقاربة للمرحلة  العمریة التي تم تطبیق المقیـاس علیهـا، 

وبعـــد مراجعـــة عـــدد مـــن المحكمـــین مـــن ذوي الخبـــرة واالختصـــاص فـــي التربیـــة وعلـــم الـــنفس أكـــدوا 

مقیاس. إمكانیة استخدام ال

) فقرة یقابل كل فقرة من فقرات المقیـاس خمـس بـدائل هـي ( دائمـًا ٣٦ویتضمن المقیاس (

، غالبًا ، احیانًا ، نادرًا ، ابدًا ) وتوزعت فقرات المقیاس على المجاالت اآلتیة : 

یـر مجال الوعي الذاتي: ویقصد به انتباه الفرد إلى حاالتـه النفسـیة الداخلیـة وقدرتـه علـى التعب -١

عن مشاعره بحیث یكون مدركًا  لطبیعة انفعاالته واألهداف التي یسعى لتحقیقها بحیث تؤثر 

  . هانفعاالته بشكل ایجابي في قرارات
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مجـــال إدارة االنفعـــاالت: ویقصـــد بـــه تحقیـــق التـــوازن االنفعـــالي مـــن خـــالل ضـــبط االنفعـــاالت  -٢

ال والتعامـل مـع الحالـة السـیئة وبصورة  مسـتمرة وتهـذیب الـنفس واالبتعـاد عـن مصـادر االنفعـ

بأسلوب بناء لتحقیق االستقرار النفسي. 

مجــال تحفیـــز الــذات: وهـــو توجیــه االنفعـــاالت فـــي خدمــة هـــدف مــا مـــن خــالل تحفیـــز الـــذات  -٣

وانتباهها نحو الهدف وتأجیل إشباع الذات لتحقیق الـتعلم األفضـل والتفـوق واإلبـداع والتفاعـل 

مل للوصول إلى أفضل أداء.االیجابي لالنفعاالت مع الع

مجــال التعــاطف (الــتقمص العــاطفي): هــو الــوعي بمشــاعر اآلخــرین و إدراكهــا حتــى وان لــم  -٤

یفصحوا عنهـا بشـكل مباشـر و مشـاركتهم فـي أالمهـم وأحـزانهم ومسـاعدتهم فـي التخفیـف عـن 

همومهم إلزالة حالة التوتر.

البشــر مــن خــالل القــدرة علــى الــتحكم فــي مجــال إدارة العالقــات: هــو فــن إدارة العالقــات بــین -٥

انفعاالت اآلخرین والتأثیر بهم بامتالك الفرد الكیاسة االجتماعیة وقواعد التوافق االجتماعي.

صدق المقیاس :
,Cronbachیعــد الصــدق واحــدًا مــن الخصــائص الضــروریة و األساســیة لالختبــار ( 

ظاهري والـذي یـدل علـى المظهـر العـام  ) وللتحقق من الصدق اعتمد الباحث الصدق ال1964:48

لالختبــــار بوصــــفه وســــیلة مــــن وســــائل القیــــاس اي انــــه یــــدل علــــى مــــدى مالئمــــة ووضــــوح فقراتــــه 

) لذا قام الباحث بعرض مقیاس الذكاء االنفعالي على لجنة ٢٣٩:  ١٩٨٥للمستجیب (أبو لبدة ، 

لغــرض بیــان رأیهــم  فــي ومــن ذوي الخبــرة واالختصــاص فــي التربیــة وعلــم الــنفس)(مــن المحكمــین

%) فما فوق من أراء الخبراء معیارًا في ٨٠مدى صالحیة فقراته، وقد اعتمد الباحث نسبة اتفاق (

قبول الفقرات المتضمنة فـي المقیـاس، وبنـاًء علـى مالحظـاتهم تـم التعـدیل فـي لغـة وأسـلوب بعـض 

) ٣٦رات المقیـاس والبالغـة (الفقرات لتكون مناسبة للطلبة المتمیزین ولـم یـتم حـذف اي فقـرة مـن فقـ

)(: أسماء لجنة الجزاء

األستاذ المساعد د . یوسف حنا ، علم النفس التربوي ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل . -١

