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 Astract : Emotional Intelligence in Sudan   of Measurement 

 This study examines the identification of emotional intelligence as well    as 
its structure through designing scale suitable to the Sudanese environment with 
respect to some degree of cultural sensitivity. To achieve this aim, two scientific 
methods were employed, namely, documentation and description method. Primary 
information questionnaire and the scale of emotional intelligence which was 
constructed on the form of self- report were used in the present study. The 
questionnaire as well as the scale was applied to a group of 410 participants both 
males 229(56%) and females 181(44%) from different sects of the society (leaders, 
employees and students). Both stratified and simple random sampling techniques were 
employed for the selection of the sample from Greater Khartoum. The study shows that 
items and dimensions of the constructed scale of emotional intelligence enjoyed 
adequate level of reliability when using different techniques such as person 
correlation, Spearman and Alpha. Additionally, the constructed sale shows adequate 
level of content and concurrent validity. The result of factor analysis shows that 
there is a high saturation of emotional intelligence with five sub structures 
including (Emotional Self-awareness & Motivation,   Managing Emotion, General Mood, 
Emotion Facilitation of Thinking, and To Dial with others in a sharitable way.). The 
validity of the emotional intelligence reflects its discriminative ability and its 
variation from the general intelligence and its affiliation with mental abilities. 
Finaly, some suggestion and recommendation wer reached. 

  

المفهوم ،  )1996( وعالميا نشر جولمان. الشخصية، وفي الحالة المزاجية
بارون (كما قام بارون  ).1990،1993(مستفيدا من مقاالت ماير وسالوفي 

بدور فاعل في إثراء المفهوم ونموه  )Bar-on, Parker 2000 ، باركر
وعموماً .  وتطوره بدراساته المبكرة عن الذكاء الوجداني االجتماعي

  تطور مفهوم الذكاء الوجداني في عدة مراحل يمكن تلخيصها في المراحل 

  �ــــــــــــا�����. 1
 ,Baronبارون (ارتبط نشوء الذكاء الوجداني بمساهمات عدة علماء 

 ,Mayer & Salovey، ماير وسالوفي Golman, 1996، جولمان  1997
الوجداني لجون  ولكن علميا ينسب ظهور المفهوم ومصطلح الذكاء ،)1990

  الذي أجرى العديد من البحوث والدراسات في مجال  ،)1990(دي ماير 
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  �ــــــــ�ء ا����ا�ـــــــ�رات ا��آـــــ�رات و�ــــــ�� .1.2

أول مقدرة عن الذكاء الوجداني في دراسات ماير ظهرت 
التي تعرف " تنظيم االنفعاالت"وهذه المقدرة هي  )1990(وسالوفي 

وبتحديد المهارات  عليها من خالل توظيف معلومات المشاعر
المرتبطة بتوظيف المشاعر والتي تتضمن مهارات عاطفية ذاتية 
وأخري متعلقة باآلخرين، وتوالت الدراسات فى الكشف عن عوامل 

الوعي باالنفعاالت، الدافعية، : الذكاء الوجداني وتلخصت فى االتي
اليسر االنفعالي في التفكير، تنظيم وإدارة االنفعاالت، التفهم 

عثمان، (مشاركة الوجدانية، الحالة المزاجية، حل المشكالتوال
ويرى الباحثان أن استخدام مقدرات وإبعاد الذكاء الوجداني،  ).2007

يسفر عن العديد من المقدرات والمهارات العقلية الوجدانية، التي 
، وجولمان، 2000بارون وباركر، ( ظهرت متفرقة في عدة دراسات 

إال أن أكثر من تناولها بنوع من  ).2000وماير وآخرون،  ،1996
و أشار إليها في بعض  )1996(اإلسهاب واألهمية هو جولمان 

المواضع بطريقة مشابهة لألبعاد ومن أهم تلك المهارات التالق 
  .الوجدانى والتزامن وااللفة االنفعالية والكفاءة الوجدانية، والتدفق

��ــــ�س ا��آـــــــ�ء ا����ا�ـــــــ�. 3  

على الذكاء الوجداني من ) 1990 سالوفي،(تعرف ماير وسالوفي 
خالل قياس الفروق بين األفراد في مقدراتهم الوجدانية، ورغم أن 
القياس حدد تماما مفهوم الذكاء الوجداني، أال أن أساليب القياس 
اختلفت في االتفاق على بنيته التكوينية، وتقديمه كنموذج واحد، 

ي عرفت الذكاء الوجداني، وتباينت النظرة فتعددت النماذج الت
التصورية للذكاء الوجداني مابين كونه بنية تجمع خليطاً من المهارات، 

النماذج "والكفاءات غير المعرفية، والقدرات، وأحيانا سمات للشخصية 
، وبين كونه بنية معرفية تتألف من مجموعة من القدرات "المختلطة

). نماذج القدرة(ت وفهمها وإدارتها كالقدرة على إدراك االنفعاال
ويعرض الباحثان الذكاء الوجداني من خالل تمايزه عن المفاهيم 

  .  النفسية الموجودة، وانتمائه  إلى مجال القدرات العقلية

  �ـــ�ق ��ـــ�س ا��آــ�ء ا����ا�ــ� .1.3

تعددت طرق القياس النفسي، وفي الذكاء الوجداني استخدمت أغلب 
، 2000بارون وباركر، (دا القليل منها التقرير الذاتي الدراسات ع

، ديلوكس 1996، جولمان، 1997، تيت وآخرون، 1996بيرنت، 
، ماير 1997، كوبر، 1998، سكوت وآخرون، 1999وهيجس، 
، وجميع تلك الدراسات استخدمت النماذج المختلطة )1995وسالوفي، 

 ،1998ت وآخرون، سكو(لمفهوم الذكاء الوجداني عدا بعض الدراسات 
فقد استخدما نموذج القدرة وعرفا الذكاء الذكاء ) 1995ماير وسالوفي، 

الوجداني كقدرة عقلية، وليست سمات للشخصية، أو نحوها من 
واستخدمت القليل من الدراسات طريقة . المصطلحات النفسية المشابهة

، ماير وجيهر، 1990ماير وديبالوا وسالوفي، (األداء الموضوعي 
وجميع ) 2000، ماير وسالوفي وكارسو، 1995، ماير وسالوفي، 1996

كما استخدمت طريقة تقديرات . تلك الدراسات استخدمت نموذج القدرة
وفي هذا المنحي  ).1999جولمان وآخرون، (المالحظين في دراسة 

أن قياسات الذكاء ) 2005(شلز وروبتس اإلختالفي للقياس يري 
ج ال يفهم الذكاء الوجداني إال من خاللها،  الوجداني تقدم أربعة نماذ

وأن طريقة التقرير الذاتي ليست هي الطريقة األفضل لقياس الذكاء 
التقارير الوجداني، ويختلف الباحثان معهما في هذا الرأي، إذ يعتقدا أن 

