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 صخلملا
أوائ لف  فب ا اإلنءاالنفع ال م نالمف ا يمالثديا تالف  لفف تاكذل اموهفمدعي          

الم   انم   ايروس   الوف ممالهم   اكمن   ذأننا   رالعالفس   عينياتم   نالم   رنالما      وذل   
5995مفوال  تالكفاب  ات ن  ي م  مي  د ولم  انا  اءذكال  نم  وعاألك  اديم    ن   ذاالن  

(Goleman)ق ديك ونأف  لمنب لبالن  احف  الثي اةلذكاءاالنفع ال انأىرييذلا
الف  ردد رف  يبأبهن  يق  درةبه  ذاالن   احمن  ي   نال  ذكاءالمعرف   وق  نب  ل   لميأفب  لان  
عرب  يالم   رءواس  فعمال    ذ يا   ام  ف   تومعرينرخ  ف  يوانفع   االتا   بانفعاالال   ومم   

متأ.يازقرارتسمن المعرفتإل
موال    ديناألا    رالكبي    رف     فنمي    توفرقي    ت     ذاالن    وعم    نال    ذكاءم    نخ     لول          

 توالمرا م   تل   وفطلا ف   مثرماالنفعالي   تالف    يفمما    ااألبن   اءم   ن ب   ائهمأان   اءروسال   د
ف     فربي    تاألبن    اءف     ن     ذ ف    تمخفيبملاأس    نمو ب    اءواألمه    اتيس    فخدثإناي    وث

ل ذا  اءالبث ثوىالذكاءاالنفعال ل ديهم سفماألساليبسفؤارف ارففاعأوانخفاض
-ف با الثال لإل ابت نالفساؤل

-بإلمفهدفالديت؟واسولاتمماعملابيينالذكاءاالنفعال وأسال ل ناك  قتب
ءاالنفعال لدىطمبتالمرثمتاإل داديت.اكلذاوىممسفم فرعفلا:لا و أ
الفر ياتالصفريتاخفبارباا يناث

رثم تدالل تإثص ائيتف  مس فوىال ذكاءاالنفع ال ل دىطمب تالموذقرفد ويال .5
إناث(.–يتفبعًالمفغيرال نس)ذكور داداإل

تالمرثم تمب ل تإثص ائيتف  مس فوىال ذكاءاالنفع ال ل دىطدالوذقرفد والي .2
أدب (.–اإل داديتفبعًالمفغيرالفرعالدراس ) مم 

األم(ل  دىطمب  ت–م  ممس  فوىأس  اليبالمعامم  تالوالدي  تلص  ورة)األب فرع  فلا: اا ث  لاث
اديت.إل دمتاالمرث
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معامم  تالوالدي  تس  اليبالوأتب  ينال  ذكاءاالنفع  ال نالع ق  تاالرفباطي     فا  كلا:اا ع  بار 
لمرثمتاإل داديت.األم(لدىطمبتا–باألة)ورلص

رفباطي تب ينال ذكاءاالنفع ال وأس اليب ممداللتالفروقف الع قتاالفرعفلا:اا سماخ
لمرثمتاإل داديتوفبعًالمفغير.األم(لدىطمبتا–ألبالمعاممتالوالديتلصورة)ا

أدب (.–س ) مم رالفرعالدا-2إناث(–روكذ)سن لا-5
ل ا فم  ادًاتالباثا  تببن  اءممي  اسال  ذكاءاالنفع  اام  قث  ثلبفادا   ألاًم  يمثفو          

والمكون    اتالف     ث    دد اوالمفمام    تف     بال    و  5995يي    ل ولم    اننداتظري    نم    م 
تا ثابلاتم مثفت الفع اطف المه اراتاإل فما ي ت وق دافعي  الدتالذاف  إدارةاالنفعاال

بط ريمفينو م ابالص دقص دقلااس فخراجخص ائ الس يكومفريتلمممي اسإذف منالم
باتبالطرقا فيتبااسفخر تالالبناء.كماقالظا ري وصد

(.6776فبمغمعاملالابات)خفبارالاةدا إ .5
(وبع  دفص  ثيثيبمعادل  تس  بيرمان6772اب  ات)لالمعام  بم  غفالف زئ  تالنص  فيت .2