األستاذ المساعد  د . كامل عبد الحمید ، علم النفس التربوي ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل .          -٢

ذ المساعد د .  ندى فتاح زیدان ، علم النفس التربوي ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل. األستا -٣

األستاذ المساعد د . خشمان حسن علي ، علم النفس التربوي ، كلیة التربیة األساسیة ، جامعة الموصل. -٤

یة ، جامعة الموصل.األستاذ المساعد د . ثابت محمد خضیر ،علم النفس التربوي ،كلیة التربیة األساس -٥

األستاذ المساعد د . صبیحة یاسر مكطوف ، علم النفس التربوي ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل . -٦

األستاذ المساعد د . أسامة حامد محمد  ،علم النفس التربوي ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل . -٧

بوي ، كلیة التربیة األساسیة ، جامعة الموصل.      األستاذ المساعد د . احمد محمد نوري ، علم النفس التر  -٨

األستاذ المساعد د . ذكرى یوسف  الطائي ،علم النفس التربوي ،كلیة التربیة األساسیة، جامعة الموصل . -٩

المدرس د . علي سلیمان  ،،علم النفس التربوي ،كلیة التربیة ، جامعة الموصل . -١٠
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) قـــد تحققـــت مـــن صـــدق المقیـــاس باســـتخراج الصـــدق ٢٠٠٦فقـــرة ،علمـــًا ان الباحثـــة (العبیـــدي ، 

الظاهري لهذا المقیاس.

ثبات المقیاس :
یقصـد بالثبــات ان یعطـي المقیــاس النتـائج نفســها او قریــب منهـا إذا مــا اعبـد تطبیقــه علــى 

  ).٦٥٣:  ١٩٧٧الغریب ، اإلفراد أنفسهم في الظروف نفسها ( 

ولغــــرض اســــتخراج ثبــــات مقیــــاس الــــذكاء االنفعــــالي اعتمــــد الباحــــث علــــى طریقــــة إعــــادة 

Testاالختبـار    ( - Retest Method وذلـك بتطبیـق المقیـاس علـى عینـة عشـوائیة بلغــت (

) ١١(بطریقـة عشـوائیة ، و ا) طالبِاً◌ من ثانویة المتمیزین اختیرو ١١) طالبًا وطالبه ، منهم (٢٢(

طالبة من ثانویـة المتمیـزات اختـرن بطریقـة عشـوائیة ، وبعـد مضـي أسـبوعین علـى التطبیـق األول 

أعــــاد الباحــــث تطبیــــق المقیــــاس علــــى األفــــراد أنفســــهم ،واســــتخرج معامــــل الثبــــات لمقیــــاس الــــذكاء 

%)، ٧٦االنفعــالي باســتخدام معامــل ارتبــاط  بیرســون، وقــد بلــغ الثبــات المســتخرج بهــذه الطریقــة (

) فـــي دراســـتها ، وهـــي قیمـــة عالیـــة تعـــد ٢٠٠٦هـــي نتیجـــة مقاربـــه لمـــا توصـــلت الیـــه (العبیـــدي ، و 

مؤشـــرًا لثبـــات المقیـــاس ، ویعتمـــد علیـــه ، حیـــث یقـــول ( لیكـــرت ) ان معامـــل الثبـــات الـــذي یمكـــن 

).Richards,1963:228%) ( ٩٣-%  ٦٢االعتماد علیة یكون من (

تطبیق أداة البحث :
ـــ ـــة  الملحـــق (قـــام الباحـــث بتطبی ) علـــى إفـــراد عینـــة البحـــث ٢ق المقیـــاس بصـــیغته النهائی

) طالبًا وطالبه من طلبـة الصـف السـادس مـن ثـانویتي المتمیـزین والمتمیـزات، ٩٦والبالغة عددها (

  م . ٧/١/٢٠١٠ولغایة   ٢٩/١٢/٢٠٠٩وقد استغرقت مدة التطبیق من 

تصحیح أداة البحث :
) فقـد ٢٠٠٦علـى الطریقـة التـي اتبعتهـا (العبیـدي ، اعتمد الباحث في تصحیحه للمقیاس 

