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 ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين درجة الذكاء العاطفي، ودرجات سمة الكمالية لدى الطالب 

ائية عن الفروق اإلحصالموهوبين، باإلضافة إلى التعرف على درجة الذكاء العاطفي وسمة الكمالية للطالب الموهوبين والكشف 

في مستوى الذكاء العاطفي والكمالية التي تعزى للصف الدراسي، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد اتبعت المنهج الوصفي االرتباطي، 

وقد تم تطبيق  ،ومقياس الكمالية من إعداد الباحث ،(1122حيث تمثلت أداة الدراسة في مقياس الذكاء العاطفي من إعداد الغرايبة )

 ،مقاييس على عينة استطالعية من الطالب الموهوبين بعد التأكد من الخصائص السيكومترية للمقاييس المستخدمة بالتطبيقال

تم اختيارهم بالطريقة  ،( طالباً لكل صف دراسي01( طالباً يتوزعون على أربعة صفوف دراسية )261وتكونت عينة الدراسة من )

 العشوائية.

(، وجاءت 1.16وأسفرت نتائج الدراسة أن درجة الذكاء العاطفي بدرجة متوسطة حيث بلغ متوسطها الحسابي ) 

جميع أبعاد الذكاء العاطفي بدرجة متوسطة حيث جاءت تنظيم االنفعاالت بالرتبة األولى ثم التعاطف ثم إدارة االنفعاالت ثم 

وتبين وجود فروق في درجات الذكاء العاطفي تُعزى إلى الصف الدراسي فعالية، التواصل االجتماعي وبالرتبة األخيرة المعرفة االن

لصالح الثالث المتوسط مقابل األول والثالث الثانوي ولصالح الثالث الثانوي مقابل األول الثانوي، وكذلك تبين أن درجة الكمالية 

 جداً وهما الكفاح من أجل التفوق والتنظيم،حيث ظهر بُعدين بدرجة عالية  ،(2.61عالية حيث بلغ متوسطها الحسابي )

بينما ظهرت ثالث أبعاد بدرجة عالية وهي التخطيط وضغوط الوالدين والتأمل، بينما ظهرت الحاجة للموافقة  

ووضع معايير عالية واالهتمام باألخطاء بدرجة متوسطة، وتبين عدم وجود فروق في مستوى سمة الكمالية تعزى للصف 

( وهي دالة 1.02وجود عالقة ارتباطية بين أبعاد الذكاء العاطفي والكمالية حيث بلغ معامل االرتباط بينهما ) الدراسي، وتبين

 (.1.12إحصائيا عند مستوى الداللة )

وقد قدمت هذه الدراسة توصيات أهمها ضرورة العمل على تصميم برامج إثرائية للموهوبين لتنمية الذكاء العاطفي 

 لكمالية االيجابية.وتنمية مستوى سمة ا

 الذكاء العاطفي، الكمالية، الطالب الموهوبين. الكلمات المفتاحية:
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Emotional intelligence and its relationship to the trait of perfectionism among gifted 

students 

Abstract 

The study aimed to reveal the correlation between the degree of emotional intelligence، 

and degrees of Perfectionism feature among talented students، as well as to identify the degree 

of emotional intelligence and feature Perfectionism for gifted students and detect statistical 

differences in the level of emotional and Perfectionism intelligence attributed to grade school، 

and to achieve the goals of the study followed the curriculum Descriptive a linking، as a tool in 

the study consisted of emotional intelligence scale of preparation Gharaibeh (2011) and a 

measure of Perfectionism application was prepared by the researcher on the talented yet sure of 

the psychometric properties of the scales used application on the exploratory sample. Then apply 

the scale on the study sample consisted of (160 started) students are distributed on the four 

classes (40) students per grade. Has been chosen randomly. 

 The results of the study and that the degree of emotional intelligence moderately 

averaging arithmetic (2.26) all emotional intelligence axes and came moderately where it came 

from organizing the first level and then feeling empathy and emotion management and social 

networking and the last level of emotional knowledge. Show the existence of differences in the 

degree of emotional intelligence attributed to the classroom، the third in favor of the average 

return for the first and third secondary and for the benefit of the third secondary versus 

secondary first، and also found that the degree of Perfectionism high-averaging arithmetic 

(3.62)، where the two axes appeared very high degree and two to fight for the superiority and 

organization، while three axes appeared highly namely planning and the pressures of parents 

and meditation، while there was a need for approval and set high standards and attention to 

mistakes، moderately،  

and found no differences in the level of perfectionism attributed to grade school، and 

show a correlation between the dimensions of emotional intelligence and Perfectionism where 

reached between the correlation coefficient (0.43)، a statistically significant at the significance 

level (0.01). 
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 This study has provided the most important recommendations the need to work on the 

design of enriching programs for the gifted to the development of emotional intelligence and 

the development of Perfectionism positive level. 

Key words: emotional intelligence، perfectionism، talented students. 

 

 المقدمة:

برعاية وتربية الموهوبين إلى نهوضهها وتطورها بشكل ملحوظ أسهم اهتمام العديد من الدول المتقدمة المهتمة 

 وقد تطور مفهوم الموهبة عبر مراحل منذ ،إذ تزايد االهتمام بهذه الفئة منذ بداية القرن العشرين ،في شتى نواحي الحياة

ومن  ،نموهوبيوهناك العديد من األسهههباب التي سهههاهمت في النهوا بميدان تربية ال ،تلك الفترة وحتى وقتنا الحاضهههر

التي  وكذلك بعض الجهود الفردية ،والحرب الباردة وسباق التسلح بين الدول العظمى ،ضمنها تقدم حركة القياس العقلي

ث تعتبر فئة حي ،مما حدا بالمتخصههصههين إلى تصههميم وبناء البرامج التربوية لرعايتهم ،بذلت في سههبيل رعاية هذه الفئة

واستثمرت  ،إذا أتيحت لهم الفرص التعليمية المناسهبة ،قبولة ضهمن فئات التربية الخاصهةالموهوبين والمتفوقين الفئة الم

 (.21: 1122 ،قدراتهم واستعداداتهم المختلفة إلى أقصى درجة ممكنة )جروان

ر من ولكن مع ظهور الكثي ،لم تكن الدراسههههات السههههيكولوجية السهههههابقة تهتم كثيراً بالجان  العاطفي لدى الفرد

في تظهر أهمية الذكاء العاطة، ت السههلوكية واالنفعالية وما تعانيا األسههر وأبنائها الطلبة من مشههكالت عاطفياالضههطرابا

ياً في لذا يمثل الذكاء العاطفي دوراً إيجاب ،عند قلة التفكير وعدم التحكم باالنفعاالت بواسههطة العقل وخاصههة السههلبية منها

 (.121: 1116 ،وآخرونضبط هذه االنفعاالت إلى حد كبير )أبو رياش 

اء أي أن الههذكهه ،ويتمتع بعض األشههههههخههاص بههذكههاء مرتفع ولكنهم ال يسههههههتطيعون التحكم في حيههاتهم العههاطفيههة

هم على نظراً لعدم مقدرت ،ولذا قد يخفق بعض الموهوبين األذكياء في حياتهم ،األكهاديمي محدود العالقة بالحياة العاطفية

 (.10: 1112 ،يق بين التفكير المنطقي واالنفعاالت لدى الفرد )السمدونيإذ البد من التوف ،التحكم بانفعالهم

ويمكن أن تكون الكمالية صههههههفة  ،ويميهل الموهوبون ألن يكونوا مثهاليين في مجهال أو أكثر من مجهاالت الحياة

 ،إيجابية تسهههاعد الفرد الموهوب للوصهههول إلى أداء عالي ومميز ومتقن وفي هذه الحالة يطلق عليها لالكمالية السهههويةل

 إذ أن الشهههههخص الكمالي ،مما يعيق عملية نمو قدرتا ومهارتا ،وفي المقابل يمكن أن تؤثر الكمالية على الفرد الموهوب

وهذا يؤدي إلى تدني تقدير لذاتا وتدني المسهههتويات  ،مما يفقده فرصهههة التعلم من األخطاء ،خطأ في عملاال يتيح خيار ال

؛ محمد 221-226: 1111 ،المعرفيهة والعهاطفيهة لهديها وفي ههذه الحهالهة يطلق عليهها لالكمهاليهة العصههههههابيةل )القريطي

1111 :222.) 

لذكاء العاطفي وسههههههمة الكمالية لدى عينة من الطالب وتهدف الدراسههههههة الحالية إلى التعرف على العالقة بين ا

 وكذلك مقياس سمة الكمالية للموهوبين. ،باستخدام مقياس الذكاء العاطفي للموهوبين ،الموهوبين
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

: 1111،؛ عطية01-23: 1122،؛ عبيد222: 1111 ،؛ محمد222: 1111،أشهههههار بعض الباحثين )القريطي

واعتبروها مشههههكلة من مشههههكالت الموهوبين قد تعيق  ،الكمالية سههههمة مالزمة ومميزة لبعض الموهوبينإلى أن  ،(130

( يشهههكل 1111وأن الذكاء العاطفي بحسههه  ما ذكره جولمان) ،أداءهم إذا لم يوجهوا التوجيا العلمي والتربوي الصهههحيح

وسهههههتحاول هذه  ،(601: 1121 ،ارد في بنهانللتنبؤ بالنجاح المهني والتفاعل والعالقات بين األفراد )الو %31نسهههههبة 

  ،الدراسة البحث في قضية العالقة بين متغيري الذكاء العاطفي وسمة الكمالية

ومدى االسهههههتفادة منها في تحسهههههين أداء الشهههههخص الكمالي الموهوب من خالل تعليم وتطوير مهارات الذكاء 

 الية:وستحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة الت ،العاطفي

 ما درجة الذكاء العاطفي لدى الطالب الموهوبين بمدينة الطائف؟ -2

 ما درجة سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين بمدينة الطائف؟ -1

هل توجد فروق ذات داللة إحصهههائية في درجة الذكاء العاطفي تعزى لمتغير الصهههف لدى الطالب الموهوبين  -2

 بمدينة الطائف؟

إحصههههائية في درجة سههههمة الكمالية تعزى لمتغير الصههههف لدى الطالب الموهوبين هل توجد فروق ذات داللة  -0

 بمدينة الطائف؟

هل توجد عالقة ذات داللة إحصهههائية بين درجة الذكاء العاطفي ودرجة سهههمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين  -1

 بمدينة الطائف؟

 أهمية الدراسة:

 تتمثل أهمية هذه الدراسة في جانبين أساسيين هما:

 األهمية النظرية:

 الوقوف على مشكلة سمة الكمالية ومدى ارتباطها بدرجة الذكاء العاطفي لدى الموهوبين. -

والتي تلع  دوراً مهماً في التفاعل أثناء أداء  ،سهتتناول هذه الدراسهة أهم المتغيرات الشهخصية لدى الموهوبين -

 المهمة أو العمل أو العالقات بالنسبة للموهوبين.