(.6784غ)مبناورب
(.6787ابات)اللامغمعالفاكرونباخفبم .3

االنفعال .ءذكالساالميت(فمرةصالث52صورفيالنهائيتمن)بسايمملانوكفو
(5998ا  تبفبن   ممي  اسأس  اليبالمعامم  تالوالدي  تلممه  داوي)ثابلاتم  اقام  ك          

والاباتلي.صدقواسفخر تال
اً(طالب 523سيتالبالغ ت)األساثبثلاتني مم اتالممياسينثابلاتمبطدقو          

موبتف مأخفي ار مبالطريم تالعا وائيتالطبمي تالمرثمتاإل داديتف ق اءبعنمتًلبطاو
لاإلثص ائيتا في تئبعدفثميلالبياناتومعال فهاإثص ائيًاباس فخدامالوس اوالفناسبيت 

ف    ينمس    فممين معام    لإرفب    اطلعينائ الف    باالخفب    ارالف    ائ لعين    تواث    دة االخفب    ار
     -بتيفا جائإلمالنفتاثابلاتمصوف  .لزائبيرسون االخفبارا

تالبثثبذكاءانفعال  اٍل.ني دارفأعفمفي .5
لمفغي رال  نساليو دفرقذوداللتإثصائيتف  مس فوىال ذكاءاالنفع ال وفبع اً .2

أدب (.– مم ) ساردلاعرفلإناث(وا–)ذكور
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همألمف   معامم  تأبن  ائاوبألانم  ممراط    واألس  موبالمفب  عإناألس  موبال  دي .3
ما            لإس            موبىرثم            تاإل دادي            ت أم            ااألس            اليباألخ            رالمب            تطمم            ن
منالوالدينباكل عيف دًا.فبعهالفذبذب(ف–الفسمط–اإل مال–ايتم)الث

س موبالمعامم تالوالدي تأا ناك  قت .4 رفباطيتأطردي تأب ينال ذكاءاالنفع ال واب
س موبا–الديممراط ألصورة)األب ألم( و  قتأ كسيتأبينال ذكاءاالنفع ال واب

المعاممتالوالديتأالثمايتألص ورة)األب(و  دمو  ود  ق تب ينالمفغي رينبالنس بت
س    موباكم    او     دت  ق    تألم اإل    م رفباطي    تأ كس    يتأب    ينال    ذكاءاالنفع    ال واب

دة.)اإل مال الفسمط الفذبذب(كل ممثالمعاممتالوالديت
الفو    دف   روقف    الع ق   تاالرفباطي   تب   ينال   ذكاءاالنفع   ال وأس   اليبالمعامم   ت .5

 مم   )اس ردلاعرف لإن اث( وا–مفغي رال  نس)ذك ورالوالديتوبثسب
أدب (.–

 -لبحث أوصت الباحثة بما يأتي:ا جئانت ءو ض يفو 
منا   ر و عم   يمفهوم   ًالعم   ل م   اإل   ممو    وعال   ذكاءاالنفع   ال وتي   م أءاط    إ .5

اس  فخداموس  ائلاأل    م خ   لوا   ثًال  دىأولي  اءاألم  وروالمدرس  ينوالطمب  تم  ن
 دةا ي      تبمس      امثا       راتال ملاميدم      فو نيس      رداءوالمب       اواس      فغ لم       الس

المرادينالفربويينداخلالمدرست.
ركتف     رخ     لم     السا ب    اءوالمدرس    ينلمما    اوألم    ااءي    ولإلالم     الإفس    اح .2

ها.وللالثم ادمناقاتالصعوباتالف فوا يالطمبتداخلالمدرستوالعمل ممإي
 :اهنملدراسات امن  حثة عدداا ابلا اقترحت امك
ومفغي راتأخ رىمالبافخ اذالم راروالمس ؤوليتاالنفع ال ذكاءال ينبقت علاتسارد .5
اإلقفصاديلألسرة.واإل فما  و ال بطوالمسفوىالامافع يتوموقا فماإل
مي   ذوف طف   ال األماام   تلمبث   ثالث   ال  م   م ين   اتاخ   رىما   لالمي   امبدراس   تم .2

يًاوبصريًا.معسنوقيوالمعنلديواالين وفاقدلمفميزيالطمبتاالمرثمتاإلبفدائيت و