) للبــدائل (دائمــًا ، غالبــًا ، احیانــًا ، نــادرًا ، ابــدًا) علــى التــوالي للفقــرات ١-٥أعطــت األوزان مــن (

) للبدائل (دائمًا ،غالبًا ، احیانًا ، نادرًا ، ابدًا) على التوالي ٥-١االیجابیة و أعطت األوزان  من (

وبعدها تم جمع درجات اإلجابة علـى كـل فقـرات المقیـاس واسـتخراج الدرجـة الكلیـة للفقرات السلبیة 

) والوسـط الفرضـي  ٣٦) واقـل درجـة هـي ( ١٨٠لكل طالب، علمًا ان أعلى درجة للمقیاس هـي (

) بعدها تم معالجة البیانات إحصائیًا.١٨٠للمقیاس هو  (
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الوسائل اإلحصائیة : 
دة في البحث استخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیة: لمعالجة البیانات الوار 

  )٣٨٤: ٢٠٠٥معامل ارتباط  بیرسون إلیجاد ثبات المقیاس المستخدم في البحث (السید، -١

االختبـــار التـــائي لعینـــة واحـــدة للكشـــف عـــن داللـــة الفـــروق بـــین المتوســـط المتحقـــق والمتوســـط  -٢

  )٢٥٤:  ١٩٧٧النظري : (البیاتي و زكریا، 

الختبار التائي لعینتین مستقلتین للكشف عن داللة الفروق بین المتوسطات الحسابیة :ا -٣

  )٢٦٠:  ١٩٧٧(البیاتي و زكریا، 

عرض النتائج ومناقشتھا : 
  : يیتضمن هذا الجانب عرض النتائج ومناقشتها على وفق األهداف وكاألت

قیاس الذكاء االنفعالي لدى الطلبة المتمیزین.الهدف األول :

ألجــل تحقیــق الهــدف تمــت معالجــة البیانــات التــي تــم الحصــول علیهــا مــن تطبیــق مقیــاس 

) طالبـا وطالبـة علـى ٩٦الذكاء االنفعالي إحصـائیا، وتبـین ان درجـات إفـراد العینـة البـالغ عـددهم (

) درجــــة ٨٤٣,١٢٧) درجــــة وبمتوســــط قــــدره (١٦٢-٩٥مقیــــاس الــــذكاء االنفعــــالي  تتــــراوح بــــین (

) ، وعنـد مقارنـة المتوسـط المتحقـق مـع المتوسـط النظـري لـألداة ٧٥٦,١٥بلـغ (وبانحراف معیـاري

) درجـــة باســتخدام االختبـــار التــائي لعینـــة واحــدة ، تبـــین ان القیمــة التائیـــة المحســـوبة ١٠٨البــالغ (

) ٩٥) عند درجة حریة (٠٠٠,٢) وهي اكبر من القیمة التائیة الجدولیة البالغة (٣٣٩,١٢تساوي (

) یوضح ذلك.١) والجدول (٠.٠٥( ومستوى داللة

  )١الجدول (

نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بین المتوسط المتحقق والمتوسط النظري للذكاء االنفعالي 

للطلبة المتمیزین

  العددالمتغیر
المتوسط 

المتحقق

االنحراف 

المعیاري

المتوسط 

النظري

درجة القیمة التائیة

الحریة

مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

الذكاء 

االنفعالي
٠.٠٥  ٩٥  ٠٠٠,٢  ٣٣٩,١٢  ١٠٨  ٧٥٦,١٥  ٨٤٣,١٢٧  ٩٦  

ـــین  ـــًا داًال احصـــائیًا ب ـــاك فرق ونالحـــظ مـــن النتیجـــة المعروضـــة فـــي الجـــدول أعـــاله ان هن

المتوســط المتحقــق والمتوســط النظــري ، وكــان الفــرق لمصــلحة المتوســط المتحقــق ویشــیر ذلــك إلــى 