 تطبيقية:األهمية ال

قهد تسههههههاهم نتائج هذه الدراسههههههة في الكشههههههف عن درجة الذكاء العاطفي ودرجة سههههههمة الكمالية لدى الطالب  -

 حتى يتم رعايتهم وتلبية احتياجاتهم وفق صورة علمية مدروسة. ،الموهوبين

 ين.إمكانية االستفادة من هذه الدراسة من قبل المهتمين والجهات ذات العالقة بتربية ورعاية الموهوب -

 أهداف الدراسة:

 التعرف على درجة الذكاء العاطفي لدى الطالب الموهوبين. -2

 التعرف على درجة سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين. -1

 التعرف على الفروق في درجة الذكاء العاطفي تبعاً لمتغير الصف لدى الطالب الموهوبين. -2
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 لمتغير الصف لدى الطالب الموهوبين.التعـرف علـى الفـروق في درجة سمة الكمالية تبعاً  -0 

 معرفة العالقة بين درجة الذكاء العاطفي ودرجة سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين. -1

 دود الدراسة:ح

 تتحدد الدراسة بالحدود التالية:

والثاني  ،واألول الثانوي ،الحدود البشرية: جميع الطالب الموهوبين بمدينة الطائف بالصفوف الثالث المتوسط -

 والثالث الثانوي. ،الثانوي

 الحدود المكانية: تم إجراء الدراسة الحالية بمدينة الطائف. -

 هـ.2026هـ/ 2021الحدود الزمانية: تم إجراء هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول  -

عاالت، التعاطف، تنظيم الحهدود الموضههههههوعيهة: تتحهدد الهدراسههههههة بالذكاء العاطفي من خالل األبعاد التالية: )إدارة االنف

فاح من : )الكبعاد التاليةسهههههمة الكمالية من خالل األكما تتحدد ب ،االنفعاالت، المعرفة االنفعالية، التواصهههههل االجتماعي(

 طاء(.خوضع معايير عالية، االهتمام باأل جل التفوق، التنظيم، التخطيط، ضغوط الوالدين، التأمل، الحاجة للموافقة،أ

 الدراسة:مصطلحات 

 الذكاء العاطفي: -2

( Goleman،2111ظهر بشههكل بارز في كتاب جولمان ) ،يعتبر الذكاء العاطفي نموذج سههلوكي حديث نسههبياً 

وقد تعددت المسههميات  ،(121: 1116،)أبو رياش وآخرونEmotional Intelligence تحت مسههمى الذكاء العاطفي 

البعض و ،وكذلك التعريفات التي أطلقت على مثل هذا النوع من الذكاء فالبعض أطلق عليا مصههطلح )الذكاء الوجداني(

 ومن ضمن التعريفات الواردة للذكاء العاطفي ما يلي: ،اآلخر أطلق عليا مصطلح )الذكاء االنفعالي(

يهات يير المعرفيهة في الجوانه  الشههههههخصههههههيهة واالنفعهاليهة أون: لمجموعهة منظمهة من المههارات والكفها-بهار -

والتي تؤثر في قدرة الفرد على معالجة المطال  والضهههههغوط البيئية وهو عامل مهم لتحديد قدرة  ،واالجتماعية

 (.22: 1113 ،الفرد على النجاح في الحياةل )سعيد

ها الطال  على مقياس الذكاء العاطفي يُعرف الذكاء العاطفي في هذا البحث إجرائياً بالدرجة التي يحصهههههل علي -

 المستخدم في هذا البحث.

 سمة الكمالية:  -1

( سههههمة الكمالية على أنها: لنزعة أو ميل نحو الكمال في كل شههههيء ورفض ما 262: 1122 ،عرف )جروان -

 وقد تنعكس سههههلباً على الصههههحة ،النزعة بتأثير التنشههههئة األسههههرية والتربية المدرسههههية وتتطور هذه ،دون ذلك

 النفسية للفرد من حيث عالقاتا باآلخرين ومستوى إنتاجيتا وتقديره لذاتال

تُعرف سههههههمة الكمالية في هذا البحث إجرائياً بالدرجة التي يحصههههههل عليها الطال  على مقياس سههههههمة الكمالية  -

 المستخدم في هذا البحث.

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

     www.ajrsp.com                                                                                                         252  

ISSN: 2706-6495 

  

 الموهوبين:لطالب ا -2

لاألطفال الموهوبون والمتفوقون هم أولئك الذين يعطون يعرف مكت  التربية األمريكي الموهوبين على أنهم:  -

 ،دليالً على قدرتهم على األداء الرفيع في المجاالت العقلية واإلبداعية والفنية والقيادية واألكاديمية الخاصة

ويحتاجون خدمات وأنشطة ال تقدمها المدرسة عادةً وذلك من أجل التطوير الكامل لمثل هذه االستعدادات أو 

 (12: 1122 ،ابلياتل. )جروانالق

يعرف الموهوب إجرائياً في هذا البحث بأنا الطال  الذي تم تشخيصا من قبل إدارة التعليم بمدينة الطائف ممثلةً  -

ومن ثم إلحاقا بإحدى المدارس  ،وذلك بواسطة إجراءات تشخيص الموهوبين المعتمدة لديهم ،بإدارة الموهوبين

 أو المراكز التابعة لها.

 طار النظري:اإل -

 : Emotional Intelligenceأوالً: الذكاء العاطفي 

ين إذ أنا يتوسط ب ،ما زال مفهوم الذكاء العاطفي يشوبا بعض الغموا ألنا حديث على التراث السيكولوجي

ض حيث اختلفت تسميتا وأطلق عليا بع ،والتعريفات التي قدمها الباحثون تؤكد ذلك ،النظام العقلي والنظام العاطفي

سمت وقد انق ،وبالرجوع إلى أدبياتها ودرستها يمكن تمييزها ،الذكاء االنفعاليل ،الباحثين مسمى ل الذكاء الوجداني

 وجهات النظر في تعريف مصطلح الذكاء العاطفي إلى قسمين هما:

القسم األول: يرى أن الذكاء العاطفي قدرة الشخص على فهم انفعاالتا الذاتية والقدرة على التحكم فيها  -

 االنفعاالت والتعامل مع الموقف وفق لذلك. وفهم تلكوتنظيمها وفق ما يدركا من انفعاالت اآلخرين 

 ،يةمتع بها الفرد في التفاعالت المهنيت ،القسم الثاني: يرى أنها مجموعة من المهارات االنفعالية واالجتماعية -

 إذ أنها ضرورية للنجاح في مواقف الحياة المختلفة.

 ،حيث أن مراقبة انفعاالت الذات واآلخرين ،وتعتبر كال وجهات النظر مهمة لتوضيح مفهوم الذكاء العاطفي

-221: 1116 ،مهني للفرد )عثمانينشأ عنها مهارات سلوكية انفعالية واجتماعية تساعد على تنمية الجان  العقلي وال

226.) 

( إلى أنا البد من وجود مظهرين للذكاء العاطفي حتى يتكون لدى 121: 1116،ويشير )أبورياش وآخرون

مشاعر  الثاني: أن يفهم ،وسلوكا الكلي ،وردود أفعالا ،األول: أن يفهم الشخص أهدافا ،الشخص متطلبات النجاح بفاعلية

 اآلخرين.وانفعاالت وردود أفعال 

 نظريات الذكاء العاطفي:

 أون للذكاء العاطفي: -نظرية بار -2

-حيث صاغ الباحث بار ،كأولى النظريات المفسر للذكاء العاطفي 2133أون عام -ظهرت نظرية بار

( وقدمها في رسالة للدكتوراه كمصطلح نظير EQ) Emotional Quotient أون مصطلح النسبة االنفعالية 

 إذ ساهم اهتمام الباحثين باالنفعال االجتماعي في تلك الفترة إلى ظهور هذه النظرية. ،(IQلي )لنسبة الذكاء العق
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أون نموذجا عن طريق مجموعة من السمات والقدرات المرتبطة بالمعرفة العاطفية -وحدد بار 

كاء العاطفي للذ أون خمسة مكونات-واالجتماعية التي تؤثر على المعالجة الفعالة للمتطلبات البيئية وأوضح بار

 هي:

 كفاءات المعرفية ذاتية مثل الوعي بالذات وتقدير الذات وتحقيق الذات واالستقاللية. -أ

 كفاءات ضرورية بين األشخاص مثل التعاطف والمسئولية االجتماعية والعالقة بين األشخاص. -ب

 كفاءات ضرورية للقابلية للتكيف كحل المشكالت وإدراك الواقع والمرونة. -جـ

 كفاءات ضرورية للقدرة على إدارة الضغوط والتحكم فيها مثل تحمل الضغوط وضبط االندفاع. -د

 (.216-212: 1112 ،المزاج العام مثل السعادة والتفاؤل )السمدوني -هـ

 نموذج دانيال جولمان للذكاء العاطفي: -1

لذكاء العاطفي مع سمات حيث دمج قدرات ا ،م2111قدم جولمان نموذجا معتمداً على عمل ماير وسالوفي عام 

( 1112( وعام )2113وخصائص الشخصية التي تجعل الفرد فعاالً في المشاركة االجتماعية وتم تنقيح هذا النموذج عام )

 (.220-222: 1112 ،)السمدوني

( عن الظروف الحالية لألدب العاطفي في أمريكا ويؤكد فيا أن أفضل 2110وأصدر جولمان تقريراً عام)

أي االهتمام بتعليم األطفال المهارات األساسية  ،ومة العيوب العاطفية لدى األفراد يكمن في الط  الوقائيطريقة لمقا

 (.121: 1116،مثل ما يقدم لهم في معايير الذكاء األخرى ولكن بدرجة كبيرة )أبو رياش وآخرون ،للذكاء العاطفي

 مكونات الذكاء العاطفي:

: 1116،)عثمان (التواصههههههل االجتماعي، المعرفة العاطفية، م االنفعاالتتنظي، التعاطف، إدارة االنفعاالت)

222-223) 

 ،ويؤكد الباحثون في مجال الذكاء العاطفي بضرورة إشباع المناهج التدريسية اليومية بمهارات الذكاء العاطفي

 من تقديم مهارات الذكاء العاطفي و البد ،لتساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحقيق النجاح في الجان  األكاديمي والحياة

 (.12: 1113 ،من العمليات النفسية البسيطة إلى المعقدة )سعيد ،ألنها متدرجة بشكل متصاعد ،بشكل متدرج

 :Perfectionismثانياً: الكمالية 

ا مجال ل وتتطل  الكمالية أداًء مثالياً بدرجة ال تترك ،ترتبط الكمالية أو المثالية بطبيعة الموهبة لدى الطفل

فإن الطفل قد يجد أنا من الصع  عليا أن يحقق تلك التوقعات المنتظرة منا وقد  ،للوقوع بأي خطأ حتى وإن كان بسيطاً 

 يؤدي إلى شعور الطفل بمزيد من الضغوط.

لتي وا ،وتعد الكمالية بصورتها السلبية )الكمالية العصابية( من أهم المشكالت التي يعاني منها الطلبة الموهوبين

المرتبط بتدني مفهوم الذات والتوقعات السلبية للمستقبل والتي تؤدي بذلك على الشعور  ،المتدني اإلنجازقد تؤدي إلى 

 (.226: 1111 ،بالقلق عند الموهوبين )القريطي
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 تصنيفات سمة الكمالية: 

حدود طاقاتهم : يتميز أصههههههحاب هذا النمط بأنهم يكافحون في Health Perfectionismالكمهاليهة السههههههويهة  .1

ا ويشهههعرون بالرضههه ،كما أنهم يتقبلون أخطاءهم ويتعلمون منها  ،ويسهههعون لتحقيق أهداف واقعية ،وإمكانياتهم

: 1111 ،دون أن يكون ذلهك مرتهنهاً بكونا كامالً أو األفضههههههل على اإلطالق )القريطي ،عن مسههههههتوى أدائهم

222.) 

يغل   -أصحاب هذا النمط بأنهم يسعون سعياً محموماً : يتميز Neurotic Perfectionismالكمالية العصابية  .2

م ويقيّمون أنفسهم على أساس أدائه ،لتحقيق أهداف قد تكون مستحيلة أو يير منطقية -أن يكون قهرياً أو جبرياً 

 ،ويتجنبون المخاطرة ،لذا فأصحاب هذا النمط ال يتقبلون الخطأ ،وإنجازهم عند أعلى مرات  المثالية أو الكمال

 (.222: 1111 ،فون الفشل ويتشددون في محاسبة ذواتهم ولوم أنفسهم )القريطيويخا

 العوامل المؤثر في تطور سمة الكمالية:

( عدداً من العوامل المؤثرة في تطور سمة 11: 1122 ،؛ جروان223: 1111 ،وقد لخص كالً من )القريطي

 :يما يلالكمالية لدى الطالب الموهوبين منها 

 (ضغوط المعلمين والرفاق، وسائل اإلعالم، تأثير الوالدين، الوالديالترتي  )

 سمة الكمالية: مكونات

، أملالت، التخطيط، ضغوط الوالدين، التنظيم، الحاجة إلى الموافقة، وضع معايير عالية، االهتمام باألخطاء)

 (الكفاح من أجل التفوق

 :Talented Studentsثالثاً: الطالب الموهوبين 

 الطالب الموهوبين:خصائص 

هناك العديد من الخصائص والسمات التي تميز األفراد الموهوبين عن ييرهم إذ البد من التأكيد على ضرورة 

 ومن هذه الخصائص ما يلي: ،استخدام قوائم الخصائص السلوكية كأحد المحكات في عملية التعرف على الموهوبين

 الخصائص العقلية للموهوبين:  .1

ثر حيث أن عمرهم أكإن أبرز مها يميز الموهوبين أن معهدالت الهذكاء لديهم تعادل من يكبرونهم سههههههناً بعام أو 

وطالقة لغوية وقدرة على التركيز واالنتباه  ،وكهذلهك يتمتعون بحصههههههيلهة لغويهة جيدة ،العقلي يفوق عمرهم الزمني

ولديهم سهههمة الفضهههول وح   ،وكذلك لديهم القدرة على سهههرعة التعلم وحفد قدر كبير من المعلومات ،لوقت طويل

 االستطالع والتفكير بطريقة يير مألوفة.