الذاتية الموضوعية قادرة على قياس الذكاء الوجداني كقدرة عقلية، 
،  200Goldenbergجولدندبيرج،(الباحثين  متفقين في ذلك مع عدد من

أن هنالك  )2000ماير وآخرون،  ،Schutte 1998وسكوت وآخرون، 
  .نموذج واحد للذكاء الوجداني وأن اختلفت طريقة القياس

 - 1970. وفيها فصل تام بين التفكير والعاطفة: 1969 -1900:  االتية 
ألول مره  :1993 -1990. البحث عن العالقة بين العاطفة والتفكير: 1989

ظهور وانتشار  :1997 - 1994. البحث في الربط بين العاطفة والتفكير
  . إلى اآلن البحث في المفهوم الحديث 1998. مفهوم الذكاء الوجداني

قام مفهوم الذكاء الوجداني على عديد من االسس الفلسفية والدينية   
لغزالي في موسوعته واستند الباحثان بنموذج األمام ا،  )2007عثمان، (

 - :في كتاب شرائح عجائب القلب " إحياء علوم الدين"العلمية المشهورة 
حيث يقول إن قلب اإلنسان وعقلة هما مفهوم متماسك مترابط، ويوضح 
شارحاً أن القلب هو عالم اإلدراك والمعرفة في اإلنسان هو المخاطب 

تكشف  ذكاءات،واالسس السيكومترية لل. والمعاقب والمعاتب والمطالب
عن أهمية نشوء النظريات التي جاءت بالذكاء الوجداني كمفهوم عقلي 

    ،)2007عثمان، (حديث ينتمي إلى مجال الذكاء 

بارون وباركر، (أحد أسباب اهتمام الباحثين بمفهوم الذكاء الوجداني  
،  ,2005Schulze, Robertsوروبتس،  شلز، 1996، جولمان، 2000

هو محدودية مقاييس القدرات الذهنية في التنبؤ  ) Cirrochi, el 2001آ��و��،
بشكل كاف بنجاح الفرد في مختلف مواقف الحياة، وأهمها المجال 

فقط من التباين في مقاييس % 20- 10االجتماعي والمهني، فيرون أن ما بين 
النجاح المهني يمكن إيعازه لقدرات معرفية، في حين أن النجاح المهني 

أوسع من ذلك، كالمهارات االجتماعية، وضبط االنفعاالت،  يتطلب قدرات
أتضح  )2005شيلز وروبتس، (ومن الدراسات المبكرة . وإدارة وحفز الذات

  .  أن المجموعات ذات الذكاء العقلي العالي ألفرادها لم تكن أعالها أداء

استند الذكاء الوجداني على اسس عصبية وبيولجية هامه، وهى ان 
بي الطرفي والذي يتكون من وحدات متعددة متصلة بعضها الجهاز العص

 2006كوتي، (ببعض وهى منظم المخ األساسي للمشاعر والعواطف 
Cote, .(  ويؤكد تورانس) ،أن من وظائف النصف  )2002أبو شعيشع

األيمن االستجابة الوجدانية الشعورية، والتعرف على الوجوه، وتفسير لغة 
وحب التغيير واالستجابة للمثيرات الوجدانية  الجسد بسهولة، والمباداة،

واالبتكار في حل المشكالت، و إعطاء المعلومات، وفهم الحقائق، إضافة 
  .  لوظائفه األخرى الموسيقية والمكانية

2 . �   Emotional Intelligence: �ـــــــــ�ء ا����ا�ــــــــ# ا��آـــــ"!

االنفعالي، الفعال، (ي منها هنالك عدة ترجمات لمصطلح الذكاء الوجدان
واتجه الباحثان الستخدام كلمة وجدان باعتبارها أكثر ). العاطفي، المشاعر

ففي استطالعاتهما األولية وجدا أن مصطلح العاطفة يمثل المشاعر . شموالً
ومصطلح انفعال يمثل ). الحب، والمشاعر الحميمية الشخصية(اإليجابية 

جانب أخر ارتبطت كلمة وجدان لدى  ومن) كالغضب(المشاعر السالبة 
البعض بالجوانب الروحية الصوفية لكثرة استخدام مصطلح وجدان في 

  .التراث الصوفي، اال ان كلمة وجدان هي االكثر شموال

وعرف الذكاء الوجداني بأنه القدرة على إدراك الفرد لمشاعره وتوظيف 
القدرة على التعامل هذه المشاعر في اتخاذ القرارات الصائبة في الحياة، و

مع الضغوط والتحكم في الدوافع واالنفعاالت، والقدرة على إثارة الحماس 
والمحافظة علي روح األمل والتفاؤل متى صادف اإلنسان فشالً . في النفس

في تحقيق هدفه والقدرة على التعاطف مع اآلخرين ومعرفة ما يدور داخلهم، 
ي التعامل مع الناس والتعامل مع وهو المهارات االجتماعية التي تتمثل ف

مشاعر اآلخرين من خالل العالقات االجتماعية معهم والقدرة على إقناع 
ويلخص الباحثان التعريفات المتعدده ). 1996جولمان، (اآلخرين وقيادتهم 

هو مجموعة من المقدرات العقلية الوجدانية التي " الذكاء الوجداني"فى أن 
قدرات العقلية المعرفية وتأتي من ذات مركز تعمل جنباً إلى جنب مع ال

التحكم في الدماغ وهي تعالج جوانب المشاعر واالنفعاالت التي تؤثر على 
نجاح وسعادة الفرد في مختلف مجاالت الحياة من خالل العديد من المهارات 

  الوجدانية الناتجة عن التعلم والتربية والخبرة الجيدة 
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  :�ــــــــــــــــإدوات ا��را& 3. 4

وقد تم بناءه ليتناسب مع . من أعداد الباحثان: انيمقياس الذكاء الوجد
وصمم على أساس الدراسات والتجارب العديدة التي تمت . البيئة المحلية

في مجال الذكاء الوجداني، وبرز في أطار برامج توطين علم النفس في 
ويعبر المقياس عن مقدرات عقلية . والموهبة تالسودان وثورة الذكاءا

إلى جنب مع القدرات العقلية المعرفية، تلك القدرات  وجدانية تعمل جنباً
وإن تلك القدرات يمكن . التي تتنبأ بنجاح وسعادة الفرد في الحياة والعمل

  :وتلخص خطوات االعداد في االتي ).2007عثمان، (تعلمها وتطويرها 

  .تحديد أبعاد المقياس. أ 

  .ب صياغة العبارات

  .صالحية الفقرات.ج

  .طريقة القياس.د

  �,�+ــــــــ* ا��را&ـــــــ�. 5

�ض ا0ولـــــــــــــ� ا�.ــــــــــــ�,�- 1. 5)1(  

: من فروض الدراسة الحالية والذي نصه) 1(للتحقق من صحة الفرض
  ".يتمتع مقياس الذكاء الوجداني بدرجات مقبولة من الثبات والصدق " 