ء االنفعالي لدى أفراد العینة هو عال . ان مستوى الذكا
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متمیـزین عـن   اویمكن تفسـیر ذلـك ان الطلبـة المتمیـزین علـى وعـي بـأنهم یجـب ان یكونـو 

غیــرهم مــن فئــات المجتمــع كــونهم متمیــزین وٕانهــم علــى درجــة مــن النضــج العقلــي واالنفعــالي ومــن 

الت الحیاة والتمكن من حلها .الشرائح االجتماعیة الواعیة والمثقفة والقادرة على مواجهة مشك

كــذلك طبیعــة العالقــات االجتماعیــة الســائدة فــي المحــیط المدرســي والتــي یجــب ان تتســـم 

باالیجابیة، وطبیعة المجتمع وأسلوب تربیته وتوقعاته منهم قد تدفع هؤالء الطلبة المتمیزین للسلوك 

وریادیــًا والــوعي بــذواتهم والتعــاطف بمــا یتناســب وهــذه التوقعــات ، فــالمجتمع یریــد مــنهم دورًا تنمویــاً 

بمـا یسـاعدهم علـى  مالرزین واالندفاع نحو اآلخرین والتواصل معهـم دون حـواجز وٕادراك انفعـاالته

التوافق السلیم مع ذواتهم ومع اآلخرین لتحقیق أهدافهم في الحیاة .

والـتحكم وضـبطها مكل هذا قد جعلهم یتمتعون بدرجة عالیة من الوعي بذواتهم وانفعـاالته

بهـــا وتقـــدیم االســـتجابة المناســـبة وٕادراك انفعـــاالت اآلخـــرین والتعـــاطف معهـــم بمـــا یســـاعدهم علـــى 

التوافـق السـلیم مـع ذواتهـم ومـع اآلخـرین ،وتتفـق هـذه النتیجـة مـع بعـض الدراسـات فـي هـذا الصـدد 

والــدة التــي تشــیر الــى ان األطفــال األكثــر تحصــیًال مــن غیــرهم هــم مــن ذوي الــذكاء االنفعــالي (خ

  ).١٩٩٦) ، وتتفق مع دراسة (سوارت ،  ٢٨: ٢٠٠٤،

هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط درجات الذكاء االنفعالي بین الهدف الثاني :

.إناث)-الطلبة المتمیزین وفقًا لمتغیر الجنس (ذكور

ام ألجــل تحقیــق الهــدف تمــت معالجــة البیانــات التــي تــم الحصــول علیهــا إحصــائیا باســتخد

االختبار التائي لعینتین مستقلتین للكشف عن داللة الفروق بین المتوسطات الحسابیة وتبین   ان 

ــــغ  ــــذكاء االنفعــــالي قــــد بل ــــى مقیــــاس ال ــــزین عل ــــذكاء االنفعــــالي للطــــالب المتمی متوســــط درجــــات ال

) فــي حــین كــان متوســط درجــات الــذكاء ١٤٥,١٤معیــاري قــدره ( ف) درجــة، وبــانحرا٦٨١,١٢٩(

) درجـــــة،  ٠٢٨,١٢٦ي للطالبـــــات المتمیـــــزات علـــــى مقیـــــاس الـــــذكاء االنفعـــــالي قـــــد بلـــــغ (االنفعـــــال

) ، وهـي ١٢٦,١)، وان القیمـة التائیـة المحسـوبة بلغـت قیمتهـا (٩٧٥,١٦وبانحراف معیاري قـدره (

ـــة والبالغـــة ( ـــة الجدولی ـــة (٠٠٠,٢اصـــغر مـــن القیمـــة التائی ـــد درجـــة حری ) ومســـتوى داللـــة ٩٤) عن

) یوضح ذلك.٢). والجدول (٠٥,٠(

  )٢الجدول (

نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بین المتوسطات الحسابیة في الذكاء االنفعالي بین الطلبة 

إناث )-المتمیزین وفقًا لمتغیر الجنس (ذكور 

العینةالمجموعةالمتغیر
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة القیمة التائیة