 الخصائص االجتماعية للموهوبين: .2

يتميز الموهوبون بالقدرة على القيادية وحل المشهههكالت التي قد تواجههم في عالقتهم االجتماعية نتيجة التفاعل 

ولديهم القدرة على إدارة الحوار والنقاش  ،كما أنهم يبادرون في المشهاركة وبذل الجهد وتكوين الصهداقات ،من اآلخرين

 ،كمها أنهم يميلون إلى حس الدعابة والمرح. )المللي ،كمها أنهم يملكون القهدرة على تقبهل النقهد من اآلخرين ،مع زمالئهم

1121 :212-211.) 
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 فعالية للموهوبين:الخصائص العاطفية واالن .3 

 هناك العديد من السمات والخصائص التي تظهر لدى الموهوبين منها ما يلي:

 يتمتع بمستوى من التكيف والصحة النفسية بدرجة تفوق أقرانا. -2

 يتوافق بسهولة مع التغيرات المختلفة والمواقف الجديدة. -1

نقص الفرص المتاحة في المدرسههههههة  يعاني من بعض أشههههههكال سههههههوء التكيف والجنوح واإلحباط أحياناً نتيجة -2

 لمتابعة اهتماماتا الخاصة.

 يتحلى بدرجة عالية من االتزان االنفعالي وال يضطرب أمام المشكالت التي تواجها. -0

 سريع الرضا إذا يض  وال يميل على التحامل والغض . -1

 (.23: 1122 ،إذ ال يتخلى عن رأيا بسهولة. )عبيد ،سريع الغض  وعنيد -6

( مجموعهة من الخصههههههائص االنفعهالية المتعلقة بالجوان  الشههههههخصههههههية 33-32 ،1122 ،وذكر )جروان 

ية الحسههههههاسهههههه ،القيادية ،حس الدعابة )النكتة( ،واالجتماعية والعاطفية لدى الموهوبين منها: )النضههههههج األخالقي المبكر

 الكمالية(. ،المفرطة والحدة االنفعالية

 الذكاء العاطفي للموهوبين:

الذكاء العاطفي  بهاالنفعهاالت، يشههههههكهلإن التفهاعهل مع المواقف االجتمهاعيهة والتعهامهل مع اآلخرين والتحكم  

د الفرد ألن الذكاء العام يسههههههاع ،نا أقوى تأثيراً من الذكاء العامفالذكاء العاطفي ثبت أ ،ي التفكيروالذي يسهههههههم بفاعلية ف

كما أن الذكاء العام بدون الذكاء العاطفي يصههههههبح يير  ،ولكنا ال يدفعا إلى العمل واإلنجاز ،على التعرف على األفعهال

: 1121 ،الذكاء العاطفي أفضهل مؤشر للنجاح بالمستقبل )بنهان وكذلك يعتبر ،كاف التخاذ القرارات وتحمل المسهؤولية

662.) 

 الدراسات السابقة:

 دى الموهوبين وهي مرتبة حس  التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث:أوالً: الدراسات المتعلقة بالذكاء العاطفي ل

( هدفت إلى الكشف عن العالقة بين التحصيل الدراسي والذكاء االنفعالي للطلبة الموهوبين 1121،دراسة )المللي

طالب وطالبات ( طالباً وطالبة من مجموع 106حيث تكونت عينة الدراسة من ) ،والعاديين لدى كل من الذكور واإلناث

واستخدم  ،م1116/1112الصف األول ثانوي في المدارس الثانوية للعاديين والمتفوقين في مدينة دمشق للعام الدراسي

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين بعد التكيف  ،(1116 ،أون للذكاء العاطفي الذي أعدتا )الجندي-مقياس بار

 هوبين.والتحصيل الدراسي عند الطلبة المو

( هدفت إلى قياس الذكاء االنفعالي لدى الطلبة المتميزين والتعرف على داللة الفروق 1121 ،دراسة )الكيكي

ث تكون عينة حي ،إناث( ،إحصائياً في متوسط درجات الذكاء االنفعالي بين الطلبة المتميزين وفقاً لمتغير الجنس ) ذكور

استخدم  ،ادس في ثانويتي المتميزين والمتميزات في مركز محافظة نينوى( طالباً وطالبة من الصف الس16الدراسة من )

وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن الطلبة  ،1111الباحث مقياس الذكاء االنفعالي الذي أعدتا وجدان عبداألمير الناشئ 

وأنا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط درجات الذكاء  ،المتميزين يتمتعون بمستوى عاٍل من الذكاء االنفعالي

 إناث(. ،االنفعالي بين الطلبة المتميزين وفقاً لمتغير الجنس )ذكور
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(  هدفت إلى التعرف على عالقة وجهة الضبط وقوة األنا بأنماط الذكاء 1121 ،الرشيد ،دراسة )الحويلة 

  ،( طالباً عادياً 21( طالباً موهوباً و )21طالباً وطالبة بواقع )( 61إذ تكونت عينة الدراسة من ) ،الوجداني

وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة   ،أون للذكاء العاطفي -واستخدمت الدراسة بار

 إحصائية بين الموهوبين والعاديين في أنماط الذكاء الوجداني باتجاه الموهوبين.

فت إلى التعرف على مستويات الذكاء االنفعالي لدى الطلبة الموهوبين ( هد1121 ،دراسة )أبو زيتون

دم واستخ ،( طالباً موهوباً ومتفوقاً بمدارس الملك عبدهللا الثاني للتميز211حيث تكونت عينة الدراسة من ) ،والمتفوقين

لموهوبين ا االنفعالي لدى الطلبة وتوصلت النتائج إلى أن مستويات الذكاء ،الذكاء االنفعالي الذي تبناه تشبمان استبانة

رة بينما كان أقلها في بُعد إدا ،حيث حصلوا على أعلى الدرجات في بُعد الدافعية الذاتية ،والمتفوقين كانت مرتفعة

 العواطف.

 الطلبة الموهوبين من عينة لدى العاطفي الذكاء مستوى عن الكشف إلى ( هدفت1122 ،دراسة )الغرايبة

 بين العاطفي الذكاء مستوى في إحصائية داللة ذات فروقاً  هناك كان اذا ما ومعرفة القصيم، منطقة في العاديين والطلبة

 ) ورزق عثمان أعده الذي العاطفي الذكاء بتطبيق اختبار الباحث قام الدراسة أيراا ولتحقيق .والعاديين الموهوبين

 : .المتوسطة المرحلة طلبة من (العاديين من 72 و الموهوبين من 72السعودية البيئة يناس  بما تطويره بعد ( 2001

 مستوى بأن تفيد نتائج الى الدراسة توصلت الباحث لدى المتجمعة البيانات تحليل وبعد144) من  مكونة عينة على

 بينت كما .متوسطا العاديين لدى العاطفي الذكاء مستوى كان حين في مرتفعا، كان الموهوبين لدى الذكاء العاطفي

 وفي ،الموهوبين لصالح الموهوبين والعاديين بين العاطفي الذكاء مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج

 التي النتائج على بناء التوصيات بعض اقتراح وتم والدراسات السابقة، النظري األدب ضوء في النتائج نوقشت النهاية

 .الدراسة إليها توصلت

تحديد العالقة بين الفروق في الذكاء العاطفي والتوافق األكاديمي ( هدفت إلى Sabah،2012دراسة صباح )

( من 112(، )630ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة تتكون من ) ،بين التالميذ الموهوبين والتالميذ يير الموهوبين

المدارس الحكومية العادية. وقد استخدم ( من تالميذ 022إلى )تالميذ مدرسة الملك عبدهللا الثاني للموهوبين باإلضافة 

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط  ،( فقرة22والذي يتكون من ) Bar-On Inventoryالباحث مقياس

إيجابية بين مقياس التوافق المدرسي االجتماعي ومقياس الذكاء العاطفي وأن المستويات العالية في عالقات االرتباط 

ووجود عالقة ارتباط إيجابية بين كل أبعاد التوافق االجتماعي المدرسي وكل أبعاد الذكاء  ،ات مع األقرانكانت في العالق

العاطفي وأن المستويات العالية في عالقات االرتباط كانت في العالقات مع األقران والمزاج العام، ثم العالقات مع 

م واإلدارة المدرسية، ثم بين مع األقران والقدرة على التكيف األقران وكفاءة العالقات الشخصية، ثم بين المزاج العا

 والتوافق.

لماذا ينظر إلى بعض األطفال على أنهم موهوبون في ( هدفت إلى معرفة Renzulli، 2014) دراسة رينزولي

تبعات هذه الوقت الذي ينظر فيا إلى أطفال آخرين على أنهم من ذوي القدرات العادية؟ ولمعرفة ماذا يمكن أن تكون 

 ،( من األطفال الموهوبين21بدراسة طولية في إنجلترا على ) 2120فقد قام الباحث في سنة  ،النظرة
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وقد استخدام الباحث مجموعة من االختبارات واألسئلة المتعمقة التي وجهت للتالميذ ولمعلميهم وألولياء أمورهم في   

 ،( سنة21مدارسهم ومنازلهم والتي استمرت على مدار )

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية حيث أن األطفال الذين صنفوا على أنهم موهوبون  

عانوا من مشكالت عاطفية وانفعالية أكثر من األطفال الذين وصفوا على أنهم يير موهوبين ولكنهم بالفعل موهوبون 

في  –سواء كانوا موهوبين أم ال  –النجاح لكل أفراد العينة وقد تمثلت الجوان  الحيوية في  ،وبدرجة ذات داللة إحصائية

ومع ذلك وبصفة عامة فكلما ارتفعت نسبة الذكاء العاطفي  ،العمل الجاد والدعم العاطفي والمظهر الشخصي اإليجابي

 لدى األفراد كلما تحسنت فرصهم في الحياة.

 وهي مرتبة حس  التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث:ثانياً: الدراسات المتعلقة بسمة الكمالية لدى الموهوبين 

أثر المنهج العاطفي على األبعاد ( هدفت إلى دراسة Mofield، Ghosh، 2010دراسة موفيلد وكوش )

ة وقد استخدمت الدراس ،المتعددة للكمالية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة الموهوبين )من الصف السادس حتى الثامن(

وأجريت لهم  ،( من الطالب الموهوبين212المنهج الشبا تجريبي مع المجموعة الضابطة. وتكونت عينة الدراسة من )

وقد حصلت المجموعة التجريبية على  ،the Goals and Work Habits Surveyاختبارات قبلية وبعدية لمقياس

( دقيقة في يرف صف الموهوبين على مدار 11- 01ن  الدرس من )منهج عاطفي يتكون من مجموعة من الدروس زم

أن المجموعة التجريبية من المشاركين الذين لديهم مستويات متوسطة إلى  t-testsوقد أظهرت اختبارات  ،أسابيع 6

مقارنة بمجموعة  Concern over Mistakesعالية من الكمالية سجلت درجات منخفضة في االهتمام باألخطاء 

كما أظهرت االختبارات الثنائية انخفاضاً ذا داللة إحصائية في االهتمام باألخطاء والمعايير الشخصية لدى من  ،بطالض

وقد نجحت نظرية الكمالية متعددة األبعاد إلى تقديم إسهامات عالجية  ،لديهم كمالية يير صحية في المجموعة التجريبية

تائج ومع ذلك لم تظهر ن ،يول النقد الذاتي وتقييم الذات بطريقة ناقدةفي يرفة الصف لمساعدة الطالب على الحد من م

 الدراسة أي أدلة على تعزيز الكمالية الصحية.

( 222هدفت إلى تحديد وتوزيع أنواع الكماليين وذلك على عينة تتكون من ) (Chan، 2010)دراسة شان 

وقد استخدم الباحث ثالث مناهج  ،مدينة هونج كونج( عام في 11إلى  22طال  صيني موهوب تتراوح أعمارهم ما بين )

حيث قام الباحث باستخدام منهج االستفهام المباشر والمنهج العقالني والمنهج التجريبي وذلك بغرا تصنيف  ،للتصنيف

ء. وقد االطالب وباستخدام دراجاتهم على مقياس الكمالية والذي يضم معايير عالية والترتي  والتباين بين المعايير واألد

أشارت نتائج دراسة الثالثة مناهج إلى وجود ثالثة أنواع من الكماليين أال وهم الكماليين الصحيين والكماليين الغير 

 صحيين والغير مثاليين.