: طرق مختلفة هي قام الباحثان بتطبيق ثالث وللتحقق من ثبات المقياس
طريقة إعادة تطبيق االختبار وطريقة التجزئة النصفية وطريقة تحليل 

فكشف التحليل أن جميع قيم معامالت االرتباطات .التباين الكلي للمقياس
بل إن قيمة أي منها ، )0.01(موجبة اإلشارة ودالة إحصائياً عند مستوى 

يع فقرات المقياس وتكشف هذه النتائج عن تمتع جم ،)0.450(أكبر من 
بمستويات جيدة من الثبات بمجتمع الدراسة الحالية، وعلى ذلك قرر 
 .الباحثان عدم حذف أي فقرة من فقرات المقياس بناء على هذا اإلجراء

  .يوضح معامالت الثبات )6( وجدول

 )6(��ول 
 ��
�ت ا����ت �
�����ت ا������ و�
�ر�� ا������
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وتكشف النتائج أن درجات المكونات الفرعية والدرجة الكلية لمقياس 
الذكاء الوجداني في صورته النهائية تتمتع بمستويات جيدة من الثبات، كما 

النتائج أن طريقة إعادة التطبيق أبرزت أعلى درجات الثبات كشفت 
 )0.929(للعوامل الفرعية وأعلى درجة ظهرت في بعد اليسر األنفعالي 

وأقل درجة في بعد الوعي بالذات . وهي درجة عالية جداً من الثبات
  .وهي درجة عالية من الثبات )0.844(والسعي لتحقيقها 

ية فقد ارتفعت قيم الثبات والصدق آما بالنسبة للخصائص القياس
سالوفي وآخرون (للمقاييس االجنبية التي استخدمت طريقة التقرير الذاتي 

). 1990، سكوت وآخرون،1996، بيرنت،2000، بارون وباركر، 1995
أما الدراسات التي استخدمت الطرق االدائية وتقديرات المالحظين فقد 

  .لثباتكانت في عمومها ضعيفة من حيث الصدق وا

وتفاوتت نتائج الدراسات العربية في قياس درجات الصدق والثبات،  
وخاصة عند التحقق من العالقة االرتباطية بين الذكاء الوجداني، والذكاء 
المعرفي وسمات الشخصية، إال أن جميع تلك الدراسات أوصت بمزيد من 

) 2002(مثل دراسة الدرديري . الفحص والتحقق عن طبيعة تلك العالقة
التي كشفت نتائجها عن وجود عالقة موجبة وداله بين الذكاء الوجداني 
والذكاء اللغوي والذكاء الشخصي، والذكاء االجتماعي، والتفكير 
االبتكاري، والتفكير الناقد، والحالة المزاجية، بينما لم تجد عالقة بين 

الرياضي والمكاني، والجسمي (الذكاء الوجداني، وأي من الذكاءات 
واختلفت معها تماما دراسة محمود ). الحركي، والموسيقي، والطبيعي

التي كشفت عن عدم وجود ارتباط بين الذكاء الوجداني  )2004(وحسيب 
والذكاء المعرفي، كما لم يرتبط الذكاء الوجداني ببعض سمات الشخصية 
وارتباط بالبعض اآلخر،  فلم يرتبط الذكاء الوجداني بكل من سمات 

وارتبط إيجابياً ) واالندفاعية، والحساسية واالرتياب، والتحررية التآلف،(
الثبات االنفعالي، والسيطرة، واالمتثال، والمغامرة، والتخيل، (بسمات 

ويتتضح من هذه النتيجة تمايز الذكاء الوجداني ). والدهاء، والتنظيم الذاتي
  . عن الذكاء المعرفي وسمات الشخصية

أن استخدام طريقة . مختلفة للذكاء الوجدانيوتلخص نتائج المقاييس ال
التقارير الذاتية تمت علي  نطاق واسع في قياس الذكاء الوجداني، وقد تم 

بارون وباركر، (هذا االستخدام بصوره كاملة في بحوث النماذج المختلطة 
سكوت وآخرون، (وفي القليل من نماذج القدرة  ،)1996، جولمان، 2000
واستخدمت مقاييس األداء ). 2002لوارث،، ا1997، ماير، 1998

الموضوعية في البحوث والدراسات التي تنتمي إلى نماذج القدرة فقط 
واتفقت الدراسة الحالية في القياس مع  ).2000ماير وسالوفي وكارسو، (

   ).1997، وماير وسالوفي، 1998سكوت وآخرون، (بعض دراسات 

  :ومن هنا صاغ الباحثان الفروض التالية

يتمتع مقياس الذكاء الوجداني بدرجات مقبولة من : )1(فرض األول ال
  .الثبات والصدق

يكشف المقياس المعد بهذه الدراسة عن وجود : )2(الفرض الثاني 
  .عامل عام يسمى الذكاء الوجداني وعوامل فرعية له

4 .  �ــــــــــــ�اءات ا��را&ــــــــــــ* وإ�ــــــــ�4

 .ا&,=�م ا�;�:�9ن ا��4* ا��7.� ا���56: ��4ـ* ا��را&ـ 1. 4 

  � ــــــــ� ا��را&ـــــــــ? و<�4ـــــــ�-,� 2. 4

مثل العاملين والطالب بوالية الخرطوم مجتمع الدراسة الحاليه، ولم  
توجد إحصاءات دقيقة لهذا المجتمع توضح حجمه الكلي، عدا مجتمع 

طالبا ولذلك تم حصر " 120"  طالب االداب السنة الثانية علم النفس أذ بلغ
من حيث الموقع الجغرافي  - :المجتمع إجرائيا ضمن المحددات التالية

يتركز في والية الخرطوم، وذلك ألنها تمثل المجتمع السوداني بمختلف 
وفي عينة الدراسة استخدم الباحثان الطريقة العشوائية . خصائصه 

مفحوص، ) 410(م العينة البسيطة الخيار عينة الدراسة الحالية وبلغ حج
وتدرجت االعمار  ،)44(بينما بلغت نسبة االناث  )56( وبلغت نسبة الذكور

والمستويات التعليمية من الثانوي الى فوق الجامعي، ) عام 70 – 18(من 
الى اعلى المستويات، وشملت  –والدرجة الوظيفية من المستويات الدنيا 
 .امل والمطلقين العين المتزوجين وغير المتزوجين واالر
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درجات البعض اآلخر من أبعاد المقياس والدرجة الكلية  له ارتباط بين 
لمقدرات العقلية بدرجات الذكاء المعرفي مما يوضح تمايز المفهوم عن ا

  .المتعارف عليها

أن الذكاء الوجداني تكوين افتراضي منفصل  وخالصة نتائج هذا الفرض
الكلية داخل  إطار القدرات العقلية المعرفية، ورغم عدم ارتباط درجته 

بالدرجة الكلية للذكاء المعرفي إنما ظهرت مالمح لوجود عالقة في بنيته 
التكوينية، بين بعدي اليسر االنفعالي في التفكير،  والوعي بالذات والسعي  