الحریة

مستوى 

الداللة الجدولیةالمحسوبة

الجنس
٤٧٦٨١,١٢٩١٤٥,١٤١٢٦,١٠٠٠,٢ذكور

٠.٠٥  ٩٤  
٤٩٠٨٢,١٢٦٩٧٥,١٦إناث

ونالحظ من النتیجة في الجـدول أعـاله ان الفـروق غیـر ذات داللـة إحصـائیة فـي متوسـط 

  اث).إن-درجات الذكاء االنفعالي بین الطلبة المتمیزین وفقًا لمتغیر الجنس (ذكور 
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إنــاث) متقــاربون بدرجــة –وتــدل هــذه النتیجــة علــى ان أفــراد العینــة لكــال الجنســین (ذكــور 

وضـــبطها والـــتحكم بهـــا وتقـــدیم االســـتجابة  معالیـــه شـــدیدة التقـــارب مـــن الـــوعي بـــذواتهم وانفعـــاالته

م اآلخـرین والتعـاطف معهـم بمـا یسـاعدهم علـى التوافـق السـلیم مـع ذواتهـ تالمناسبة وٕادراك انفعـاال

ومع اآلخرین .

) ، والتــي أظهــرت ٥٠٦: ٢٠٠٨وقــد اتفقــت هــذه النتیجــة مــع دراســة كــل مــن (رزق اهللا ،

نتائجهــا انــه لــدى كــل مــن الــذكور واإلنــاث القــدرة علــى تحقیــق درجــة مرتفعــة علــى مقیــاس الــذكاء 

) ،والتــــي أظهــــرت ٣٧: ٢٠٠٧العــــاطفي اذا مــــا أتیحــــت الفــــرص المتســــاویة ، ودراســــة (خضــــیر ،

علـــى ان الفـــروق غیـــر ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي متوســـط درجـــات الـــذكاء االنفعـــالي وفقـــًا نتائجهـــا 

) ، والتـي أظهـرت ٦١٩: ٢٠٠٨مـع دراسـة (المصـدر ، تإنـاث)، واختلفـ-لمتغیر الجنس (ذكـور 

نتائجها ان الذكور لدیهم ذكاء انفعالي أكثر من اإلناث.

التوصیات : 
آلتیة :وفي ضوء نتائج البحث تم وضع التوصیات ا

لما له من أهمیة فـي دعـم الـذكاء العقلـي  يبناء برامج تربویة تعمل على تنمیة الذكاء االنفعال -١

  ٠واألكادیمي واإلعداد للحیاة اآلمنة

فــــي الحیــــاة االجتماعیــــة   يإقامــــة دورات تدریبیــــة و إرشــــادیة لتوضــــیح أهمیــــة الــــذكاء االنفعــــال -٢

والمهنیة.

المقترحات :  
إجراء الدراسات اآلتیة :یقترح الباحث

لدى الطلبة المتمیزین في العراق. يدراسات مماثلة في الذكاء االنفعال -١

دراسات مقارنة في الذكاء االنفعالي بین الطلبة المتمیزین  واقرانهم من الطلبة العادیین.  -٢

دراسات تتبعیه لتطور الذكاء االنفعالي عبر المراحل الدراسیة المختلفة. -٣

دراسات ارتباطیه عن عالقة بعض المتغیرات بالذكاء االنفعالي.  -٤
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المصادر
المصادر العربیة :

مبادئ القیاس النفسـي و التقیـیم التربـوي للطالـب الجـامعي ) ١٩٨٥أبو لبدة ، سبع محمد ( -١

، الجامعة األردنیة، كلیة التربیة . ٣، طوالمعلم العربي

الذكاء االنفعالي وأسالیب المعاملة الوالدیة ) ٢٠٠٧أكرم ( بخاري ،نبیلة بنت محمد أمین -٢

 ر، رسالة ماجستیر غیوالمستوى التعلیمي للوالدین لدى عینة من طالبات جامعة الطائف

منشورة ، جامعة أم القرى ، كلیة التربیة ،

http://eref.uqu.edu.sa/files/Thesis/ind8494.pdf.