( دراسة تهدف إلى التعرف على العالقة بين الكمالية العصابية لدى الموهوبين 1122،أحمد ،وأجرى )مصطفى

والتنبؤ بالكمالية العصابية في ضوء هذه  ،ر الذات والنمط أ وأسالي  المعاملة الوالديةوبعض المتغيرات في تقدي

 ،( طالباً وطالبة من طالب الفرقة األولى بكلية الط  جامعة بني سويف211حيث تكونت عينة الدراسة من ) ،المتغيرات

وأظهرت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيا موجبة بين  ،واستخدم مقياس الكمالية العصابية من إعداد آمال عبدالسميع

 ابية.وأن هذه المتغيرات قد تسهم في التنبؤ بالكمالية العص ،الكمالية العصابية وأسالي  المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

     www.ajrsp.com                                                                                                         258  

ISSN: 2706-6495 

 ،the Almost Perfect Scale-Revised تكوين مقياس الكمالية المنقح( هدفت Chan، 2011دراسة شان ) 

 ،( سنة21-2( من الطالب الموهوبين والذين تتراوح أعمارهم بين )211وذلك على عينة مكونة من )

وقد عززت نتائج تحليالت العامل  ،( من أعمار مشابهة من الطالب العاديين331وعينة أخرى مكونة من ) 

ة، نات من المعايير الشخصية العاليالتوكيدي المتعدد عبر المجموعتين كنموذج مشترك من ثالث أبعاد اشتمل على مكو

ية عن وقد توصل البحث النظري واإلجراءات التجريب ،وفهم الفروق والتباينات بين المعايير واألداء ،والترتي  والتنظيم

 ،ثالثة مجموعات من الطالب والذين صنفوا على أنهم من )الكمالية يير الصحية، ويير الكمالية، والكمالية الصحية(

لكمالية يير الصحية استحوذت على درجات سائدة عالية في األبعاد الثالثة بينما حصلت الكمالية الصحية على حيث أن ا

درجات عالية في المعايير والترتي  ودرجات منخفضة في التباين واالختالف بينما حصلت الالكمالية على درجات سائدة 

 منخفضة في األبعاد الثالثة.

هدفت إلى التركيز بصورة أساسية إلى أي  (Fletcher، Neumeister، 2012)دراسة فالتشر ونوميستر 

لى حيث أن األبحاث الحالية أشارت إ ،مدى يمكن أن تتنبأ الكمالية بالتوافق النفسي لدى الطالب الموهوبين والعاديين

اسة إلى وأشارت نتائج الدر ،وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي ،الكمالية تؤثر على عملية التحصيل العلمي للطالب

 ،أن تبني الطالب إلى أهداف مختلفة للتحصيل العلمي يمكن أن تكون ذات صلة بمشاعر ايجابية أقل تجاه األداء األكاديمي

 هج األداء.وأن الكمالية االجتماعية تتعلق بتبني ن ،كما أنا تبين أن الكمالية الذاتية تتعلق بتبني أهداف منهج األداء واإلتقان

 التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل استعراا الدراسات العربية واألجنبية السابقة فيما يخص موضوع هذه الدراسة نجد أن هناك مجموعة 

 من أوجا االتفاق واالختالف التي يمكن مناقشتها وفقاً لما يلي:

 من ناحية الهدف: -2

 ،رشههههيد ،ودراسههههة )الحويلة ،(1121 ،)الكيكيودراسههههة  ،(1121،دراسههههة )المللي تتفق الدراسههههة الحالية مع -أ

 ،(Sabah،2012( ودراسهههههة صهههههباح )1122 ،ودراسهههههة )الغرايبة ،(1121 ،( ودراسهههههة )أبو زيتون1121

في كونها هدفت إلى التعرف والكشهههههف عن درجة الذكاء العاطفي  ،(Renzulli، 2014ودراسهههههة رينزولي )

 لدى الموهوبين.

 ،Chan)ودراسههههة شههههان  ،(Mofield، Ghosh، 2010موفيلد وكوش )تتفق الدراسههههة الحالية مع دراسههههة  -ب

ودراسههة فالتشههر ونوميسههتر  ،(Chan، 2011ودراسههة شههان ) ،(1122،أحمد ،ودراسههة )مصههطفى ،(2010

(Fletcher، Neumeister، 2012)،  في كونههها هههدفههت إلى التعرف والكشههههههف عن سههههههمههة الكمههاليههة لههدى

 الموهوبين.

ع الدراسههات السههابقة في كون الدراسههة الحالية هدفت إلى التعرف على العالقة بين تختلف الدراسههة الحالية م -جـههههههه

 الذكاء العاطفي وسمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين.

 األدوات والعينة:من ناحية  -1

 ،Chan)تتفق الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي باستثناء دراسة شان  -أ

 ( التي استخدم فيها المنهج التجريبي.Mofield، Ghosh، 2010ودراسة ) ،(2010
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( في كونها استخدمت مقياس الذكاء العاطفي الذي قام بإعداده 1122تتفق الدراسة الحالية مع دراسة الغرايبة )  -ب 

 (.1112عثمان ورزق )

 ،رشيد ،ودراسة )الحويلة ،(1121 ،ودراسة )الكيكي ،(1121،تختلف الدراسة الحالية مع دراسة )المللي -جـ

 ،(Renzulli، 2014ودراسة رينزولي ) ،(Sabah،2012ودراسة صباح ) ،(1121 ،( ودراسة )أبو زيتون1121

 قياس الذكاء العاطفي. من حيث أداة

 ،Chan)ودراسة شان  ،(Mofield، Ghosh، 2010تختلف الدراسة الحالية مع دراسة موفيلد وكوش ) -د

ودراسة فالتشر ونوميستر  ،(Chan، 2011ودراسة شان ) ،(1122،أحمد ،ودراسة )مصطفى ،(2010

(Fletcher، Neumeister، 2012)، .من حيث أداة قياس سمة الكمالية 

 الطريقة وإجراءات الدراسة

يتناول هذا الفصهههل وصهههف الطريقة التي تم فيها تطبيق الدراسهههة وإجراءات الدراسهههة الميدانية لتحقيق 

وعرضهههاد ألدوات  ،وتحديد مجتمع وعينة الدراسهههة ،وتتضهههمن تحديد المنهج المتبع في الدراسههة ،أهداف الدراسههة

عرضاً و ،الدراسهة واألسهالي  اإلجرائية في بنائها والتأكد من خصهائصهها السهيكومترية من حيث صهدقها وثباتها

 على النحو التالي:  النتائج وذلكللمعالجات اإلحصائية المستخدمة في تحليل 

 : منهج الدراسة:أولا 

ههدفهت الهدراسههههههة الحهاليهة إلى التعرف على درجهة الهذكهاء العاطفي وسههههههمة الكمالية للطالب الموهوبين، 

باإلضههههافة إلى الكشههههف عن العالقة االرتباطية بين درجة الذكاء العاطفي، ودرجات سههههمة الكمالية لدى الطالب 

ي االرتباطي المناسههه  للدراسهههة الحالية، حيث كانت لذا فقد تم تحديد منهج الدراسهههة بالمنهج الوصهههف ،الموهوبين

 متغيرات الدراسة كما يلي:

  .المتغير المستقل: الصف الدراسي -

 .وسمة الكماليةالذكاء العاطفي  التابعة:المتغيرات  -

  الدراسة:ثانياا: مجتمع 

طائف والتعليم بمدينة اليتكون مجتمع الدراسة من جميع الطالب الموهوبين المسجلين في إدارة التربية 

الذين يتلقون الدعم والرعاية تحت إشهههراف مركز رعاية  ،هـهههههههه2026هـهههههههه/ 2021في الفصههل الدراسهههي األول 

موزعين على  ،( سههههههنة23-21( طالباً تتراوح أعمارهم بين )611والبهالغ عهددهم ) ،الموهوبين بمهدينهة الطهائف

( يوضههههح توزيع أفراد مجتمع 2والجدول ) ،ي(الثالث ثانو الصههههف-الثالث المتوسههههط  )الصههههفالصههههفوف من 

 الدراسة وفقاً للصف الدراسي.
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 (2) الجدول 

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة بمركز رعاية الموهوبين بمدينة الطائف وفقاً للصف الدراسي

 النسبة المئوية العدد الصف الدراسي

 %23.1 102 الصف الثالث متوسط

 %21.3 110 الصف األول ثانوي

الثاني ثانويالصف   212 26.2% 

 %1.0 11 الصف الثالث ثانوي

 %211 611 المجموع

 

: ثالثاا: عينة الدراسة  

نظراً التسهههههههاع الرقعههة الجغرافيههة لتوزيع الطالب الموهوبين في مههدارس مههدينههة الطههائف المتوسههههههطههة 

سهههلوب العينة إ( طالباً ب261ولصهههعوبة الوصهههول إليهم، فقد تم اختيار عينة الدراسهههة التي تكّونت من ) ،والثانوية

 261حيث بلغ المجموع الكلي ،( طالباً لكل صههههف01تتكّون كل طبقة من )الطبقية العشههههوائية المتسههههاوية بحيث 

( توزع أفراد عينة الدراسة وفقاً 1ويمثل جدول ) ،من المجتمع األصهلي %11.6طالباً والذين يشهكلون ما نسهبتا 

 للصف الدراسي.

 (1جدول)

 توزع أفراد عينة الدراسة من الطالب الموهوبين بمدينة الطائف وفقاً للصف الدراسي

 النسبة عدد الطالب المتغيرات

%6.0 01 الصف الثالث متوسط  

%6.0 01 الصف األول ثانوي  

%6.0 01 الصف الثاني ثانوي  

ثانويالصف الثالث   01 6.0%  

%11.6 261 المجموع  

 

نظراً  وذلك ،( التوزيع المتسهههاوي في اختيار الطالب بالطريقة الطبقية المتسهههاوية1ويتبين من جدول ) 

ائج الدراسة تولضمان عدم تأثير العدد على ن ،لوجود فرق كبير بين النسه  المئوية في توزيعهم بمجتمع الدراسة

( طالباً من كل صف دراسي ومن أكثر من 01بواقع ) استبانة( 261( فقد تم توزيع )216 هـ:2011)الضحيان، 

( مدرسهههة متوسهههطة وثانوية )انظر 22مدرسهههة، حيث بلغ عدد المدارس التي تم فيها اختيار الطالب الموهوبين )

 من التحليل نظراً الكتمال البيانات.  استبانةتستبعد أي ولم  ،(1 ملحق

 

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

     www.ajrsp.com                                                                                                         261  

ISSN: 2706-6495 

 أدوات الدراسة:رابعاا:  

نظراً لطبيعة الدراسة من حيث أهدافها، ومنهجها، ومجتمعها، فقد تم استخدام أداتين من أدوات البحث 

 بالدراسات الوصفية وهي على النحو التالي:

 :أوالً: مقياس الذكاء العاطفي

االختبار  فقرات بصهههياية قاما قد (2001) ورزق عثمان م ، وكان1112قام بإعداده عثمان ورزق عام 

 تعبر السههلوكية التي الخصههائص لمختلف رصههدهما خالل من بتحديده قاما الذي اإلجرائي التعريف على اعتماداً 

 & Mayer) وسههههالوفي ( ومايرGoleman، 1998جولمان ) من كل قدما ما خالل من العاطفي الذكاء عن

Salovey، 1990; 1993 ) 

عض باسههههههات بالبيئة السههههههعودية مع تعديل بالعديد من الدرومن الجهدير بذكره أنا تم اسههههههتخدام المقياس 

ودراسههههة  ،(1122ودراسههههة الغرايبة ) ،(1113ودراسههههة النمري ) ،(1110العبارات كما في دراسههههة البلوي )

 .(1122الغامدي )

عبارة موزعة على خمسههههههة مجاالت وهي: إدارة  (13)حيهث تهألف المقيهاس بصههههههورتها األصههههههلية من 

 والتواصل االجتماعي(  ،والمعرفة االنفعالية ،وتنظيم االنفعاالت ،االنفعاالت، والتعاطف

 (2جدول)

 توزع فقرات مقياس الذكاء العاطفي على األبعاد

 البعد

 

 رقم الفقرة في المقياس والبعد الذي تنتمي إليا
عدد 

 العبارات

 إدارة االنفعاالت

 

2 6 22 26 12 16 22 21 22 21 02 02 21 

 التعاطف

 

1 2 21 22 11 12  6 

 تنظيم االنفعاالت

 

2 

 

3 22 23 12 13 21 26 23 01 01  22 

المعرفة 

 االنفعالية

 

0 1 

 

20 21 10 11 22  2 

التواصل 

 االجتماعي

 