فاتفقت معظم الدراسات في صدق مقاييس الذكاء الوجداني، وان . لتحقيقها
هذه الدراسة اتفقت مع العديد  اختلفت في النماذج واإلجراءات القياسية، إال أن

من الدراسات في عدم وجود عالقة بين الدرجة الكلية للذكاء الوجداني والذكاء 
، سالوفي، 2000بارون وباركر، (المعرفي، عدا في بعض أبعاده الفرعية 

ماير وآخرون،  ،2004، محمود وحسيب، 1997، سكوت وآخرون، 1993
 Dawda& Hartداودا وهارت، (  واختلفت مع دراسة) 1999، هالل، 2000
  .إذا وجدت ارتباط سالب )2000

  ) كشفيلا نتائج التحليل العاملى): (2(الفرض الثاني

: من فروض الدراسة الحالية والذي نصه) 2(للتحقق من صحة الفرض
يكشف المقياس المعد بهذه الدراسة عن وجود عامل عام يسمى الذكاء 

. باحثان بإجراء التحليل العاملى الكشفيقام ال .الوجداني وعوامل فرعية له
وأفضت اإلجراءات المتكررة للتحليل العاملي إلى التوصل لخمسة عوامل 
مستقلة ، كل عامل منها يمثل تكويناً فرضيا معيناً يدخل ضمن مكونات مفهوم 

من التباين  %) 71(وهذه العوامل الخمسة مجتمعة  تفسر . الذكاء الوجداني
تضم . الذكاء الوجداني كما يقاس بهذه المكونات الخمسة  المشاهد في متغير

أكبر من (فقرة، تشبعت كل فقرة منها تشبعاً داالً  )80(هذه العوامل الخمسة 
إن هذه النتائج تشير ضمناً إلى أن هناك . على العامل المنطوية تحته ))0.35(
لم تتشبع فقرة من فقرات مقياس الذكاء الوجداني المعد بهذه الدراسة ) 36(

تشبعاً داالً على أي عامل من العوامل الخمسة التي تم الوصول إليها، وقد قرر 
وفيما يلي . الباحثان حذف هذه الفقرات التي لم تتشبع حذفاً نهائياً من المقياس

عرضا للعوامل المستخلصة من مقياس الذكاء الوجداني والفقرات المتشبعة 
فقاً لتشبعها، في محاولة للكشف عن على كل عامل منها مرتبة تنازلياً و

طبيعتها وتفسيرها ومن ثم محاولة تسميتها تسمية بسيطة ومختصرة ومعبرة 
  :عن المفهوم المعين  والجداول أدناه توضح ذلك

ا���4 : ا�+���4 ا%$�FG(ا����7 اEول :) 7( ��ول 
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وملخص النتائج اعاله يتمتع مقياس الذكاء الوجداني بدرجات مقبولة  
وقد تعزي  .الفرعية ودرجته الكلية من الثبات بالنسبة لفقراته وابعاده

تلك النتيجة العالية في الثبات الستخدام طريقة القياس عن طريق التقرير 
الذاتي، واستخدام الميزان الخماسي التجاه اإلجابة مما يتوافق عند أجراء 

واتفقت . التحليالت اإلحصائية، خاصة عند استخدام طريقة ألفا كرونباخ
 يلدراسات السابقة التي استخدمت التقرير الذاتهذه النتيجة مع جميع ا

، جولمان، 1997، تيت وآخرون، 1996، بيرنت، 2000بارون وباركر، (
، كوبر، 1997، سكوت وآخرون، 2002، ديركسون وآخرون، 1996
1997 Cooper  ،واختلفت في درجات الثبات مع  ).1997، ماير وسالوفي

، ماير وآخرون، 1999 دافيز وآخرون،(بعض المقاييس الموضوعية 
وتحريا لمزيد من التحقق بالنسبة للثبات واتباعاً لمعظم الدراسات  ).2000

ماير وآخرون،  ،2000، بارون وباركر، 2007عثمان، (العربية واألجنبية 
استخدمت الدراسة الحالية ثالث طرق مجتمعة للكشف عن  )2000

من الطرق نادرة  وتعتبر طريقة إعادة االختبار. خصائص ثبات المقياس
االستخدام في بيئة الدراسة الحالية لما بها من صعوبات من حيث التكاليف 
والزمن ، إال إن استخدامها قد حقق نتائج عاليةً أبرزت قدرات المقياس 

وبذا يكون استخدام الطرق القياسية مجتمعة، . القياسية من حيث الثبات
  .السابقة  مع طريقة القياس ونتائج الدراسات ومالءمتها

وللتحقق من تمتع مقياس الذكاء الوجداني بدرجات مقبولة من 
درجات كل فقرة قام الباحثان بحساب معامل ارتباط بيرسون بين . الصدق

، وكشفت النتائج  بصوره عامه  مع الدرجة الكلية للبعد المنطوية تحته
بعاد ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين الفقرات المكونة لكل بعد من األ

أقل درجة (الفرعية والدرجة الكلية للبعد الذي يمثله وإلتي تراوحت بين 
ولمزيد من التحرى عن صدق المقياس،  ).0.714وأعلي درجة  ،0.293

 صدق االتساق الداخلي مع الدرجة الكلية،عمل الباحثان على الكشف عن 
فقام الباحثان بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد مع 
الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني في صورتة النهائية بمجتمع الدراسة 
الحالية،  وكشفت النتائج أن درجات األبعاد الفرعية بالمقياس تتمتع بصدق 

وقد أظهرت نتائج التحليل بدون . االتساق الداخلي مع الدرجة الكلية له
أعلي درجة (ن تصحيح للدرجة الكلية درجات عالية من الثبات تراوحت بي

ولكنها متقاربة جدا مع نتائج بعد تصحيح  )0.609وأقل درجة  ،0.863
الدرجة الكلية مما يؤكد قوة صدق االتساق الداخلي للمكونات الفرعية 

صدق المقياس عمل الباحثان على عن  وايضا لمزيد من التحقق . للمقياس
لتمييزية الكشف عن درجات األبعاد الفرعية بالمقياس وصدق القدرة ا

فكشفت النتائج أن درجات األبعاد  ".عند استخدام الدرجة الكلية كمحك 
الفرعية بالمقياس تتمتع بصدق القدرة التمييزية عند استخدام الدرجة الكلية 
كمحك، فهنالك فروق واضحة بين المجموعة العليا والمجموعة الدنيا على 

وق ظهرت في التعامل العوامل الفرعية والدرجة الكلية، وأعلى تلك الفر
) 85.8440(بالحسني مع اآلخرين التي بلغت درجات المجموعة العليا فيها 

وبذا كانت الدرجة الكلية محك يفسر الصدق  ،)53.0360(والمجموعة الدنيا 
وايضا لمزيد من التحقق عن صدق المقياس والكشف عن انتماء . التميزي

