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 لخ امل

فعللةػ  الدػدرةا الئػلعـ  اػل اسػدبداـ جركػلت   ػ رت فػل هدفت الدراسػ  الاللةػ  إلػل ال عػؼ  ػف 
( 43  لكػػت  ةكػػ  الدراسػػ  الكملعةػػ  ت  كػػ  تػػف  لػػدت ديتةػػذ الترااػػ  ايجدداعةػػ  الػػذ لا ال اػػداكلدكتةػػ  

جركػػلت   ػػ رت  اػػةمـ داتةػػذ  داتةػػذ  تػػف الاػػؼ السػػلدس ا جدػػداعل دػػـ دطجةػػؽ ال اػػد  البلتسػػ  تػػف 
 جػةف ة اػد فػرؽ داؿ إااػلعةل   تئةلس  الذ لا ال اداكل ا داد الجلاث(  د اات كدلع  الدراس  إلل أكه 

 لاػلل   ال اػداكل الػذ لا تئةػلس  اػل الجعػدت   الئجاػل األداا فػل الدراسػ   ةكػ  أفػراد درالت لتد سط
 فػل الدراسػ   ةكػ  أفػراد دراػلت لتد سط فجة ،  تل د اات أكه  ة اد فرؽ داؿ إاالعةل  الجعدت األداا
 .ال اداكل الذ لا تئةلس  ال  الددجعل الجعدت األداا

 الكلوبث املفتبحُت
   .الذ لا ال اداكل، ر جركلت  دي ج ك  لدكتة  تملرات الدف ة

 
EFFECTIVENESS OF A TRAINING BASED ON USING CORT 

PROGRAM IN DEVELOPING THE EMOTIONAL INTELLIGENCE OF 

THE PRIMARY STAGE STUDENTS. 

The current study aimed to reveal effectiveness of a training based 

on using cort program in developing the essential the emotional 

intelligence of the primary stage students ,the final studysample consisted 

of (34) male and female students from the sixth garde,the five unit of the 

kurt program was applied to them and the basic emotional intelligence 

scale prepard by the resarcher  the study reached the following 

conclusions  there is a statistical difference d between the average grades 

of the study sample in tribal and dimension performance on the scale of 

emotional intelligence in favor of dimensional performance and research 

there is no statistical difference d between the average grades of the study 

sample in the dimensional and tracking performance on the scale of 

emotional intelligence and overall score.  

 
De Bono Thinking Program (CoRT), Emotional intellignce 
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  هقذهت
اهدـ  اتلا الكفس تكذ أ ثر تف تلع   لـ ج ضع كظرةلت  تفلهةـ فسرت الذ لا  ال أكه قدر   

 ئاة   لت  ، أتل في كملة  الثتلكةكلت  جداة  الدسعةكلت فئد ظمرت كظرةلت ادةث  في الذ لا تثؿ 
، ك اع تف الذ لااتكظرة  الذ لاات التدعدد   ال ةد " ه اردالردكر" الدي فسرت الذ لا في ض ا  د  أ

 Bar-on هذه الكظرة  فدات التالؿ لكظرةلت أبرت تثؿ كظرة  الذ لا ال اداكل  ال ةد " جلر ف" 
 كدتل اقدرح تعلتؿ ايكفعللة ،   رؼ الذ لا ال اداكل جأكه قدر  الفرد  ال الدعلتؿ جكالح  5541 لـ 

اداكل أةضل   ال ةد " تلةر سلل فل تع تعل ره  تع اآلبرةف ،  دجا رت ف ر  الذ لا ال اداكل ال  
Mayer&Salovy  أاج  تفمـ  الذ لا ال اداكل أ ثر ادسل ل   ددا    تف بيؿ أ تلؿ الاافل 
 (54-55 4003   جد التكعـ الدردةر ،.                   Golmanاألترة ي " ا لتلف " 

 جةرا  جدراس  الذ لا ال اداكل  ةؤ د العاتلا أف الئرف الالدت  الععرةف س ؼ ةعمد اهدتلتل    
 جرات  دط ةره ج افه تؤعرا  لاكالح التمكل  األ لدةتةل ،  الكالح فل الاةل  جاف   لت ؛ اةث 
ةدط ر فمـ األطفلؿ لاعللـ التاةط جمـ تف بيؿ البجرات الدي ةتر ف جمل في اةلدمـ  الدلةؿ  ال ذلؾ 