اإلحصاء الوصفي و االستداللي ) ١٩٧٧البیاتي ، عبد الجبار ، و زكریا زكي اثناسـیوس  ( -٣

، بغداد ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالیة .في التربیة وعلم النفس

، ترجمـة : لیلـى الجبـالي ،الكویـت ، سلسـلة عـالم الذكاء العاطفي) ٢٠٠٠جولمان ، دانییل ( -٤

المعرفة.

لـدى طلبـة كلیـة  ي) اثر برنامج تعلیمي في تنمیة الذكاء االنفعال٢٠٠٧ابت محمد (خضیر ،ث -٥

  .٤، العدد  ٤، المجلد مجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیةالتربیة األساسیة ، 

، األردن ، عمــان ، دار  ١،طالــذكاء العــاطفي الــذكاء االنفعــالي) ٢٠٠٨خوالــدة ، محمــود ( -٦

الشروق .

، منشورات الجامعة اللیبیة .١، طتربیة الموهوبین) ١٩٧٠السید (درویش ،كمال  -٧

مجلـة ) العالقة بین مهارة  الذكاء العـاطفي والتفاعـل االجتمـاعي ، ٢٠٠٨رزق اهللا ،  رندا  ( -٨

  . ١، العدد  ٢٤، المجلد جامعة دمشق للعلوم التربویة

: مقارنة فـي التربیـة الخاصـةاألطفال غیر العادین  ةسیكولوجی) ٢٠٠١الروسان ، فـاروق ( -٩

، عمان ، دار الفكر . ٥، ط

، دمشــق : واقعهــم حاجــاتهم مشــكالتهم) المتفــوقین دراســیًا فــي جامعــة٢٠٠١زحلــوق ، مهــا ( -١٠

  .١، العدد  ١٧، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم التربویة

یـة لـدى الطـالب ) بعض مشكالت تكـافؤ الفـرص التعلیم١٩٩٥الزهیري ، إبراهیم عباس ، ( -١١

  . ٢،العدد  ١،المجلد دراسات تربویة واجتماعیةالمتفوقین بالتعلیم الثانوي العام،

ــزین والموهــوبین) ٢٠٠٢الســرور ، نادیــا هایــل (  -١٢ ــة المتمی ــى التربی ، دار  ٣، طمــدخل إل

  الفكر. 

، هرة، القـا٣،طعلـم الـنفس اإلحصـائي وقیـاس العقـل البشـري) ٢٠٠٥، فؤاد البهـي (السید -١٣

دار الفكر العربي . 
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) الصــعوبات التــي یعانیهــا ١٩٩٦العــادلي ، كــاظم  كریــدي ، وعالهــن محمــد علــي احمــد ( -١٤

  . ٦، العدد مجلة كلیة المعلمینطلبة ثانویات المتمیزین في بغداد ، 

الذكاء االنفعالي  وعالقته بكل من فاعلیة ) ٢٠٠٩العبدلي ، سعد بن حامد آل یحي ( - ١٥

، رسالة لتوافق الزوجي لدى عینة من المعلمین المتزوجین بمدینة مكة المكرمةالذات وا

منشورة ، جامعة أم القرى ، كلیة التربیة ،  رماجستیر غی

http://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind7081.pdf.

ـــل ) ٢٠٠٤عبیـــد ، جمانـــه محمـــد ( -١٦ ـــة الطف ـــي  رعای ، األردن ، ١، طالموهـــوبدور األم ف

عمان ، الرواد .       

، عمـان ، دار   ١، طتعلیم األطفـال ذوي الحاجـات الخاصـة) ٢٠٠٠عبید ، ماجدة السید ( -١٧

صفاء . 

ــــدي ، ســــرى غــــانم محمــــود ســــلو ( -١٨ الــــذكاء االنفعــــالي وعالقتــــه  بالمســــایرة ) ٢٠٠٦العبی

منشـورة ، جامعـة الموصـل ، كلیـة  رغیـ، رسـالة ماجسـتیر االجتماعیة لدى طلبـة الجامعـة

التربیة .

، القـــاهرة ، مكتبـــة االنجلـــو التقـــویم والقیـــاس النفســـي والتربـــوي) ١٩٧٧الغریـــب ،رمزیـــة ( -١٩

المصریة .