لذكاء العام، قام الباحثان المفهوم لمجال الذكاءات وتمايزه عن مفهوم ا
بقياس العالقة االرتباطية بين المقياس المعد بهذه الدراسة لقياس الذكاء 
الوجداني ومقياس والمصفوفات المتتابعة العادية لجون رافن لقياس 

على عينة " رافن"فطبق اختبار المصفوفات المتتابعة العادية . الذكاء العام
 )30(حجمها ) ينة الكلية للدراسةتم اختيارها من داخل الع(فرعية 
ومن ثم قام الباحثان بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات . مفحوصاً

كل بعد والدرجة الكلية بمقياس الذكاء الوجداني مع الدرجة الكلية الختبار 
المصفوفات المتتابعة العادية وكشفت النتائج ارتباط درجات بعض أبعاد 

سة ارتباطاً طردياً بدرجات القدرة العقلية وهما المقياس المعد بهذه الدرا
بعدي اليسر االنفعالي في التفكير وبعد الوعي بالذات والسعي لتحقيقها 

 للقدرات  العقلية، بينما ال توجد عالقة سوهذا يوضح انتماء المفهوم المقا
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وكشف مضمون الفقرات المتشبعة على هذا العامل، أنه يمثـل إدراك  
فة، فهو يدرك الحيوية والنشاط المفحوص وفهمه لنفسه في المواقف المختل

اللتين تدبان في كينونته متى ما بدأ عمل أو مشروع جديـد ومتـى مـا    
واجهته مشكلة تحتاج إلى حل، وهو على وعي كذلك بحاجته للتغيير إلى 

كذلك تدل فقرات هذا العامل على سعي المفحوص لتحقيق ذاتـه  . األفضل
اآلخرين من حولـه ومـن    من خالل التأكيد على استقاللية رأيه عن رأي

خالل إتقانه لألعمال التي يقوم بها حتى ولو كان على علم بأن أحداً مـن  
: الناس لن يطلع عليها، وبالتالي تكون التسمية المناسبة لهذا العامل هـي 

  .الوعي بالذات والسعي لتحقيقها

A@?�< : ا�+���4 ا%$�FG(ا����7 ا��ا.> : )10(��ول 
 )وإدارة ا��3��3ت

H< ر
  �� ا��$�ة  ا��$�ة

 <�I+ا�
 K
�

 7���ا�
  ا���م

 0.777 أ��m وأ�=�B 8��3 ا8��0ب 45

51 
�-�ل ا�
�س إ� أ���� P ردود 

�K	30ت ا�$�X;�� ���1أ 
0.665 

1 

�'� أ��l ������ ���1 أ1-� ا�3	�Kة �

 و����0 أآ�2 ا�
�س �& '�ا�@�
0.614 

49 
 �;
	A �Y�\ فF
�� وأ��uق أ��Aأ

 B�X ��8'�ر ا���1@�أ�
0.607 

54 
<�ت أ��ف '& �31Hد ا8'�ر 

� ا>���3JU��=��� 
0.596 

78 
 &' ,	���� ��lس أ�
���� ��x ا�

�@� &' )��� �;@' 3=� 
0.557 

107 
 �
أ�A P �03Jج '���X ا|%��& �

I@�' 2��A 
0.557 

 0.555 أ��K	���X' �0q Lي '@;� ��ءت ا8'�ر 42

24 

�'� أ� @�
� �د%�X' P Bدة آ$'	

 ا8'� إ� ا����� 
0.541 

35 
 ���1 ��� و;	�X� ض��Jأ �'�
�

��mأ��ر وأ 
0.551 

20 
� ���1 أ��.�� آB ا��18ر ��X' وث�A �
�

 ا�3	/� 1	��l j0uري أآ�2 �;-�ً وأ>ً�
0.510 

36 
 ��� �K	�أ��l أ�� U أ��K	L أن أ

����
� �'�
 ��lر اF4ن �
0.507 

50 
 ا�� +� k�	lأ Iه�Aإذا أ%� أ
� و��ا�	� و� ����@�، ���1 ;	Y

 أ��ر وأ��m آ�;� را���  
0.506 

 0.504 أ�A=  ������ ��;�ا�Y ا�� �3J., ا���� 67

47 
3 �A و�� =� ��� J�K	�U أ1-� 

�ً0q�m )
 آ
0.493 

  

د كشف مضمون الفقرات المتشبعة على هذا العامل ، أنه يمثـل الجهـو   
العقالنية التي يبذلها المفحوص أثناء تفاعالته االجتماعية المختلفة، وكذلك 
قدرته على حصر تفكيره في التعرف على أسباب المشكالت التي تواجهه 
وكيفية معالجتها معالجة حكيمة، وبالتالي تكون التسمية المناسـبة لهـذا   

  .اليسر االنفعالي في التفكير: العامل هي
: ا�+���4 ا%$�FG(7 ا����� ا���� :)8(��ول 

 )ا�+���7 .�546 �> ا;:�89

 >Hر
  ا��$�ة

  �� ا��$�ة
 <�I+ا�
 7�����.
  ا���م

115 
أ�P j أن U أذي '���X ا|%��& 

���u�<ا>���ر وا A�^
� 
0.742 

114 �
;� ��3.-�ن ا¡�'�	A س�
 0.738 أ��'B ا�

112 

;� أ��در ���3$م 	A �Aا���� ��lأ

� وا���0~ �& ا�4 �¢%��&وا��.	 
0.718 

113 

�L' £1 ا|%��& دون ��� B	'أ

I¤�3A ��� د��uا� 
0.716 

93 ����O ء '& ��حF� 0.706 أ��-� أن ��ح ا�=�د 

91 
'& أهI ا��ا��0ت أن أ�lرك 
 I@
 ا|%��& أFAا¦I وأ%=� �

0.698 

 0.664 ا��;L وأ�u( >� �-��� ا|%�ون 94

100 
أL' B'��J آB ا�
�س  أ��K	L أن

I"�	�0Yو I"�-0\ ���*G 
0.637 

 0.627 ا��;�L ¡�د و��دي 'L ا�
�س 85

106 

�'� أآ�ن '@�;ً� �X*� أ��ث '�� �

 �
� وأ�Aول %�, ا��0Kع �	� �Aا�u� 
0.621 

90 I@0Aأ &' L' �ً��
Aو �ً-	Y0.606 أآ�ن ر 
110 � ��J 0.601دت أن أآ�3 ا|%��& ���3

92 
��lس ذوي  أ�
� 'L ا�Aا����

�q�	=ا���ا\� ا� 
0.599 

96 
 أ��ف ��A &' P '& ��3., اه�;�'

 و'& ا��ي �� §�ه��
0.583 

87 
أ�Aم '���X و'	�ل ا|%��& �A و�� 

 آ��( ¨��=� �& '���Xي و'	��
0.569 

99 ��lأ �G �� ح��وأ ��0.541 أ�� '& أ�,  
� U أ�A أن ©� � ا|%�و 86-	-AI@آ��X' 0.523 ن 
�ود 98� �*l �		© �'�
� �Aم ا��ا��� £A0.514 أ 