1 21 21 11 11 21 20  2 

واعتمد الباحث على المقياس المقنن للبيئة السههههههعودية الذي طبق على الطالب الموهوبين في دراسههههههة 

( بعهد التحكيم ثم بعهد التطبيق على العينة 11تم فيها تقليص عهدد فقرات المقيهاس إلى ) (، والهذي1122الغرايبهة )

( 1122دراسههة الغرايبة )( فقرات ليصههبح عدد الفقرات النهائية في 1( طالباً تم حذف )02االسههتطالعية البالغة )

 .تي تم اعتمادها بالدراسة الحاليةوهي ال ،( فقرة02)

ترية لمقياس الذكاء العاطفي: الخصائص السيكوم  

 صدق مقياس الذكاء العاطفي بالدراسة الحالية:

( على البيئهة السههههههعوديهة على طالب الموهوبين بهالمرحلة 1122بهالريم من أن المقيهاس تم تقنينها عهام )

من  كدالمتوسههههههطهة، إال أن اختالف المنطقهة الجغرافيهة واختالف المرحلهة التعليميهة حهدا بالباحث إلى إجراء التأ

 صدق المقياس من خالل ما يلي:
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 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(:  -1 

( من أعضهههاء هيئة التدريس في جامعة الباحة، 21تم عرا المقياس على لجنة من المحكمين عددهم )

(، حيث تصههههدرت اسهههههتبانا التحكيم خطاب تم 6 وجامعة الملك عبد العزيز )انظر الملحق رقم ،وجامعة الطائف

الدراسههههة والتعريفات اإلجرائية ألبعاد مقياس الذكاء العاطفي، وتحديد معايير التحكيم المطلوبة  توضههههيح أهداف

من قبل أصههحاب السههعادة من المحكمين إلبداء أرائهم ومالحظاتهم حول عبارات المقياس. وبعد اسههتعادة النسهه  

 اتفاقهم على أن األداة تقيس الذكاءالُمحكدمة تم اإلبقاء على جميع العبارات في ضههههههوء آراء المحكمين حيث تبين 

( فقرات، وبالتالي بإتمام هذه اإلجراءات يمكن القول أنّا توافر 21العهاطفي، بينمها تم التعهديل بالصههههههياية على )

 لمقياس الذكاء العاطفي بالدراسة الحالية صدق المحكمين أو الصدق الظاهري. 

 :صدق التساق الداخلي لعبارات مقياس الذكاء العاطفي -2

تم التأكد من صههههدق المقياس بالدراسههههة الحالية من خالل تطبيقا على عينة اسههههتطالعية من الموهوبين 

( طالباً من خارج عينة الدراسهههة األصهههلية، وقد تم التأكد من صهههدق االتسهههاق الداخلي لفقرات المقياس 21بلغت )

 (.٤) إليا العبارة كما تدل النتائج بجدول حيث تم حساب معامل ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية للبُعد الذي تنتمي

( أن جميع معامالت االرتباط باختالف األبعاد دالة إحصههههههائيا عند مسههههههتوى ٤يتبين من جدول )حيث 

( إلى 1.21( وقههد امتههدت بين )1.11( دالههة عنههد )12، 11، 2، 1بههاسههههههتثنههاء العبههارات رقم ) ،(1.12الههداللههة )

 مما يعني توفر صدق االتساق الداخلي لفقرات المقياس. ،(1.23)

 (٤جدول )

 معامالت ارتباط بيرسون بين العبارة والدرجة الكلية للبُعد الذي تنتمي إليا العبارة بمقياس الذكاء العاطفي

 التواصل االجتماعي يةالمعرفة االنفعال تنظيم االنفعاالت التعاطف إدارة االنفعاالت

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

العبار

 ة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

 رقم

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

2 1.21** 1 1.11* 2 1.12** 0 1.21** 1 1.62** 
6 1.26** 2 1.10* 3 1.13** 1 1.26** 21 1.63** 

22 1.61** 21 1.62** 22 1.62** 20 1.61** 21 1.22** 

26 1.61** 22 1.22** 23 1.21** 21 1.61** 11 1.21** 

12 1.23** 11 1.21* 12 1.22** 10 1.23** 11 1.26** 

16 1.22** 12 1.11* 13 1.21** 11 1.22** 21 1.21** 

22 1.20**  21 1.21** 22 1.20** 20 1.62** 

21 1.21** 26 1.21**  

22 1.62** 23 1.62** 

21 1.21** 01 1.66** 

02 1.26** 01 1.26** 

02 1.61**  

 (1.11( و * دالة عند )1.12** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 ثبات مقياس الذكاء العاطفي بالدراسة الحالية:
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( على المرحلة 1122بهالريم من أن المقيهاس تم تقنينا على الطالب الموهوبين بالبيئة السههههههعودية عام  ) 

واختالف المرحلة التعليمية حدا بالباحث إلى إجراء التأكد من ثبات المتوسطة، إال أن اختالف المنطقة الجغرافية 

( طالباً من خارج عينة الدراسهههة األصهههلية، 21المقياس من خالل التطبيق على العينة االسهههتطالعية التي بلغت )

ثبات لة أخرى على نفس الطالب وبالتالي تم التأكد من توافر مؤشههر ارة انقضههاء أسههبوعين تم التطبيق مروبعد فت

لمقياس الذكاء العاطفي بثالث طرق هي: ثبات اإلعادة )االسهههههتقرار( بحسهههههاب معامل االرتباط بين نتائج تطبيق 

المقيهاس بهالمرتين، وبطريقهة التجهانس الهداخلي بتطبيق معهادلهة كرونبهاث ألفها وثبهات التجزئهة النصههههههفية بتطبيق 

 (.٥ئج بجدول )معادلة سبيرمان وبراون للتأكد من الثبات كما تتبين النتا

 (٥جدول )

 عادةوثبات اإل معامالت ثبات مقياس الذكاء العاطفي بطريقة التجانس الداخلي كرونباث ألفا وبالتجزئة النصفية

 األبعاد
 عدد

 الفقرات

ثبات التجانس 

 الداخلي كرونباث ألفا

ثبات التجزئة 

 النصفية
 ثبات اإلعادة

 **1.21 1.31 1.31 21 إدارة االنفعاالت

 **1.32 1.66 1.31 6 التعاطف

 **1.21 1.31 1.31 22 تنظيم االنفعاالت

 **1.21 1.32 1.21 2 المعرفة االنفعالية

 **1.61 1.21 1.62 2 التواصل االجتماعي

 **1.30 1.33 1.12 02 الدرجة الكلية للمقياس

 

 ثانياا: مقياس سمة الكمالية:

نظراً لهدف الدراسة التعّرف على درجة سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين فقد تم الرجوع إلى أدبيات 

د علم في ح –الموضهوع والدراسهات السابقة، وحيث أن الباحث لم يجد دراسات عربية استخدمت مقاييس للكمالية 

شههههههيل وكيبلر وباربرا وشههههههيرسههههههتوفير فقهد قهام البهاحث بترجمة مقياس كالً من روبرت وتيموثي و مي  -البهاحهث

(Robert، Timothy، Michael، Kibler، Barbara، Christopher،2004)  حيث تم ترجمة المقياس إلى

وخبراء في علم النفس التربوي وأسههههاتذة متخصههههصههههين  اللغة العربية،  وقد تم عرضهههها على لجنة من المحكمين

واسهههتند المقياس في إعداده إلى عدد  ،وجامعة الملك عبدالعزي ،وجامعة الطائف ،بالتربية الخاصهههة بجامعة الباحة

 من الخطوات المنهجية حتى أصبحت قابلة للتطبيق الميداني من خالل ما يلي: 

حيث تمثل الهدف العام من أداة الدراسة قياس سمة الكمالية لدى الطالب  ،تحديد الهدف من المقياس  -

 الموهوبين. 
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طالع عليها وتحديد مجاالت القياس ألداة الدراسة وترجمة العبارات ترجمة المقاييس التي تم اال  - 

 والمؤشرات بكل بعد من أبعاد سمة الكمالية. 

 -يالباً  -صياية تعليمات المقياس وإعداد مفتاح التصحيح من خالل اعتماد تدريج ليكرت الخماسي )دائماً  -

 نادراً جداً(.  -نادراً  -أحياناً 

 وليةإخراج المقياس بصورتا األ -

 وفيما يلي وصفاً للمقياس بالصورة األولية: 

  األول:القسم 

حيث االسههههم والمدرسههههة والصههههف والتاري  امة والتعليمات عن المسههههتجيبين من وتضههههمن البيانات الع

كيفية االسهههتجابة حيث يختار الطال  واحدة من الحاالت الخمسهههة،  أما التعليمات فقد اشهههتملت المحاور: ،والعمر

لدائماًل في حالة ما تنطبق عليا بشهكل مستمر ودائم، ويختار ليالباًل في حالة ما تنطبق عليا بشكل  بحيث يختار

لأحياناًل إذا كانت تنطبق بدرجة متوسهههطة، ويختار لنادراًل إذا كانت  يير مسههتمر أو بدرجة أقل من سههابقتها، و

 لة عدم االنطباق عليا أبداً.ما تنطبق عليا ولكن بحاالت محددة، أما االستجابة ل نادراًل في حا

 القسم الثاني: يتضمن ثمانية أبعاد:

 .حيث تم تحديد ثمانية أبعاد لقياس سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين

 المحكمين: على عرا أداة العبارات

بعد وضهع أداة الدراسهة في صهورتها األولية تم عرضها على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئة 

 ،( محكماً 21وجامعة الملك عبد العزيز وعـههههههههددهم ) ،وجامعة الطائف ،متخصهههصهههين بجامعة الباحةالتدريس ال

وذلك بسهههؤالهم فيما إذا كانت العبارات تنتمي للبُعد الذي تقيسههها وعن مدى وضهههوح العبارة والصهههياية اللغوية، 

ن ر في مدى كفاية أداة الدراسة موالنظ ،وذلك للتأكد من مدى مناسبة العبارات ،ودرجة أهميتها للبُعد التي تقيسها

 حيث عدد العبارات ومناسبتها ومدى السالمة اللغوية وإضافة أي اقتراحات أو تعديالت يرونها مناسبة . 

 .إخراج المقياس بصورتا النهائية والتطبيق على العينة االستطالعية 

 (٦جدول )

 (-)+( والسلبية ) توزع الفقرات على أبعاد مقياس سمة الكمالية االيجابية

 البعد

 

 العدد رقم الفقرة والبعد الذي تنتمي إليا

 

 االهتمام باألخطاء

 

2 1 22 11 22 02 02 2 

 + - + + - - + 

 

 وضع معايير عالية

 

1 21 23 16 20 01  
6 

+ + + + + - 

 الحاجة إلى الموافقة

 

2 22 21 12 21  1 
- + - - - 
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 التنظيم 

 

0 21 11 13 26  1 
+ + + + + 

 

 ضغوط الوالدين

 

1 22 12 11 

 

22 02 03 2 

 
+ + - + - + + 

 

 التخطيط

 

6 20 11 21 23 00  
6 

+ + + + + + 

 

 التأمل

 

2 21 12 22 21 01  
6 

- - - - + + 

 

 الكفاح من أجل التفوق

 

3 

 

26 10 21 01 06  
6 + + + + + + 

 

( طالباً من خارج 21بصههههورتا النهائية وتطبيقا على عينة اسههههتطالعية تكونت من )تم إخراج المقياس 

ويُبين  ،عينة الدراسههة وذلك للتأكد من صههدق االتسههاق الداخلي وصههدق البناء للمقياس، والتأكد من مؤشههر الثبات

  منها. ( توزع فقرات المقياس على األبعاد التي يقيسها والعبارات السلبية وااليجابية لكالً ٦جدول )

 صدق مقياس سمة الكمالية: 

للتأكد من أن أداة الدراسة تقيس ما أُعّدت لا لقياس سمة الكمالية، فقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة 

 : بطريقتين

 (. الصدق الظاهري:  2

( من أعضهههاء هيئة 21تم عرا مقياس الكمالية في صهههورتا األولية على لجنة من المحكمين عددهم )

طاب التحكيم خ اسههتبانةوجامعة الملك عبد العزيز، حيث تصههدرت  ،التدريس في جامعة الباحة، وجامعة الطائف

تم توضهههههيح أهداف الدراسهههههة والتعريفات اإلجرائية ألبعاد مقياس الكمالية، وتحديد معايير التحكيم المطلوبة من 

عبارات المقياس والتي بلغت في الصههورة ومالحظاتهم حول  أراءهمقبل أصههحاب السههعادة من المحكمين إلبداء 

