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 شكروتقدير

بسم اهلل خير وأفضل األسماء ، بسم اهلل رافع السماء الذي كّرم العلم والعلماء باسط 
كثيرًا يمأل األرض والسموات وما العطاء ومجيب الدعاء، أحمده سبحانه وأشكره حمدًا 

وأصلي وأسلم على النبي الهادي األمين الرحمة المهداة سيدنا ومرشدنا بينها ما يشاء، 
أحمد اهلل عز  ومعلمنا وقدوتنا ورسولنا محمد علية أفضل الصلوات وأتم التسليم ...

وجل وأشكره على أن هداني وأعانني على إعداد هذا البحث المتواضع الذي أرجو من 
نني ألنتهز اهلل العلي القدير أن يكون نافعا ومفيدًا  ويكون نواة في سبيل اإلصالح، وا 

الفرصة ألذكر ألهل الفضل فضلهم وألهل العطاء عطائهم فإلى هؤالء العلماء الكبار 
وأخص بجزيل شكري وخالص تقديري وعميق .تذة األفاضل أوجه الشكر والتقديرواألسا

سوسن  الدكتورهاالستاذه و عزه عبد الغنى حجازى االستاذه الدكتورهاحترامي إلى
منحانى من جهد ووقت  المشرفين على الرساله لمارحمها اهلل، اسماعيل عبد الهادى

.                                                   خالل مراحل الدراسه لتوجيهاتهما
)مناقشا  محمود عبد الحليم منسىر االستاذ الدكتو  دين بالشكر العضاء لجنه المناقشهأ  و 

)مناقشا داخليا(على شادية أحمد عبد الخالق الدكتورة واألستاذة (خارجيا
 على  فلم يبخلوا،توجيهاتهماعلى مجمل الرساله مما كان له بالغ االثر فى اتمام الرساله

بجهد أو وقت أو نصيحة أو إفادة من أجل إتمام هذا البحث، وال يمكن أن تعبر هذه 
وال  .السطور عما أكنه لسيادتهم من شكر وتقدير واحترام فجزاهم اهلل عني خير الجزاء

لما قدمته لى من جهد ومساعده  االستاذه الدكتوره ماجى وليم يوسفيفوتنى ان اشكر
اساتذتى من  من علمنى كلعلى صفائح االوراق ل .وتتناثر الكلمات حبرا وحبا

واستاذاتى بقسم علم نفس كليه البنات جامعه عين شمس الذين اخذت منهم الكثير 
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ومازلت .اجدها مناسبه ان اعبر لهم عما اكنه لهم جميعا من محبه واحترام وهذا كان 
 .    لى ان اصل اليوم الى هذه الدرجه الدافع 

ذان كان دائما السند والعون لى لال لوالدى ووالدتىوال يفوتنى ان اتوجه بخالص الشكر 
ما اهلل واقول جزاك بدعائهم واتمنى ان اكون بذلك قد وفيت ولو جزء من افضالهم على  

 عنى خير الجزاء .

زرى أمن  الذى شد  لي و لدعمهم وتشجيعهم الدائم  زوجى وابنائىلشكركما أتوجه بال 
ومنحنى القوه لالستمرار, واتمنى ان اكون لهم المثل فى االصرار والتحمل لتحقيق 

اهلل العلى  أللكل هؤالء ازجى عظيم شكرى وامتنانى وتقديرى واس .هدفهم فى الحياه
اه نافعا خالصا لوجه اهلل ن يجعل ما تعلمنأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير و أالقدير 
 اشاللهاالما كان لهم على و \..الكريم
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                  ممممماالااااااالالاالاللالااااالمممم.                                                                                         المقدمة
محورا من المحاور األساسية فى الفلسفة األوروبية الحديثة, لكن  العقل يشكلااا  

الى دراسة العمليات العقلية من إدراك وتعلم  عندمانشأ علم النفس الحديث مال علماؤه
وتخيل, ودراسة خصائص  الدماغ , والجهاز العصبى , وتعزيز ذلك بعلم التشريح , 

على يد ألفريد بينه  5091فحدث على إثر ذلك اكتشاف الذكاء المعرفى فى فرنسا سنة 
سوياء ويير ؛ الذى قام بإبتكار طريقة لتشخيص المستويات العقلية لدى األطفال األ

األسوياء فى المصحات والمدارس االبتدائية فى باريس وتواصلت الجهود فى هذا 
 المضمار على يد علماء بريطانيين و أمريكيين وألمانيين.

ون على أنه متغير يير منظم " أما الوجدان أو االنفعال , فقد نظر إليه السيكولوجي
ناقض مع التفكير المنطقى .وقد , ويصعب ضبطه أو السيطرة عليه , وأنه يتومشوش
, وسميت بحركة العقلنة" , التى ال ترى هذه النظرة منذ القرن الثامن عشرسادت 

للوجدان دورًا يذكر فى  نجاح الفرد , وأن حياته ستكون أفضل لو تم تحكيم عقله وعزل 
انفعاالته , حتى ال تشوش على التفكير السليم وان االنفعاالت تعكس صورة يير 

احثين , رية للفرد .. وتبعا لهذا االتجاه فقد اقتصر مفهوم الذكاء لدى معظم البحضا
لى مجموعة من القدرات لفترة طويلة من الزمن , على الذكاء المعرفى فقط ؛ الذى يشيرا 
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المعرفية كالتفكير المجرد و االستدالل والحكم والذاكرة وييرها. يير أن هذه النظرة 
جيين الذين شعروا بالخوف من سيطرة المدرسة المعرفية أثارت حفيظة بعض السيكولو 