103 
 Iه &< �أ�X' BA &' &�C$ت ��ر�

�ً	03� ~uY &'ز P ��A 
0.514 

83 
 ���X' ��� ا����ف P �أ�� <���

��A &' £	��Aوأ 
0.506 
 

 7.837 )ا�Zر ا���'&(ا����0& ا>�Xك  ـ

 ـ
03� ا����0& ا>=�3 ��ا � �K�

B'���� � ا�=-�ات ا>���
39.19 % 

كشف مضمون الفقرات المتشبعة على هذا العامل ، أنه يمثل حـرص  
المفحوص على التعامل بطريقة فعالة من خالل حرصه على عـدم إيـذاء   
مشاعر اآلخرين ومجاملتهم في المناسبات المختلفة ومن خالل التخفيف عنهم 

، وكذلك خالل المبـادرة بإفشـاء   عندما يتعرضون لما يثير الحزن واألسى
السالم عليهم والتعبير عن العواطف والمشاعر الجميلة نحوهم ، وبالتـالي  

  .التعامل بالحسنى مع اآلخرين: تكون التسمية المناسبة لهذا العامل هي

ا���� : ا�+���4 ا%$�FG (ا����7 ا����L ) 9(��ول 
�B$�$C+� �� ).��"ات وا�4

 >Hر
  �� ا��$�ة  ا��$�ة

 <�I+ا�
 7�����.
  ا���م

65 
 �'�
� �أ'��» ���
�Xط وا4	��

BّA ج إ���� ���X' �@ا��J 
0.690 

46 
 P أ��أ �'�
أ ��l����Hرة �

I@' ���� وع�X' 
0.664 
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وكشف مضمون الفقرات المتشبعة على هذا العامل ، أنه يمثل الحالة 
المزاجية العامة للمفحوص كما تتبدى من خالل الشعور بالرضا والحماس 

ب، ومن خالل الشعور بالسعادة والبهجة أو االستسـالم  والتفاؤل من جان
للحزن والتشاؤم من جانب آخر، وبالتالي تكون التسمية المناسـبة لهـذا   

  .الحالة المزاجية العامة: العامل هي

تشبع العوامل الفرعية بالمقياس المعد بهـذه الدراسـة   للتحقق من  
الباحثـان بـإجراء    قام ".على عامل عام واحدا فقط هو الذكاء الوجداني

اسـتخدم  مـع   )PC(طريقة المكونات األساسية التحليل العاملى باستخدام 
الـذي يعتبـر   المحك الذي قدمه هوتلنج في تحديد العوامل المستخلصة و

عن الواحد  Eigenvalueالعامل عاما إذا زادت قيمة جذره الكامن المميز 
ونـات الفرعيـة   وقد كشفت نتائج هذا اإلجراء عن تشـبع المك . الصحيح

للمقياس على عامل واحد فقط له جذر كامن قيمتـه أكبـر مـن الواحـد     
 )12(وجـدول  . الصحيح، وبالطبع هذا العامل العام هو الذكاء الوجـداني 

  : يوضح النتائج الرقمية التي أسفر عنها هذا اإلجراء

ا%����ت ا������ %$��س ا�"آ�ء  : )12(��ول 
�B��IA ر���� O���A �م ا����ا���
K ا����7 ا�� 

 >Hر
7���  ا�

  ا%����ت ا������ �
�$��س

 <�I+ا�
 7�����.
ا���م 

ا�"آ�ء (
  )ا����ا��

 0.923 ا�	�3 اP ���=�U ا��=�~ ا8ول
 0.888 ا����' B��L' }34 ا|%��& ا���2
£'�Wا � 0.886 ا��4� ا>Fا�	� ا���'
L�ت ا��اU��=�Uوإدارة ا I	s
J 0.765 

 ا���2
 ا��� ����ات وا��3
�@-	-.�� 

0.744 
 

 ـ
ا�Zر (ا����0& ا>�Xك 

 )ا���'&
3.564 

 ـ
03� ا����0& ا>=�3  �

 �� ا�=-�ات ا>���K���ا
B'���� 

71.286 % 

كشفت النتائج أن العوامل الفرعية للمقياس المعد تتشبع على عامل عام 
المفسر بواسطة  واحدا فقط هو الذكاء الوجداني، وذلك من نسبة التباين

وأكبر العوامل المساهمة في %) 71.286(الفقرات والتي ظهرت عالية 
بنيته التكوينية هي العامل العقلي المعرفي، اليسر االنفعالي في التفكير 

وهي قيمة عالية جداً، وأقل العوامل ) 0.923(الذي بلغت قيمتة المفسرة 
) 0.744(قيمتة المفسرة تفسيرا هو الوعي بالذات والسعي لتحقيقها وبلغت 

  .وهي أيضا قيمة عالية 

وفيما يلي يفسر الباحثان األبعاد التي أسفر عنها التحليل العاملى 
  - :لمقياس الدراسة الحالية

فيفسر الباحثان الكشف عن اليسر االنفعالى للتفكير كقدرة عقلية 
وجدانية في ضوء تأثير العواطف علي علمية التركيز لدي اإلنسان فإن 

لعواطف يمكن أن تعطل الكفاءة العقلية المعرفية، بمهاجمتها للذاكرة ا
العاملة التي لها القدرة علي االحتفاظ في الذهن بالمعلومات التي لها عالقة 
بالمهمة التي في يد الفرد، واللحاء الموجود في الصف األمامي من المخ 

 ،1996جولمان، (، هو الذي ينفذ مهام الذاكرة العاملة )وبه مركز الوجدان(
وأكثر العواطف العقلية التي عالجها المنهج القرآني .  )2007عثمان، 

، وورد أن العقل ال يثبت عند الغضب، وأقل الناس غضباً أعقلهم "الغضب"
كما ورد أن الفؤاد هو الذي يتحكم في رؤية األمور علي وجها ). الغزالي(

ويري ". 11،النجم) "اد ما رَأىما كَذَب الْفَُؤ(  الصحيح، وقال اهللا تعالي
الباحثان أن الصالة هي أكثر المحكات التي يختبر فيها الذكاء الوجداني، إذ 