،  المكتب اإلسالمي . ٢،طالذكاء العاطفي والصحة العاطفیة) ٢٠٠٨مبیض ، مأمون ( -٢٠

النفعــــــالي وعالقتــــــه بكــــــل مــــــن التحصــــــیل  ) الــــــذكاء ا٢٠٠٩المســــــاعید ، أصــــــالن صــــــبح ( -٢١

مجلــة جامعــة األكــادیمي ودافــع االنجــاز لــدى طلبــة الجامعــة فــي ضــوء بعــض المتغیــرات ، 

،  ٢، العــــــــــــــدد  ٦، المجلــــــــــــــد الشــــــــــــــارقة للعلــــــــــــــوم اإلنســــــــــــــانیة  واالجتماعیــــــــــــــة 

https://www.sharjah.ac.ae/Arabic/About_UOS/UOSPublications.pdf

دراسة مقارنـة فـي بعـض سـمات الشخصـیة بـین طـالب ) ١٩٩٩د (المشهداني ، وجدة عوا -٢٢

، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، جامعــة إعدادیــة المتمیــزین وطــالب اإلعدادیــة العامــة

الموصل ،كلیة التربیة  . 

) الـــذكاء االنفعـــالي وعالقتـــه بـــبعض المتغیـــرات االنفعالیـــة ٢٠٠٨المصـــدر، عبـــد العظـــیم ســـلیمان ( - ٢٣

،  ١٦، المجلــد  مجلــة الجامعــة اإلســالمیة (سلســلة الدراســات اإلنســانیة)، لــدى طلبــة الجامعــة

http://www.iugaza.edu.ps/ara/research،  ١العدد 

مجلة شبكة ) الذكاء الوجداني مفهوم جدید  في علم  النفس ،  ٢٠٠٥معمریة ، بشیر ( - ٢٤

،٦، العدد العلوم النفسیة العربیة

http://www.arabpsynet.com/Archives/OP/OPj6.Maamria.Intelligenc
eAffective.pdf
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ــدى ) ٢٠٠٥الناشــىء ، وجــدان عبــد األمیــر ( -٢٥ ــذات ل ــة ال ــه بفاعلی ــذكاء االنفعــالي وعالقت ال

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، الجامعة المستنصریة ، كلیة اآلداب .المدرسین 

المصادر األجنبیة :
26- Chemiss , Cary, (2000) Emotinal Intelligence : what it is and why

it Matters, http://www.businessballs.com/emotionalintelligence

explanation.pdf.

27- Cronbach Lee , J .C (1964) Essentials Of Psychological Testing ,

New York , Harper Brothers publishers .

28- Fer ,Seval (2004) Qualitative Evaluation of Emotional Intelligence

In– Service Program for Secondary School Teachers , vol . 9 ,

NO . 4 , P : 562 - 588 , http://www.nova.edu/ssss/QR/QR9-4/fer.pdf.

29- Leonard , Basil C& Kevin Henderson (2008) Emotional In

Telligence,www.beyond group in stripes .org /docs/usB%20

Emotional%20 intellegence.doc .

30- Morris , Charles G , Albert A . Maisto (2001) Understanding

Psychology , 5th.ed , New Jersey , prentice – Hall , Inc .

31- Richards , lazrus (1963) Personality and Adjustment, New Jersey

,engle wood cliffs , prentice – Hall , Inc .

32- Santrock , John w (2005) Psychology, 7th .ed , New York ,

McGraw - Hill Higher Education , Inc .

33- Smith , Edward E , et.al (2003) Introduction to Psychology, 14th
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,www.era.lib.ed.ac .uk/bitstream /1842/2960/1/Report.doc .
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  ) ٢الملحق ( المدیریة العامة لتربیة نینوى

معهد اعداد المعلمین/نینوى

قسم العلوم التربویة والنفسیة

بصیغته النهائیةمقیاس الذكاء االنفعالي 

عزیزتي الطالبة:

عزیزي الطالب: 

تحیة طیبة وبعد:    

االنفعــالي) وأمــام كــل فقــرة خمســة المقیــاس الــذي بــین یــدیك یتضــمن فقــرات عــن ( الــذكاء 