                                                                          األطفلؿ تسدئجي .  ةده لدط ةرأف البجرات الدعاةتة  التج ر  تؤثر  لاغلة   تف
 ( 524،  4052 تاذ ا قتر ،                                                        

الذت اتته العللـ  قد دك  ت الجرات  البلا  جدعاةـ الدف ةر  تف أهـ هذه الجرات  جركلت    رت 
ـ لدعاةـ الطيا تات    تف آلةلت الدف ةر الدل ددة  لمـ ارة  5542التللطي اد رد دي ج ك   لـ 

الدف ةر جعةدا  ف أكتلط الدف ةر التدعلرؼ  اةمل  دت كمـ تف رؤة  األعةلا جع ؿ  اض  ،  تعدتدا  
   ةدعاتمل .   ال فرضة  أف الدف ةر  ايجداع تملر  ةت ف ألت فرد أف ة دسجمل

 (34، 4005  لدؿ  جد ال رةـ ،  أبر ف ، 
 قد ر  ل فل داتةـ جركلت    رت أف د  ف الدر س  األكعط  تدك     غةر تدعلجه  دتدلز 
أد ات الدف ةر فةمل ج  كمل  تاة  ةت ف أف ةسدبدتمل الطيا فل ت اقؼ  تاة    اتة  تبداف  

 (2، 4054 إةتلف الجلز ،            0 األاداث  فلألد ات دجئل ثلجد  جةكتل ددغةر الت اقؼ
 هشكلت البحج 

 ددتثؿ تع ا  ج ا د  الجلاث ععر ا جدداعة  جللتراا  العاـ  لتلد   تعاـ  تؿ الجلاث بيؿ تف
 . لتملرات الذ لا ال اداكل ا جدداعة  التراا  ديتةذ افدئلر في

 لـ اكه إ   اسع كطلؽ  ال الجركلت  دبداـاس  اكدعلر   رت جركلت  أد ات دك ع تف جللرغـ أكه
 ا دجة  ا علر  تف جللرغـ ال اداكل جللذ لا   يقده دراس  في -الجلاث  اـ اد د في -جعد ةسدبدـ

 (4 ،4004، 1 ج ك  دي إد ارد  . " ا دراؾ د سةع"  (1    رت اسدبداـ ةت ف أكه تف ج ك  لدي
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 في الدسلؤ ت ا دةه : الاللة  الجاث تع ا  ددادد
الذ لا  دكتة  في CORT   رت جركلت  اسدبداـ  ال الئلعـ تدت فعللة  الددرةا تل. 5

 ؟ ا جدداعة  التراا  ديتةذ تف  ةك  ال اداكل لدت
 الذ لا ة دكت في CORT   رت جركلت  اسدبداـ  ال الئلعـ الددرةا تلتدت اسدترارة . 4
 ؟ الجركلت  دطجةؽ تف أعمر ثيث  تر ر جعد ال اداكل

 :أهذاف البحج
إلل دكتة   تملرات  الذ لا ال اداكي لديتةذ التراا  ا جدداعة   ،  ذلؾ  الجاث الالللمدؼ ة 

ل  ه  CORTتف جركلت  ال  رت   جلسدبداـ الددرةا التجلعر  ال أد ات الدف ةر التدضتك   ج اد
 (.1   رت 

 أهوُت البحج 
 النظشَت البحج أهوُت:  أولا 

 فللتالؿ ال اداكي  الذ لا تملرات  ال التجلعر التكماي الددرةا  ه  هلـ لت ض ع دكل لمل. 5
 0ال اداكي الذ لا دكتة   ه  الدراس  جه دمدـ الذي

  التراا ديتةذ تف  ةك  لدت ال اداكي الذ لا تملرات دكتة  ه   ف كظري إطلر إضلف .  4
 .العرجة  الجةع  في التعرفي التالؿ في ثغر  سد إلل ةؤدي تتل  ا جدداعة 
 التطبُقُت البحج أهوُت:  حبنُبا 

 .أبرت  ةكلت  تع تسدئجاجة  جا ث في لاددرةا آلةلت  ضع في الجركلت  ةفةد قد. 5
 تملرادمـ دكتة   ال ةسل د تتل  ا جدداعة  التراا  ديتةذ تف  ةك   ال الدراس  هذه دطجؽ. 4
 . لمـ أفضؿ اةل  باؽ في ةسمـ الذي لدةمـ  العلطفل التكاكل  ال عبةادمـ  جكلا

  -: البحج هصطلحبث
 التفكري ههبساث لتنوُت بىنى دٌ أول: بشنبهذ

 De Bono Thinking Program (CORT 
 ـ لدعاةـ الطيا5542العللـ التللطي اد رد دي ج ك   لـ ج اسط  ته ةاته  جركلت  دـ د