  ال تقبل الصالة أال بحضور القلب ويتم الحضور بالوعي بالمشاعر

  
44 

 ��mا��3® ���1 أ �-
إذا و̄�� � ا�
 ا�
-� وآ�3 ا���Uار=
� �� وا

0.488 

 0.475 ��� أرى آ��A �' B ��	�ً�إذا ��lت ��� 76

102 
أ��-� أن �vJ	� ا>*K» أ'�م 

 L	;^�� ا|%��& %~ درس 
0.446 

80 
أ��F? وأ���J, إذا <�1.� °�ارة أو 

N��-<ا Pر��' ~m &' �Aأ �-��� 
0.445 

68 
أ��ر وأ��m إذا P )�X1 ا�u4ل 

�ء أر��  ���3l ��� 
0.442 

27 
x��  �§ ر�=
� ��lص ���  أ�*l8ا

I@�' B'��Jأ�� � أ &' Imا�� 
0.440 

82 
0ً� �
�'� ���ن u��' �ً=Y�' أ��
� أو ا���ق�	0-��� �Y$� �� ف$Wا 

0.418 
 

 6.325 )ا�Zر ا���'&(ا����0& ا>�Xك  ـ

 ـ
  �K�03� ا����0& ا>=�3 ��ا�

B'���� � ا�=-�ات ا>���
28.75 % 

لى هذا العامل ، أنه يمثل قدرة وكشف مضمون الفقرات المتشبعة ع
المفحوص على إدارة االنفعاالت المختلفة ، وضبط النفس عند الغضب ، 
والقدرة على التعامل مع المشكالت، وعدم التعصب، والتعامل مع النقد، 

تنظيم : وبالتالي تكون التسمية المناسبة لهذا العامل هي. وتأجيل األشباع
  .وإدارة االنفعاالت 

ا���6 : ا�+���4 ا%$�FG(ا����7 ا�Q�P : )11(��ول 
���� )ا%=ا��� ا�

 >Hر
  �� ا��$�ة  ا��$�ة

 <�I+ا�
 K
�

 7���ا�
  ا���م

57 �ً
�FA ���� ��0' Uو x'�mآ��م و ��v� ري��l 0.657 
 ��l 0.634ري ����B�� �q آ��A �' B دا1/ً� 61
̂� واZ;�ل ���� '�.;3ً� 72 � وا��� 0.625  ا���Xر ����	�
101  �0��
' L	qر '�ا�	ا%� P �أ�� <���

� '& ا�
�س ��;M ��
�'� أآ�ن و� ��.�� 
0.607 

 0.591 رؤ�� ��.	�ة '�» ����=�ؤل 21
71  &' &�Cوع، و� أ�X' آ;�لH ًا���' )	Kأ�

  �Yا�� £=
� B;ا�� P �;��ذ�y، ���1 أ
0.574 

55 P B;دي ا���=�� �	�k�� أ��ارًا  أد�
� ا��K$ت ا���	

0.557 

) ��I(أB�1 أن أ�Yب � ا�X*� ا��ي �-�ل  104
 )>�ذا(أآ�2 '& ا�X*� ا��ي �-�ل 

0.550 

59 ��A &' I@1 م�� ���  0.538 أ��م �=3
U �@;� اvKW وا��uاب �-�ر '� �@;�  56

 أن ��Jن ا8'�ر آ;� أر��
0.526 


�'� أر�� l	/ً� �²دًا 1;& ا���u أن  60�
�	�� BuAء ³%�، إ� أن أl P ��1أ 

0.519 

 �J	~ ا�3AHس ����	, ا��ي  116�� ��u�
�' �*l �� ��X� 

0.512 

79  3	��Aل �& أ�-��� �أ��K	L أن أ�
�Aي >& أ���X'و 

0.492 

��3$م ����Xؤم 32Uدت ا��J 0.488 
 �l ��v*� '��ل 34k�Y�>أ N� ر�@X' 0.485 إ�� 
58 
�ك �;B �� أن �
^F، و�mب '& إذا آ�ن ه

B;ا�� �Y���1 أو ،B	>�=ن ا�����´ 
0.457 

97 JU��=اً آ0~اً '& ا�F	A �%vJ � 0.423 ا��~ة ا�0��3
5  ��x اl8*�ص ���Xو�� ����3ء �& �=3

ء ا��ي أ���1Xا� &� �s
 ��x ا�
0.412 

� وا�AHاج 14Xوا��ه B^W�� ���XJ J�1�uJ 0.381 
12 ;
	A�0ء����  0.351 � ارy0J ، ���1 أ<� �=3
 5.520 )ا�Zر ا���'&(ا����0& ا>�Xك  ـ
�   ـK�03� ا����0& ا>=�3 ��ا�

B'���� � ا�=-�ات ا>���
27.60 
% 
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والصدق التقاربي والتباعدي، كما استخدم التحليل العاملى ، كشفت جميع 
تلك الطرق أن الذكاء الوجداني تكوين افتراضي منفصل داخل إطار 

تم تطبيق المقياس على عينة واسعة من مجتمع . المعرفية القدرات العقلية
الدراسة، ومجال العمل، إذ مثلت عينة القياس المعلم واألب المسئول عن 
العملية التربوية، والقيادي واإلداري والمسئول عن تنمية الموارد البشرية 

  .ورسم السياسيات اإلستراتيجية للتقدم والتطور، وطالب الدراسة

  :�ـــــــــ�ت ا��را&ـــــــ"��7
  :أنطالقاً من النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية يوصي الباحثان باالتي

بما أن مفهوم الذكاء الوجداني مفهوم حديث في السودان، وهذه أول  /1
دراسة سيكومتريه للتعرف عليه، فيجب أجراء العديد من الدراسات 

 لمعد في هذه الدراسة بصورته النهائية،التقنينية، لمقياس الذكاء الوجداني ا
وتطبيقه على عينات كبيرة الحجم، الشتقاق معايير الحكم المختلفة له، 
وللتحقق من أمكانية قياس القدرات العقلية الوجدانية عن طريق التقرير 

  .الذاتي

تصميم وبناء مقياس للذكاء الوجداني بطريقة االداء الموضوعي،  /2
  .بين الطرق القياسية االدائية والذاتيةوإجراء المقارانات 

الذكاء الوجداني مفهوم حديث في علم النفس عموماً وفي البيئة  /3
السودانية خاصة وتوصي الدراسة الباحثين، بالحرص عند إصدار األحكام 
واألخذ بها، فالمفهوم مازال قيد البحث والدراسة وجِميع الدراسات التي 

  .  م في كثير من جوانب المفهومأجريت لم تستطيع إطالق أحكا

أن يهتم الباحثين والدارسين بالحصول على المعلومات من  /4
مصادرها األساسية، حتى يتمكنوا من استيعاب ما يحدث وأن يتمكنوا من 
االستعارة من الغير بوعي وفهم وتوجيه، وحتى تتوسع المدارك وان 

ل االتصال خاصة مع توفر وسائ. يتمكنوا من اإلضافة لما نقلوه
كما أن البحث من المصادر يزيد من أواصر العالقة مع ) المعلومات(

  .الغير، ويمكن من تبادل المعرفة، ونشر العلم والثقافة المحلية

من النتائج المتفق عليها في الذكاء الوجداني، قدرته على التنبؤ  /5
بالنجاح، أكثر من أي مقدرة عقلية أو اجتماعية أخري، وعلية يجب 

الهتمام بتطبيق نتائج قياساته في مجال التربية والتعليم والصحة ا
 .والعمل

  ?ــــــــــــــ,�در وا���ا�ــــــــــــــا��@

Rن ا���S�$ا�. 
   .V�CW ا��	�ري

ا>ـµ ا3�8ـ�   ). 2002(أ�� �l	LX، ا�3ـ	�   �
ــ&  ــµ ا8´ ــ�ه�ة. وا> ــ�ق  : ا�- Xا� �ــ دار ¦�

�X
��0� وا�K��.  