بــدائل هــي (دائمًا،غالبًا،أحیانُا،نادرًا،أبــدًاً◌) راجــین قــراءة كــل فقــرة واإلجابــة عنهــا بدقــة وموضــوعیه 

) أمـــام كـــل فقـــرة فـــي البـــدیل الـــذي ینطبـــق علیـــك، علمـــًا انـــه ال توجـــد إجابـــة √بوضـــع عالمـــة ( 

اعــــي لــــذكر االســــم الن اإلجابــــة هــــي صــــحیحة أو إجابــــة خاطئــــة بالنســــبة للبــــدائل جمیعهــــا، وال د

إلغراض البحث العلمي، شاكرین تعاونكم معنا خدمًة للمسیرة العلمیة. 

المدرسة:

الجنس:

الباحث

محسن محمود احمد



مدمحسن محمود اح

٢٢

  ج

أبدًا◌ً نادرًا◌ً أحیانُا◌ً غالبًا◌ً دائمًا◌ً الفقرةت

 ً◌

ه بوضوحأدرك الهدف الذي أسعى إلی.١

افتقر إلى الكلمات التي تعبر عن مشاعري.٢

مشاعري لیس لها دور في قراراتي .٣

یمكنني ان أناقش ما اشعر به مع نفسي ومع اآلخرین .٤

استطیع تمییز مشاعري السلبیه من االیجابیه.٥

ةلیس لدي القدرة على مواجهة أحداث الحیاة السیئ.٦

استفید من معاناتي في تهذیب نفسي .٧

هانة اآلخرین في لحظات الغضبإأحاول .٨

یبدو علي التوتر االنفعالي.٩

احاول االعتداء بدنیًا في حالة انفعالي الشدید.١.

استطیع ان أوقف األفكار التي تثیر الغضب وأكبحها.١١

تفز غضبي بأسلوب ودي إلنهاء النزاع بینناأواجه من یس.١٢

ال استطیع إیقاف األفكار المزعجة المثیرة للقلق.١٣

أضع خطط جدیدة لتخطي األحزان والتوافق مع ذاتي.١٤

یؤثر التوتر بشكل سلبي في سرعة تعلمي .١٥

لدي القدرة النفسیة في تحقیق االنجازات الجیدة.١٦

أفضل تحقیق االهداف اآلنیه على تحقیق األهداف بعیدة المدى.١٧

أعاني من الالمباالة في أداء اإلعمال.١٨

احاول ان اكون مبتهجًا لیزداد إبداعي وتدفق أفكاري.١٩

مزاجي السیئ یجعلني مترددًا في اتخاذ القرارات .٢٠

تجاوز المأزق والخروج منهلدي القدرة النفسیة على.٢١

ال یمكنني ان أشعر بعواطف اآلخرین نحوي من خالل تعابیر الوجه.٢٢

افهم مشاعر الشخص القلق حتى اذا حاول إظهار العكس.٢٣

أقدم المساعدة لآلخرین للتخفیف من آالمهم.٢٤

أتعاطف مع صدیقي عندما أجده حزینًا وكئیباً .٢٥

أضع نفسي محل اآلخرین ألشعر بما یشعرون به.٢٦

ال یمكنني إدراك اهتمامات اآلخرین.٢٧

ال استطیع تمییز مشاعر اآلخرین الصادقة وغیر الصادقة.٢٨

لست ناجحًا في الحیاة االجتماعیة.٢٩

لیس لدي شعبیه بین أقاربي وأصدقائي.٣٠

ثیر قوي في الحوار مع اآلخرینلدي تأ.٣١

أستطیع تنظیم أفكار زمالئي وتنسیق جهودهم لتحقیق هدف معین.٣٢

امنع المنازعات بین اآلخرین وأحاول إیجاد الحلول لها.٣٣

یمكنني أن اعبر عن آراء زمالئي وأقودهم نحو أهدافهم.٣٤

یشعر اآلخرون معي بالتوتر.٣٥



…الذكاء االنفعالي لدى الطلبة المتمیزین

٢٣

أستطیع تهدئة غضب اآلخرین.٣٦