على العوامل األخرى التى تتحكم فى السلوك البشرى. فى مقدمتها العامل الوجدانى, 
مما قد يؤدى إلى اختالل النظرة المتزنة إلى اإلنسان بإعتباره كائنا يجمع بين العقل 

                                                (.                      15,  5991والوجدان)معمرية, 

شههههد بدايهههة القهههرن العشهههرين المهههيالدى تحهههول فهههى علهههم الهههنفس الحهههديث متعلههه  بموضهههو  
الههذكاء والقههدرات العقليههة والنفسههية؛ حيههث أ عيههد النظههر فههى الجانههب الوجههدان  و االنفعههال  

الوجههدان  او االنفعههال  عنههد اإلنسههان. وبههدأ الحههديث يكثههر بههين علمههاء الههنفس عههن الههذكاء 
فى وقتنا الهراهن الهذى تفشهت فيهه مظهاهر الفشهل واإلنحهراف و العنهف, وتصهاعدت وتيهرة 
الجرائم والنزاعات والحروب. وهكذا برزت أهمية الذكاء االنفعالى كهقوة مسيطرة على كل 

مههن  قههدراتنا االخههرى إيجابههًا وسههلبًا ؛ إنههها قههوة الوجههدان . التههى تجعههل مههن هههذا الههذكاء فنههاً 
دارتها. وانتشرت فى السنوات األخيرة كثير من األبحاث العلميهة  فنون قيادة اإلنفعاالت وا 
والتربوية تتمحهور حهول هندسهة اإلنفعهاالت وبرمجتهها , مرتبطهة بهالتفكير وتفعيهل مهاراتهه 

دارتها فى المواقف الصعبة. )  (5,  5992,سعيدللوصول إلى وعى حقيقى بالذات وا 

كاء الوجدانى أو االنفعالى أن الوجدان يكتسب أهميهة بالغهة فهى حيهاة وأكد أصحاب الذ  
اإلنسان و أنه مالزم للتفكير لزوم الشئ لظلهه, بهل الوجهدان والتفكيهر عمليتهان متهداخلتان 

 ومتكاملتان.

وقد اكدت نتائج الدراسات المتعلقة بسير األبطال والعلماء والعباقرة وكبهار االدبهاء,     
نمهها ألنهههم يتصههفون بههذكاءانفعالى مرتفههع, أن نجههاحهم اليرجهه ع لكههونهم أذكيههاء فحسههب, وا 
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ذلهههك الهههذكاء الهههذى يتجسهههد فهههى المثهههابرة وقهههوة الصهههبر والتحمهههل والتفهههاؤل والحمهههاس وعلهههو 
التهى قارنهت بهين القهدره  Fabio&Sklofske(2014)الهمة.هذا ما اكدته نتائج دراسهات 

ذات  وسههمات الشخصههيه فههى القههرار والههذكاء االنفعههالى المقههدر مههن خههالل سههمه تقريههر الهه
المهنهههى  وتوصهههلت الدراسهههه الهههى ان لسهههمات الشخصهههيه ولسهههمات الهههذكاء االنفعهههالى دورا 
مهمهها فههى اتخههاذ القههرار وقههد اكههدت نتههائج هههذه الدراسههه ايضهها ان الههذكاء االنفعههالى يمكههن 

 تنميته من خالل التدريب .                        

كبيهههههههر فهههههههى العمهههههههل وههههههههذا مههههههها اكدتهههههههه نتهههههههائج دراسهههههههه  وللهههههههذكاء االنفعهههههههالى دور      
Schutte(2014) مههن ان هنههاك عالقههه بههين الههذكاء االنفعههالى للعههاملين وتحسههن الصههحه

النفسيه لديهم وانجازهم فى اعمالهم وهذا يؤكد ان المناخ السائد الذى يوفر وسائل الدعم 
نفعهال  لهدى ههؤالء االفهراد النفسى والمسانده االجتماعيه لالفراد يسهم فى زيهاده الهذكاء اال

 Schutte,N.s.&LAI,N.M(2014)وزياده االنتاج  .  

حيث  5020ويؤرخ لظهور مفهوم الذكاء الوجدانى فى علم النفس بتاريخين هما: عام 
نشهههر السهههيكولوجى االمريكهههى سهههتانلى إ.يرينسهههبن مقالهههة بعنهههوان: الهههذكاء االنفعهههالى عهههام 

ن بيتر سالوفى, وجون ماير مقالهما حول هذا حيث نشر السيكولوجيان االمريكيا 5009
المفهوم, إال أنه عند فحصنا للتراث السيكولوجى, نجد أن هناك إشارات ضمنية الى هذا 
المفهوم فى الكتابات السيكولوجية السابقة, سواء ضمن الكتابات عن الذكاء المعرفى, أو 

ههههذا المفههههوم مهههن ضهههمن أنهههوا  اخهههرى مهههن الهههذكاء, وخاصهههة الهههذكاء االجتمهههاعى. ويعهههد 
المفاهيم الحديثة فى التراث النفسى, وهو احد المفهاهيم الرئيسهية التهى تشهملها فلسهفة علهم 

ذلك العلم الذى يهتم بالجوانب االيجابية فهى   Positive Psychologyالنفس االيجابى
 ( 5995: 515الشخصية) موسى وسهام الخطاب, 