 في ضهههوء آراء االسهههتبانةتم تعديل صهههياية بعض عبارات  وبعد اسهههتعادة النسههه  الُمحكدمة ، ( عبارة13األولية )

المحكمين حيث تبين اتفاقهم على أن األداة تقيس سههمات الكمالية وقد تم اإلبقاء على العبارات التي حصههلت على 

( على أنها تنتمي للبُعد الذي تقيسهههههها، بينما تم تعديل %31محكمين أعلى أو تسههههههاوي )نسههههههبهة اتفهاق من لجنة ال

وبناءاً على مالحظات المحكمين فقد قام الباحث بحذف الفقرات التي أجمع  ،الصههههههيهاية اللغوية لبعض العبارات

 ،ي وضهههعت من أجلافما فوق( على أنها ضهههعيفة أو ال تنتمي للبعد الذ %11عليها اثنان من المحكمين أو أكثر )

وبهذا  ،يهاً بناءاً على مالحظات المحكمين( فقرة لغو22كمها تم التعهديهل على ) ،( فقرات21وعليها فقهد تم حهذف )

 ( فقرة توافر لها صدق المحكمين أو الصدق الظاهري.03يكون المقياس مكوناً من )
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 (. صدق البناء ألبعاد مقياس الكمالية:  1 

بعههاد مقيههاس الكمههاليههة بههالتطبيق على العينههة االسههههههتطالعيههة من الطالب تم التههأكههد من صهههههههدق البنههاء أل

( طالباً من خارج عينة الدراسهههة األصهههلية، أليراا التأكد من الصهههدق، حيث تم 21الموهوبين، التي شهههملت )

 (.٧حساب معامل االرتباط بين درجات كل بُعد مع الدرجة الكلية للمقياس، كما تتبين النتائج بالجدول )

 (٧)جدول 

 الكمالية ودرجات أبعادها كالً على حدةسمة مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لمقياس 

االهتمام  األبعاد

 باألخطاء

وضع 

معايير 

 عالية

الحاجة 

 للتوافق
 التنظيم

 ضغوط

 الوالدين

التخطي

 ط

 

 التأمل

 

كفاح 

 التفوق

 االهتمام باألخطاء

 

-        

 وضع معايير عالية

 

1.31** -       

 الحاجة إلى الموافقة

 

1.11** 1.62** -      

     - **1.61 **1.61 **1.21 التنظيم

 ضغوط الوالدين

 

1.21** 1.63** 1.62** 1.22*

* 

-    

 التخطيط

 

1.22** 1.60** 1.62** 1.62*

* 

1.22* -   

 التأمل

 

1.61** 1.62** 1.11** 1.01* 1.11* 1.11* -  

 التفوق الكفاح من أجل

 

1.22** 1.22** 1.20** 1.16*

* 

1.21* 1.11* 1.01* - 

*1.32 **1.20 **1.22 **1.32 الدرجة الكلية للكمالية

* 

1.61*

* 

1.21*

* 

1.23**  

 1.11* دال عند مستوى الداللة     1.12** دال عند مستوى الداللة 

 . ثبات مقياس الكمالية:

بطريقة اإلعادة )االسههههههتقرار( من خالل التطبيق على العينة تم التهأكهد من توافر مؤشههههههر ثبهات المقيهاس 

( طالباً من خارج عينة الدراسههة األصههلية، وبعد فترة انقضههاء أسههبوعين تم التطبيق 21االسههتطالعية التي بلغت )

مّرة أخرى على نفس الطالب، وبحسههههههاب معامل االرتباط بين نتائج تطبيق المقياس بالمرتين تم التأكد من ثبات 

عهادة، وكهذلهك تم التهأكهد من توافر مؤشههههههر الثبهات بطريقة التجانس الداخلي بتطبيق معادلة كرونباث ألفا على اإل

نتائج التطبيق األول للمقياس وثبات التجزئة النصهههفية بتطبيق معادلة سهههبيرمان وبراون كما تتبين النتائج بجدول 

(٨.) 

 (٨جدول )

 ةوثبات اإلعاد جانس الداخلي كرونباث ألفا وبالتجزئة النصفيةالكمالية بطريقة التسمة معامالت ثبات مقياس 

 األبعاد
 عدد

 الفقرات

ثبات التجانس الداخلي 

 كرونباث ألفا

ثبات التجزئة 

 النصفية
 ثبات اإلعادة

 االهتمام باألخطاء

 

2 1.21 1.21 1.21** 

 وضع معايير عالية

 

6 1.31 1.21 1.22** 
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 الحاجة إلى الموافقة 

 

1 1.31 1.61 1.21** 

 **1.22 1.62 1.26 1 التنظيم

 ضغوط الوالدين

 

2 1.22 1.66 1.22** 

 التخطيط

 

6 1.22 1.31 1.23** 

 التأمل

 

6 1.32 1.21 1.22** 

 لكفاح من أجل التفوقا

 

6 1.21 1.21 1.30** 

 **1.31 1.21 1.33 03 الدرجة الكلية للكمالية

 

 ومناقشتها:نتائج الدراسة 

هدفت الدراسههههههة إلى التعرف على درجة الذكاء العاطفي لدى الطالب الموهوبين ودرجة سههههههمة الكمالية لدى 

الطالب الموهوبين بمدينة الطائف، والكشههههههف عن داللة الفروق في درجة الذكاء العاطفي وسههههههمة الكمالية التي تعزى 

 لمتغير الصف لدى الطالب الموهوبين بمدينة الطائف، 

القة ذات داللة إحصههههائية بين درجة الذكاء العاطفي ودرجة الكمالية لدى الطالب الموهوبين والكشههههف عن الع

بمدينة الطائف، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسهههة تم تطوير مقياس الذكاء العاطفي وسهههمة الكمالية، وقد تم تطبيقها على 

وبعد ذلك تم إخراج المقياس  ،وثباتها عينة اسهههتطالعية من خارج عينة الدراسهههة األصهههلي، أليراا التأكد من صهههدقها

وتطبيقها على عينة الدراسههههة األصههههلي من الطالب الموهوبين وتم إدخال البيانات إلى جهاز الحاسههههوب وتحليل النتائج 

(. وفيما يلي نتائج الدراسهههههة الميدانية التي أسهههههفر عنها نتائج تحليل البيانات، SPSSباسهههههتخدام البرنامج اإلحصهههههائي )

 ومناقشتها وتفسيرها وربطها بالدراسات السابقة وذلك على النحو التالي: 

 نتائج السؤال األول ومناقشته: 

 ما درجة الذكاء العاطفي لدى الطالب الموهوبين بمدينة الطائف؟

ارية المعي العاطفي واالنحرافاتولإلجابة عن هذا السؤال تمَّ حساب المتوسطات الحسابية لدرجات أبعاد الذكاء 

( نتائج المتوسههطات الحسههابية واالنحرافات ٩على درجات مقياس الذكاء العاطفي للطالب الموهوبين، ويلخص جدول )

 ت الحسابية.المعيارية ألبعاد الذكاء العاطفي والرتبة حس  المتوسطا

 ( ٩جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للذكاء العاطفي لدى الطالب 

 الموهوبين مرتبة تنازلياً    

 المتوسط أبعاد الذكاء العاطفي م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة الذكاء الرتبة

 متوسطة 2 1.11 1.11 تنظيم االنفعاالت 2

 متوسطة 1 1.02 1.13 التعاطف 1
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 المتوسط أبعاد الذكاء العاطفي م

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة الذكاء الرتبة

 متوسطة 2 1.22 1.12 إدارة االنفعاالت 2

 متوسطة 0 1.20 1.16 التواصل االجتماعي 1

 متوسطة 1 1.22 1.21 المعرفة االنفعالية 0

 متوسطة 1.10 1.16 الذكاء العاطفي

  

ين الموهوبوتتفق نتهائج الهدراسههههههات والبحوث التي أجريت في مجال الموهبة والتفوق على أن معظم األفراد 

سهههتوى وكثيرون منهم يلعبون أدواراً قيادية على الم ،والمتفوقين يتمتعون باسهههتقرار عاطفي أو انفعالي، واسهههتقاللية ذاتية

وكذلك القائمة التي يتم اسههههههتخدامها في اختيار الطلبة  ،(30 :1122االجتماعي في شههههههتى مراحل دراسههههههتهم )جروان، 

لمدرسة اليوبيل للموهوبين والمتفوقين لمؤسسة لنور الحسينل في األردن، وتشمل: الدافعية والمالحظة والمبادرة والنقد 

 (. 221-211 :1122والثقة بالنفس والقيادة وتحمل المسئولية )جروان، 

مشهههههكالت عاطفية ( التي كشهههههفت عن Renzulli، 2014راسهههههة رينزولي )واتفقت نتائج الدراسههههة مع نتائج د

 .وانفعالية لألطفال الموهوبين الدعم العاطفي والمظهر الشخصي اإليجابي

( أن الطلبة المتميزين يتمتعون بمسههههههتوى عاٍل من الذكاء 1121) الكيكيبينما اختلفت نتيجة الدراسههههههة مع نتائج 

لى ارتفاع مسههتوى أنماط إتوصههلت  ( التي1121) الرشههيد ،الحويلةمع نتائج دراسههة  واختلفت نتيجة الدراسههةاالنفعالي، 

 .الذكاء الوجداني للموهوبين

 : الثاني ومناقشتهنتائج السؤال 

 ما درجة سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين بمدينة الطائف؟

سههههمة الكمالية   واالنحرافات ولإلجابة عن هذا السههههؤال تمَّ حسههههاب المتوسههههطات الحسههههابية لدرجات أبعاد 

  .المعيارية لدرجات المقياس للطالب الموهوبين

 (٠١جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد سمة الكمالية مرتبة تنازلياً   

 
 أبعاد الكمالية

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة الكمالية الرتبة

 عالية جداً  2 1.11 0.06 الكفاح من أجل التفوق 3

 عالية جداً  1 1.11 0.21 التنظيم 0

 عالية 2 1.62 0.12 التخطيط 6

 عالية 0 1.66 2.22 ضغوط الوالدين 1

 عالية 1 1.32 2.02 التأمل 2

 متوسطة 6 1.63 2.26 موافقةالحاجة إلى ال 2
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 أبعاد الكمالية

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة الكمالية الرتبة

 متوسطة 2 1.22 1.11 وضع معايير عالية 1

 متوسطة 3 1.22 1.22 االهتمام باألخطاء 2

 عالية 1.02 2.61 توافر سمة الكمالية

   

 ( ما يلي:٠١يتبين من جدول )

أن الهدرجهة الكليهة لهدرجهات تقهدير توافر سههههههمهة الكمالية لدى الطالب الموهوبين كانت بدرجة عالية حيث بلغ 

وهي قيمة تدل على اتفاق وجهات النظر بين المسههههههتجيبين على  ،(1.02( بانحراف معياري )2.61متوسههههههطها الكلي )

 التقدير العام لدرجة توافر سمة الكمالية للموهوبين. 