تات    تف آلةلت الدف ةر الدل ددة  لمـ ارة  الدف ةر جعةدا  ف أكتلط الدف ةر التدعلرؼ  اةمل 
 دت كمـ تف رؤة  األعةلا جع ؿ  اض  ،  تعدتدا   ال فرضة  أف الدف ةر  ايجداع تملر  ةت ف ألت 

 فرد أف ة دسجمل  ةدعاتمل. 
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   Emotional intellignce الزكبء الىرذانً -حبنُب

لذت ةعرفه الجلاث "قدر  الفرد  ال فمـ اكفعل ده  فمـ اكفعل ت األبرةف  دكظةتمل  اسف  ا
 0الدعلتؿ تعمل جطرةئ  داعؿ   اطفه دعتؿ تف أااه  لالل  األبرةف

 الطبس النظشي والذساسبث السببقت 
                                        الزكبء الىرذانً -أول

 انً هفهىم الزكبء الىرذ
إف تاطا  الذ لا ال اداكل لةس ادةدا   ذلؾ جللرا ع إلل الدلرةخ األط ؿ لألجالث  الكظرةلت 
الدل دكل لت العباة  ،  لةس ادةدا  فل أف الئدرات التردجط  جللذ لا ال اداكل قد جاثت تكذ سك ات 

ل ف اآلف دزاةدت  ثةر  فل جا ث تدفرق  د ف ايعلر  إلل أكمل جا ث ددعاؽ جللذ لا ال اداكل ،   
األجالث الدل اهدتت جمذا التفمـ  لتعرف  التملرات  الئدرات الدل دزةد تف الذ لا ال اداكل لدت 

 ( 534،  4050  إستل ةؿ جدر ،                  .                    األفراد 
ة  ( أف الذ لا ال اداكل لةس إ لد  دست 35 -33، 4001 ةذ ر  لةد أج  التعلطل     

لتاطاالت قدةت  تثؿ ا دزاف ا كفعللل أ  ال فلا  ا كفعللة  ،  ل كه ةكطجؽ  اةه تا لت الذ لا  هل 
التاؾ التفلهةتل  ا ردجلطل  الكتلعل ، ألكه ةد  ف تف تات    تف الئدرات   التاؾ التفلهةتل ( ، 

  إلل الرعد   التاؾ  ةردجط تع غةره تف  الذ لاات   التاؾ ا ردجلطل ( ،  ةكت  تف التراهئ
 .الكتلعل (  تل أف له قةت  دااةاة   اجد لرة    تاة  
 الزكبء الىرذانً هن هنظىس القذساث والسوبث 

ةرت أاالا هذا ا داله أف الذ لا ال اداكل  جلر   ف تات    تف ال فلاات العباة  
دارده  كفعل د ه  اكفعل ت اآلبرةف ،  تف  ا ادتل ة  الدل ةدتدع جمل العبص  دؤدت إلل فمته  ا 

  Golman ا لتلف  Bar-onأكالر هذا ا داله جلر ف 
 ةرت الجلاث أكه تف األفضؿ الكظر إلل الذ لا ال اداكل  باةط جةف الئدرات العئاة   ال فلاات 
العباة   ا ادتل ة  ؛ ادل د  ف هكلؾ كظر  تد لتا   ف الذ لا ال اداكل ، فللئدر   ال تعرف  

دار   اسدبداـ ا كفعل ت  فمـ اكفعلؿ اآلبرةف ةؤدت إلل ظم ر  فلاات عباة  ا كفعل  ت  ا 
 اادتل ة  ،  ددض   املت كظر الجلاثةف جا ر  أ جر فل الكتلذج أ  الكظرةلت التفسر  لاذ لا 

 .ال اداكل 
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  النوبرد املفسشة للزكبء الىرذانً 
 ػػ كت ذج تلةر  سلل فل 5

ج ضع  د  كتلذج لاذ لا ال اداكل  لف أ لمل  لـ  Mayer&Saloveyقلـ تلةر   سلل فل 
     .                                    ط را هذا الكت ذج   لف آبر كت ذج ةدضتف أرجع  ت  كلت  5550

  Salovey, Mayer  & Caruso,2002,160  ) 
 ( 4005ػػ كت ذج سلتة  األكالرت  ااتل الفةؿ    4