ا��آ�ء ) 2000( ��ن رو�	
£، ��م؛ و���ت، �
� <ـ=�ء . "P ا���	� ا���3آ	�" ا����ا�O�J 

P�=�0ء : ا�-�ه�ة. ا�3�8 و�$ء ا���& آY دار
Lوا���ز� �X
��0� وا�K�� . 

� ��ـI ا�ـ
=£   ). 1986( ا�3	�، �1اد ا�0@
k�uAHدار ا>��رف: ا�-�ه�ة. 5ط . ا . 

أA	ـ�ء ��ــ�م  ). -( ا��ـFا�، ²;ـ� أ·ـ�    �
ا>��0ــ� : ا�-ــ�ه�ة. 2ــ��اZــFء ا�. ا�ــ��&

 .  ا��^�ر�� ا���ى

 ²;ـ�       �=Kـu' ،�	3ـA؛ و ²;ـ�د، �0ـ� ا4ـ
)2004 .(  x�0ــ ــ� � �Y$و� ــ�ا� ــ�آ�ء ا���  ا�

�	u*X�� �ا¡�ـ�  . ا>��~ات ا>��1	� و ا�$'��1	
�	3=
� ���را��ت ا���u<97 - 56. 14. 42. ا.   

إدارة االنفعاالت واألفكار ومعرفة مصدرها وسببها ومجاهدتها، وتسكينها  
ويفسر الباحثان الكشف عن قدرة التفهم  . ومعالجة الشعور والفكر

والمشاركة الوجدانية التى كشف عنها المقياس من خالل األسس العصبية 
التي كشفت عن الدور  ةإذ أجريت العديد في الدراسات البيولوجي. للتفهم

ت واالستجابة لها الذي تلعبه اللوزة والممر القشري في قراءة االنفعاال
ويتطلب التفهم قدراً كافياً في الهدوء  ).1996جولمان،  ،2007عثمان، (

والتبادلية حتى يتم إدراك اإلشارات الدقيقة من المشاعر الخاصة بالشخص 
روبتس، (اآلخر، وحتى يمكن تقليدها عن طريق المخ الوجداني للفرد 

  ).2000سكوت، 

هم المقدرات العقلية الوجدانية، ويرى أن تنظيم وإدارة االنفعاالت من أ
الباحثان أنه إذا يمكن تلخيص مقدرات الذكاء الوجداني في عبارة واحدة 
لكانت هي إدارة وتنظيم االنفعاالت، ومن خالل االتجاه العصبي يمكن أن 
يفسر هذا الفرض بأنه يمثل عمل اللوزة الدماغية، التي تعرف بأنها المنظم 

لموجه لالنفعاالت بالقدر المناسب وفي الوقت الدماغي الوجداني، ا
المناسب، فهي التي تخلق توازن الفرد الحياتي، وتساعده على  التفاعل في 

ويفسر . الحياة،وبالتالي تأتي عملية تنظيم وإدارة االنفعاالت كعملية عقلية
الباحثان الوعي االنفعالى كمقدرة عقلية وجدانية، فقد اتفقا مع جميع 

لي إنه يمثل بنيات الذكاء الوجداني سواء ظهر كعامل أساسى الدراسات ع
وقوة هذا البعد الذي أسفرت . أو عامل متضمن ألحد العوامل األساسية

عنه الدراسة الحالية في إنه تضمن الوعي بالذات والسعي لتحقيقها، 
ووجدت هذه التسمية دعما ). يمثل معني مرادف للدافعية(والسعي لتحقيقها 

إذ إن الدافعية تدرج الشعور تبعاً للوعي به،  )2004(رمان في شرح جو
وكلما قل الوعي بتلك المشاعر األولية، ) شتم، مهانة، ضغط(فيبدأ بسيطاً 

والعكس يمكن أن يحدث كما بدأ ) كالغضب(تتحرك لتصبح شعوراً أقوي 
). وينتظم(الشعور قوياً وزاد الوعي بذلك الشعور يقل من يهدا ويسكن 

باحثان الحالة المزاجية كقدرة عقلية من خالل نتائج هلمان ويفسر ال
درسا العالقة بين محتوي الجمل المنطوقة  ناللذا )2001رادار، (وواطسن 

والجانب المزاجي للتحدث وذلك بأن عرضوا أسئلة علي مجموعتين من 
األفراد تعاني األولي قلقاً في النصف الكروي األيسر من المخ، و تعاني 

من تلف النصف األيمن، وكان أداء المجموعتين جيداً من حيث الثانية 
النطق بالجمل بينها لم تستطيع المجموعة الثانية أن تعطي حكماً وجدانياً، 
مما يوضح أن الحالة المزاجية ترتبط باألسس العصبية، كما وضح 

أن االضطراب الوجداني يعوق أداء الوظائف العقلية  )1996(جولمان 
الحياة، فاألفراد القلقين، الغاضبين، المكتئبين ال يستطيعون أن المعرفية في 

  .  يستوعبوا المعلومات بكفاءة وأن يستفيدوا منها

 �"�Aـــــــــــــــــ�  

أن أكثر النتائج الالفته لألنتباه من الدراسة الحالية، بأنه يمكن أعداد  
ة، رأي مقياس يكشف عن القدرات العقلية الوجدانية، وأثبتت الدراس

التقارير الذاتية الموضوعية قادرة على قياس الذكاء الباحثان في أن 
وبالتالي تحقق هدف الدراسة في بناء مقياس للذكاء الوجداني كقدر عقلية، 

كما كشفت تلك النتائج عن العوامل العقلية . الوجداني في البيئة السودانية
يل العاملي الكشفي عن الوجدانية المكونة للذكاء الوجداني، فـأسفر التحل

وجود خمسة عوامل تسهم بصورة كبيرة في تكوين العامل العام الذي 
اليسر االنفعالي في (سمى الذكاء الوجداني، وكانت العوامل الخمسة هي 

التفكير، التعامل بالحسنى مع اآلخرين، تنظيم وإدارة االنفعاالت، الوعي 
كما كشفت النتائج عن ). امةبالذات والسعي بالذات، والحالة المزاجية الع

تمتع مقياس الذكاء الوجداني المعد بهذه الدراسة، بخصائص عالية من 
وهذه النتائج أسفرت عند استخدام طريقة إعادة االختبار، الثبات والصدق، 

وباستخدام طريقة سبيرمان ألفا وطريقة كرونباخ، فأظهرت نتائج ثبات 
ق من صدق المقياس بعديد من الطرق كما تم التحق. عالية لألبعاد المختلفة

 فاستخدم تحليل المحتوي، والصدق التمييزي، وصدق االتساق الداخلي، 
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