 نتائج السؤال الثالث ومناقشته:

في درجة الذكاء العاطفي تعزى لمتغير  (α≤ 0.05 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 الموهوبين بمدينة الطائف؟الصف لدى الطالب 

طات درجات الذكاء العاطفي وفقاً للصهههف الدراسهههي،  تم  للكشهههف عن الداللة اإلحصهههائية للفروق بين متوسهههّ

حسهههههاب المتوسهههههطات الحسهههههابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب الموهوبين على أبعاد مقياس الذكاء العاطفي 

 (. ٠٠تتبين النتائج بجدول )والدرجة الكلية وفقاً للصف الدراسي كما 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسهههطات الحسهههابية في درجات الذكاء العاطفي بأبعادها ٠٠يتبين من جدول )

وفقاً للصههف الدراسههي، ومن أجل الكشههف عن داللة الفروق اإلحصههائية بين المتوسههطات فقد تم اسههتخدام تحليل التباين 

داللة الفروق اإلحصههههههائية بين المتوسههههههطات في تقدير أفراد عينة ( للكشههههههف عن One Way ANOVAاألحادي )

 (.  ٠١الدراسة كما تتبين النتائج بجدول )

(٠٠جدول)  

 التي تُعزى للصف الدراسي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب على الذكاء العاطفي

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد الصف  المتغيرات

 1.10 1.22 01 الثالث متوسط إدارة االنفعاالت

 1.22 1.21 01 األول الثانوي

 1.22 1.12 01 الثاني الثانوي

 1.22 1.11 01 الثالث الثانوي

 1.06 1.10 01 الثالث متوسط التعاطف
 1.01 1.26 01 األول الثانوي

 1.26 1.26 01 الثاني الثانوي

 1.20 1.21 01 الثالث الثانوي

 1.10 1.22 01 الثالث متوسط تنظيم االنفعاالت
 1.11 1.26 01 األول الثانوي

 1.21 1.12 01 الثاني الثانوي
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 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد الصف  المتغيرات 

 1.21 1.21 01 الثالث الثانوي

 1.20 1.21 01 الثالث متوسط المعرفة االنفعالية
 1.21 1.21 01 األول الثانوي

 1.11 1.12 01 الثاني الثانوي

 1.22 1.13 01 الثانوي الثالث

 1.21 1.11 01 الثالث متوسط التواصل االجتماعي
 1.11 1.11 01 األول الثانوي

 1.22 1.22 01 الثاني الثانوي

 1.21 1.12 01 الثالث الثانوي

 1.12 1.21 01 الثالث متوسط الذكاء العاطفي
 1.12 1.22 01 األول الثانوي

 1.10 1.13 01 الثاني الثانوي

 1.11 1.13 01 الثالث الثانوي

 

( بين متوسهههطات = 1.11( أنا ال توجد فروق ذات داللّة إحصهههائية عند مسهههتوى الداللة ) ٠١يتبين من الّجدول )

( 1.02، حيث بلغت قيمة اختبار ف على الدرجة الكلية )وفقاً للصههف الدراسههيدرجات الطالب الموهوبين للذكاء العاطفي 

( وبالتالي ال توجد فروق ذات 1.11( وهي قيمة  تزيد عن حد الداللة )1.16ومسههههتوى الداللة اإلحصههههائية للفروق كانت )

 وفقاً للصف الدراسي.  لتوافر الذكاء العاطفيالطالب داللة إحصائية في درجات 

 (٠١جدول )

بعادها وفقاً للصف طالب الموهوبين للذكاء العاطفي بأ( للفروق بين متوسطات درجات الANOVAاين األحادي )نتائج تحليل التب 

 الدراسي

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجة 

الحر

 ية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

 مستوى

 الداللة

 1.11 2 1.22 بين المجموعات إدارة االنفعاالت
1.21 

1.10 

 دالة
 1.11 216 20.2 المجموعات داخل

 211 21.2 المجموع الكلّي

 1.21 2 2.12 بين المجموعات التعاطف
1.22 

1.11 

 يير دالة
 1.26 216 16.1 داخل المجموعات

 211 12.2 المجموع الكلّي

 1.21 2 1.12 بين المجموعات تنظيم االنفعاالت 
2.11 

1.111 

 دالة
 1.12 216 21.1 داخل المجموعات

 211 21.1 المجموع الكلّي

 1.21 2 1.13 داخل المجموعات المعرفة االنفعالية 
2.32 

1.22 

 يير دالة
 1.21 216 26.2 المجموع الكلّي
 211 26.1 داخل المجموعات

 1.11 1.12 2 1.21 داخل المجموعات التواصل االجتماعي
 216 23.6 المجموع الكلّي

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

     www.ajrsp.com                                                                                                         271  

ISSN: 2706-6495 

 

 مصدر التباين األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجة 

الحر

 ية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

 مستوى

 الداللة

يير  1.61 1.22 211 23.3 داخل المجموعات

 1.22 2 1.01 داخل المجموعات الذكاء العاطفي دالة
1.02 

يير  1.16

 دالة
 1.11 216 3.11 المجموع الكلّي
 211 3.11 داخل المجموعات

 

دول )    ( بين   =1.11( أنها ال توجههد فروق ذات داللّهة إحصههههههائيههة عنهد مسههههههتوى الهداللهة ) ٠١كمها يُظههرر الجهّ

، راسيوفقاً للصف الدالمتوسهطات في درجات أبعاد الذكاء العاطفي )التعاطف، المعرفة االنفعالية، التواصهل االجتماعي( 

( و مسههههههتوى الهداللة اإلحصههههههائية للفروق كانت تزيد عن 1.11، 2.32،  1.22حيهث بلغهت قيم اختبهار ف على التوالي )

تقهدير درجهات الطالب على مجهاالت التعاطف والمعرفة االنفعالية والتواصههههههل ( ممها يعني عهدم وجود فروق في  1.11)

 االجتماعي، تعزى للصف الدراسي.

(  بين المتوسههطات في درجات أبعاد   =1.11بينما تبين وجود فروق ذات داللّة إحصههائية عند مسههتوى الداللة ) 

، حيث بلغت قيم اختبار ف على التوالي للصههههههف الهدراسههههههيوفقهاً الهذكهاء العهاطفي )إدارة االنفعهاالت، تنظيم االنفعهاالت( 

( مما يعني وجود فروق في  تقدير درجات 1.11( ومسههههههتوى الداللة اإلحصههههههائية للفروق كانت تقل عن )2.11، 1.21)

 .الطالب على بُعدي إدارة االنفعاالت وتنظيم االنفعاالت، تعزى للصف الدراسي

 ومناقشته: الرابع نتائج السؤال 

في درجة سهههمة الكمالية تعزى لمتغير الصهههف لدى ( α≤ 0.05) توجد فروق دالة إحصهههائياً عند مسهههتوى الداللةهل 

 الطالب الموهوبين بمدينة الطائف؟

طات درجات سههههمة الكمالية وفقاً للصههههف الدراسههههي، تم حسههههاب  للكشههههف عن الداللة اإلحصههههائية للفروق بين متوسههههّ

ارية لدرجات الطالب الموهوبين على أبعاد مقياس سمة الكمالية والدرجة الكلية وفقاً المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

 (. ٠١للصف الدراسي كما تتبين النتائج بجدول )

(٠١) جدول  

 التي تُعزى للصف الدراسي لدرجات الطالب على سمة الكمالية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الصف  المتغيرات

 1.20 1.13 01 الثالث متوسط االهتمام باألخطاء

 1.21 1.22 01 األول الثانوي

 1.62 1.32 01 الثاني الثانوي

 1.26 1.22 01 الثالث الثانوي

 1.23 1.16 01 الثالث متوسط وضع معايير عالية
 1.21 1.21 01 األول الثانوي

 1.11 1.32 01 الثانويالثاني 

 1.61 2.11 01 الثالث الثانوي

 1.21 2.02 01 الثالث متوسط
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الصف  المتغيرات 

 1.61 2.10 01 األول الثانوي موافقةالحاجة لل

 1.22 2.02 01 الثاني الثانوي

 1.13 2.22 01 الثالث الثانوي

 1.01 0.00 01 الثالث متوسط التنظيم
 1.13 0.10 01 األول الثانوي

 1.61 0.11 01 الثانويالثاني 

 1.61 0.10 01 الثالث الثانوي

 1.11 2.32 01 الثالث متوسط ضغوط الوالدين
 1.11 2.21 01 األول الثانوي

 1.22 2.21 01 الثاني الثانوي

 1.22 2.11 01 الثالث الثانوي

 1.11 0.22 01 الثالث متوسط التخطيط
 1.62 2.11 01 األول الثانوي

 1.63 0.13 01 الثانويالثاني 

 1.13 0.20 01 الثالث الثانوي

 1.21 2.11 01 الثالث متوسط التأمل
 1.36 2.13 01 األول الثانوي

 1.32 2.12 01 الثاني الثانوي

 1.32 2.12 01 الثالث الثانوي

 1.22 0.62 01 الثالث متوسط الكفاح من أجل التفوق
 1.16 0.22 01 األول الثانوي

 1.10 0.02 01 الثاني الثانوي

 1.10 0.01 01 الثالث الثانوي

 1.23 2.61 01 الثالث متوسط سمة الكمالية
 1.00 2.12 01 األول الثانوي

 1.02 2.61 01 الثاني الثانوي

 1.22 2.62 01 الثالث الثانوي

الطالب الموهوبين على سمة الكمالية ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات ٠١يتبين من جدول )

بمجاالتها وفقاً للصف الدراسي، ومن أجل الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات فقد تم استخدام تحليل التباين 

( للكشهههههف عن داللة الفروق اإلحصههههههائية بين المتوسهههههطات في درجات سههههههمة الكمالية One Way ANOVAاألحادي )

 (. ٠٤ين النتائج بجدول )بمجاالتها كما تتب

( بين متوسهههطات = 1.11( أنا ال توجد فروق ذات داللّة إحصهههائية عند مسهههتوى الداللة ) ٠٤يتبين من الّجدول )

( 1.20، حيث بلغت  قيمة اختبار ف على الدرجة الكلية )وفقاً للصههف الدراسههيدرجات الطالب الموهوبين لسههمة الكمالية 

( وبالتالي ال توجد فروق ذات 1.11( وهي قيمة  تزيد عن حد الداللة )1.12ومسههههتوى الداللة اإلحصههههائية للفروق كانت )

 وفقاً للصف الدراسي. على توافر سمة الكمالية الطالب داللة إحصائية في درجات 

دول )    ( بين   =1.11( أنها ال توجههد فروق ذات داللّهة إحصههههههائيههة عنهد مسههههههتوى الهداللهة ) ٠٤كمها يُظههرر الجهّ

المتوسطات في درجات مجاالت سمة الكمالية )االهتمام باألخطاء، وضع معايير عالية، الحاجة للموافقة، التنظيم، ضغوط 

 ، وفقاً للصف الدراسيالوالدين، التخطيط، التأمل، الكفاح من أجل التفوق( 
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( مما يعني 1.11( ومسهههههتوى الداللة اإلحصهههههائية للفروق كانت تزيد عن )1.03-1.26اوحت قيم اختبار ف من )حيث تر 

 عدم وجود فروق في تقدير درجات الطالب على مجاالت سمة الكمالية تعزى للصف الدراسي.

 (٠٤جدول )

هوبين على سمة الكمالية بأبعادها وفقاً ( للفروق بين متوسطات درجات الطالب الموANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ) 

 للصف الدراسي

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 

 المربعات

درجة 

الحر

 ية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

 مستوى

 الداللة

 1.21 2 2.21 بين المجموعات االهتمام باألخطاء
1.23 

1.12 

 يير دالة
 1.12 216 21.1 داخل المجموعات

 211 31.2 المجموع الكلّي

 1.11 2 2.12 بين المجموعات وضع معايير عالية

2.12 
1.21 

 يير دالة
 1.01 216 22.1 داخل المجموعات

 211 21.1 المجموع الكلّي

 1.21 2 2.12 بين المجموعات الحاجة للموافقة
1.26 

1.11 

 يير دالة
 1.02 216 22.0 داخل المجموعات

 211 20.1 المجموع الكلّي

 1.21 2 2.11 داخل المجموعات التنظيم
1.11 

1.01 

 يير دالة
 1.21 216 11.1 المجموع الكلّي

 211 16.1 داخل المجموعات

ضغوط الوالدين   1.12 2 2.11 داخل المجموعات 
2.11 

يير  1.22

 دالة
 1.00 216 63.6 المجموع الكلّي

 211 21.1 داخل المجموعات

 1.02 2 2.11 داخل المجموعات التخطيط
2.20 

يير  1.22

 دالة
 1.22 216 13.2 المجموع الكلّي

 211 61.1 داخل المجموعات

 2.11 2 0.12 داخل المجموعات التأمل
1.11 

يير  1.13

 دالة
 1.66 216 210.1 المجموع الكلّي

 211 213.1 داخل المجموعات

 جل التفوقالكفاح من أ
 1.61 2 2.12 المجموعاتداخل 

1.03 
يير  1.16

 دالة
 1.16 216 02.1 المجموع الكلّي

 211 02.1 داخل المجموعات

 سمة الكمالية
 1.21 2 1.22 داخل المجموعات

1.20 
يير  1.12

 دالة
 1.26 216 16.1 المجموع الكلّي

 211 16.6 داخل المجموعات
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ومناقشته:الخامس نتائج السؤال    

( بين درجة الذكاء العاطفي ودرجة α≤ 0.05ههل توجهد عالقهة ذات داللهة إحصههههههائية عند مسههههههتوى الداللة )

 الكمالية لدى الطالب الموهوبين بمدينة الطائف؟

بين درجات الطالب الموهوبين في توافر الذكاء  االرتباطيةولإلجهابهة عن هذا السههههههؤال، وللكشههههههف عن العالقة 

 Person Product-moment)م في توافر سمة الكمالية، تمَّ حسـههاب معامـههالت االرتبـههاط بيرسون العاطفي ودرجاته

correlation) ( يوضح هذه العالقة٠٥بين المتغيرين والجدول ): 

 (٠٥جدول )

( بين درجات الذكاء العاطفي Person Product-moment correlationمعامالت االرتباط بيرسون )

  بعادهاسمة الكمالية وأوأبعادها ودرجات 

 الذكاء العاطفي

 الكمالية

إدارة 

 االنفعاالت

تههههنههههظههههيههههم  التعاطف

 االنفعاالت

المعرفة 

 االنفعالية

التواصل 

 االجتماعي

الذكاء 

 العاطفي
 1.111 1.20 1.13 1.116 *1.22 1.11- االهتمام باألخطاء

 **1.11 **1.12 *1.22 **1.11 1.21 1.21 وضع معايير عالية

 **1.12 **1.11 1.21 1.21 *1.11 1.13 إلى الموافقة الحاجة

 **1.20 **1.12 *1.21 **1.02 1.111 **1.21 التنظيم

 *1.23 1.21 1.22 *1.22 1.12- *1.21 ضغوط الوالدين

 **1.02 **1.21 **1.11 **1.01 **1.12 **1.20 التخطيط

 **1.21 **1.21 **1.12 1.22 **1.20 1.211 التأمل

 **1.01 **1.21 **1.16 **1.02 1.22 **1.13 أجل التفوقالكفاح من 

 **1.02 **1.02 **1.11 **1.21 **1.10 **1.13 الكمالية

 (.  =1.11(. * دالة عند مستوى )   =1.12** دالة عند مستوى ) 

 يتبين من الجدول السابق ما يلي: 

  أن هناك عالقة ارتباطيا وموجبة بين درجات سهههههمة الكمالية( 1.12والذكاء العاطفي عند مسهههههتوى الداللة= حيث بلغ )

( واتجاه العالقة ايجابية أي كلما توافر مسهههتوى الذكاء العاطفي كلما توافرت سهههمة 1.02معامل ارتباط بيرسهههون بينهما )

رين أي أن ( وهي نسهههههبة التباين المفسهههههر بين المتغي1.23) الكمالية، وعند تربيع قيمة معامل االرتباط نجد أنها تسهههههاوي

( لعوامل أخرى تساهم في سمة الكمالية وربما %31( في توافر سمة الكمالية بينما )%23الذكاء العاطفي يسهاهم بنسبة )

يعود سههههههبه  ذلهك إلى أن قدرة الموهوب على التحكم في انفعاالتا وإدارتها وتنظيمها تسههههههاهم في توافر سههههههمة الكمالية 

 للموهوبين. 
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:والتوصياتملخص النتائج    

يتناول هذا الفصل ملخص ألبرز النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة الحالية بناًء على نتائج الدراسة 

 واإلجابة عن تساؤالتها، وعرضاً ألبرز المقترحات والدراسات التي يمكن إجراؤها بالمستقبل، وذلك على النحو التالي: 

 أوالً: ملخص النتائج:

ى التعرف على درجات توافر الذكاء العاطفي ودرجات توافر سمة الكمالية   باإلضافة إلى الكشف هدفت الدراسة إل

عن الفروق حول تقدير درجة توافر الذكاء العاطفي وسمة الكمالية التي تُعزى إلى متغير الصف الدراسي، حيث تكونت العينة 

 ج كما يلي: ( طالباً موهوباً في مدينة الطائف وكانت أبرز النتائ261من )

 النتائج المترتبة على توافر الذكاء العاطفي لدى الطالب الموهوبين:  -2

أن الدرجة الكلية لدرجات تقدير الذكاء العاطفي لدى الطالب الموهوبين كانت بدرجة متوسطة حيث بلغ متوسطها 

لدى الطالب الموهوبين  (، جاءت جميع أبعاد الذكاء العاطفي بدرجة متوسطة1.10( بانحراف معياري )1.16الكلي )

ثم تبعا بُعد التعاطف  ،(1.11( بانحراف معياري )1.11حيث جاء تنظيم االنفعاالت بالرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ )

( 1.12ثم إدارة االنفعاالت بالرتبة الثالثة ) ،(1.02( بانحراف معياري )1.13بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )

ثم المعرفة  ،(1.20( بانحراف معياري )1.16ثم التواصل االجتماعي بالرتبة الرابعة  ) ،(1.22بانحراف معياري )

 (.1.22( بانحراف معياري )1.21االنفعالية بالرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )

 النتائج المترتبة على توافر سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين: - 1

سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين كانت بدرجة عالية حيث بلغ متوسطها  أن الدرجة الكلية لدرجات تقدير توافر -

وهي قيمة تدل على اتفاق وجهات النظر بين المستجيبين على التقدير  ،(1.02( بانحراف معياري )2.61الكلي )

 . الكمالية للموهوبينالعام لدرجة توافر سمة 

أبعادها لدى الطالب الموهوبين التي تعزى للصف الكشف عن الفروق اإلحصائية في الذكاء العاطفي و - 2

 الدراسي: 

( بين متوسطات درجات الطالب = 1.11تبين عدم وجود فروق ذات داللّة إحصائية عند مستوى الداللة  ) -

فقاً والموهوبين للذكاء العاطفي وفي مجاالت الذكاء العاطفي )التعاطف، المعرفة االنفعالية، التواصل االجتماعي( 

لصالح اسي وفقاً للصف الدربينما تبين وجود فروق في مجالي )إدارة االنفعاالت، تنظيم االنفعاالت( الدراسي  للصف

طالب الموهوبين بالصف الثالث المتوسط مقابل طالب الصف األول الثانوي ومقابل الصف الثالث الثانوي، وكذلك 

وجود فروق  بينما تبينفي مجال تنظيم االنفعاالت  تبين وجود فروق لصالح الثالث المتوسط مقابل األول المتوسط

 في تنظيم االنفعاالت لصالح الثالث الثانوي مقابل األول الثانوي. 

الكشف عن الفروق اإلحصائية في سمة الكمالية وأبعادها لدى الطالب الموهوبين التي تُعزى للصف  -0

 الدراسي:

( بين متوسهههههطات درجات الطالب الموهوبين = 1.11ال توجد فروق ذات داللّة إحصهههههائية عند مسهههههتوى الداللة )  -

 وفقاً للصف الدراسي.لسمة الكمالية بمجاالتها 

 العالقة بين درجات الذكاء العاطفي ودرجات سمة الكمالية لدى الطالب الموهوبين: -1

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

     www.ajrsp.com                                                                                                         276  

ISSN: 2706-6495 

( α= 1.12ء العاطفي ودرجات سهههههمة الكمالية عند مسههههههتوى الداللة )يوجد عالقة ارتباطيا موجبة بين درجات الذكا - 

أي كلما توافر الذكاء العاطفي توافرت سهههمة  ،( واتجاه العالقة ايجابية1.02حيث بلغ معامل ارتباط بيرسهههون بينهما )

 ( في توافر سمة الكمالية.%23حيث يساهم الذكاء العاطفي بنسبة ) ،الكمالية

 ثانياً: التوصيات:

 على ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية فإن الباحث يوصي بما يلي: 

ضرورة العمل على إكساب الطالب الموهوبين وتنمية مهاراتهم في الذكاء العاطفي حيث كشفت نتائج الدراسة أنها  -

 ية مهاراتهم. لرعاية الموهوبين وتنم اإلثرائيةوذلك من خالل تقديم البرامج  ،متوافرة بدرجة متوسطة

العمل على تقديم برامج إثرائية للموهوبين تُراعي معالجة المؤشرات السلبية لسمة الكمالية التي كشفت عنها الدراسة  -

 كاالهتمام الزائد والحساسية المفرطة على الوقوع باألخطاء. 

لثانوي واألول الثانوي حيث العمل على تنمية مهارات الطالب الموهوبين للذكاء العاطفي خاصة لدى طالب الثالث ا -

 ظهرت حاجتهم بدرجة أعلى من أقرانهم األقل منهم بالصف الدراسي. 

 

 المصادر والمراجع

 المراجع العربية:

(. الدافعية والذكاء العاطفي. 1116سههليم. ) ،أميمة؛ سههريف ،؛ عمورمعبد الحكي ،حسههين؛ الصههافي ،أبو رياش -

 عمان: دار الفكر.

(. الهذكهاء االنفعهالي لهدى الطلبة الموهوبين والمتفوقين الملتحقين بالمدارس 1121. )جمهال عبهدهللا ،أبو زيتون -

 – 26ص  ،22( مجلد 0) ،مجلة العلوم التربوية والنفسههية ،الخاصههة في ضههوء بعض المتغيرات الديمويرافية

02. 

 من  عينة لدى االجتماعية والمهارات بالتوافق النفسهههههي وعالقتا االنفعالي الذكاء ،(1110خولة. ) البلوي، -

 سههههعود، الملك جامعة كلية التربية، منشههههورة(، يير ماجسههههتير )رسههههالة تبوك. بمدينة كلية التربية طالبات

 .الرياا

(. اإلسههههههام النسهههههبي لكل من الكمالية السهههههوية والذكاء االنفعالي في التنبؤ بجودة 1121بديعة حبي . ) ،بنهان -

المؤتمر العلمي لكلية التربية بجامعة بنها )اكتشههههههاف  ،الموهوبين أكاديمياً الحيهاة المهدركة لدى طالب الجامعة 

 .221-602 ،مصر ،ورعاية الموهوبين بين الواقع والمأمول(

 (. الموهبة والتفوق. عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون.1122فتحي عبدالرحمن. ) ،جروان -

الطلبههة الموهوبين والطلبههة العههاديين وعالقتهم (. الفروق في الههذكههاء االنفعههالي بين 1116يههادة. ) ،الجنههدي -

ة جامعة عمان العربي ،بالتحصهههيل األكاديمي. رسهههالة ماجسهههتير يير منشهههورة. كلية الدراسهههات التربوية العليا

 عمان. ،للدراسات العليا
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رنة (. الذكاء الوجداني وعالقتا بوجهة الضهههبط وقوة األنا: دراسههههة مقا1121ملك. ) ،أمثال؛ الرشهههيد ،الحويلة - 

 .230 – 211. 23بين عينة من الطلبة الموهوبين والمتفوقين بدولة الكويت. حوليات آداب عين شمس. مجلد 

 (. الذكاء االنفعالي وسيكولوجية الطاقة الالمحدودة. إربد: دار الكت  الحديث.1113سعاد. ) ،سعيد -

 (. الذكاء الوجداني أسسا تطبيقاتا تنميتا. عمان: دار الفكر.1112السيد. ) ،السمدوني -

 .202 – 221ص  ،(2) ،مجلة كلية التربية بالفيوم ،االردنية -

القاهرة: الثقافة المصههرية  ،(. العينات وتطبيقاتها في الدراسهات االجتماعية2011سهعود ضهحيان. ) ،الضهحيان -

 للطباعة والتوزيع والنشر.

 (. سيكولوجية الموهوبين والمتفوقين. عمان: دار صفاء.1122ماجدة. ) ،عبيد -

(. سههههيكولوجية الفروق الفردية والقدرات العقلية أسههههس نظرية وتطبيقية. القاهرة: دار 1116فاروق. ) ،عثمان -

 األمين.

 23نصههورة، بال التربية كلية وقياسهها، مجلة االنفعالي: مفهوما الذكاء (.1112محمد. ) رزق، فاروق؛ عثمان، -

(2)، 2-22 . 

(. دراسهههة العالقة بين الكمالية والتأجيل لدى عينة من طالب الجامعة المتفوقين عقلياً. 1111أشهههرف. ) ،عطية -

 .211 – 132(. 12مجلة اإلرشاد النفسي. )

(. الذكاء العاطفي وعالقتا بالسههههههلوك القيادي لدى مديري مراكز 1122)فهاطمهة بنت محمد مطلق.  الغهامهدي، -

 هوبين بالمملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير يير منشورة، كلية التربية، جامعة الباحة. المو

 المتوسهههطة المرحلة طلبة من والعاديين الموهوبين لدى العاطفي (. الذكاء1122الغرايبة، سهههالم علي سهههالم. ) -

 .116  - 162،ص 21( 2) ،اإلنسانية الدراسات اإلسالمية، سلسلة الجامعة منطقة القصيم ، مجلة في

(. الموهوبون والمتفوقون خصائصهم واكتشافهم ورعايتهم. القاهرة: دار الفكر 1111عبدالمطل . ) ،القريطي -

 العربي.

 (. الموهوبون ذوو صعوبات التعلم. عمان: دار الثقافة.1121مصطفى. ) ،القمش -
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