 ( 515-513، 4005رات رعةس            سلتة  األكالرت ،  ااتل الفةؿ ،ةد  ف تف أرجع  قد
ةرت أاالا هذه الكتلذج أف الذ لا ال اداكل ةاتع جةف الئدر   الست  ،  سةدـ  رض أعمر 

 الكتلذج  أ ثرهل اسدبداتل  في الدراسلت العرجة   األاكجة   تكمل : 
 Golman s Modelػػ كت ذج ا لتلف  أ

 Bar-on Modelsلر ف ػ كت ذج جا 
 ( 5554ػػ كت ذج فلر ؽ  ثتلف ،  تاتد  جد الستةع    4
  أ ف( لاذ لا ال اداكي-كت ذج  جلرػػ  3    

 قةلس الذ لا ال اداكل 
  س ا كئسلـ ا ؿ تفمـ  الذ لا ال اداكل الذت دـ  رضه فل دعرةؼ الذ لا ال اداكل ، 

 . كتلذاه إلل  ا د طرةئدةف تبدافدةف فل قةلسه 
تئلةةس الئدره ،  الفرةؽ الثلكل الذت جالفرةؽ األ ؿ الذت ةرت أف الذ لا ال اداكل قدر  قد أفرز 

تئلةةس الدئرةر الذادل أ  ق اعـ الدئدةر ،   ي الك  ةف تف جةرت أف الذ لا ال اداكل ست  قد أفرز 
ادل ةعد أترا  تمتل تثؿ تل الئةلس له قةتده ، فتل ةعدئد الفرد أكه ائةئل تف بيؿ تئلةةس الدئدةر الذ

 0ه  ائةئل جللفعؿ  تل ةئلس جتئلةةس الئدر  
                                Salovey, Mayer& Caruso,2002,160   ) 

 ةرت أاالا تدبؿ أ  كت ذج الئدر  أف تئلةةس األداا هل أفضؿ الطرؽ لئةلس الذ لا ال اداكل 
 الكت ذج الماةف أ  التبداط أف أسللةا الدئرةر الذادل هل ، فل اةف ةرت التؤةد ف لكت ذج الست  

  0أفضؿ الطرؽ لئةلس الذ لا ال اداكل 
 (  553، 4005  سلتة  األكالرت ،  ااتل الفةؿ ،                                   

 والزكبءاث األخشي : الىرذانً التوبَز بني الزكبء
لا العبال  ا ادتل ل تف كلاة  ،  جةف الذ لا ةت ف الدتةةز جةف الذ لا ال اداكل  الذ 

 ال اداكل  العلـ تف كلاة  أبرت اةث إكمـ أقرا الذ لاات لاذ لا ال اداكل 
 ػػ الدتلةز جةف الذ لا ال اداكل  ا ادتل ل  العبال : 5
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 ( أف هكلؾ ادالهةف :  525-524،  4005درت سلتة  األكالرت ،  ااتل الفةؿ   
ؿ الذ لا ترت أف هكلؾ  يق  جةف الذ لاات الثيث  فللذ لا ال اداكل ةعا داله األ ؿ : ة

العبال  الذ لا ا ادتل ل ، اةث ةئدار الذ لا ا ادتل ل  ال الدعلتؿ الفعلؿ تع اآلبرةف ، 
 الئدر   ال إدراؾ العيقلت ا ادتل ة  ،   ذلؾ الدارؼ جعئيكة   ا ت  فل الت اقؼ ا ادتل ة  ، فل 

دار  العبص لذاده ،  الدعلتؿاةف ةئدا  .الفعلؿ تع الذات  ر الذ لا العبال  ال ال  ل جللذات ،  ا 
 ا داله اآلبر : ةرت أاالجه ضر ر  الدتةةز جةف الذ لا ال اداكل  العبال  ا ادتل ل ،فةرت  

اةف ( أف الذ لا ا ادتل ل ةدضتف إدراؾ األفراد فل ت اقؼ الدفل ؿ ا كسلكل فل  5552أج  اطا  
 .ةدعاؽ الذ لا العبال جلل  ل جللذات 

 ػػ الدتلةز جةف الذ لا ال اداكل  الذ لا العلـ : 4
( أف الذ لا ال اداكل لةس كئةطل  لاذ لا العلـ  التعرفل(  514،  4054دذ ر تكلؿ  جد البللؽ   

أادهتل اآلبر ، ، جؿ ةت ف أف ةكعـ الفرد ج اةمتل أ  جدرا   للة  تف أادهتل د ف اآلبر ،  قد ة تؿ 
فئدرات الذ لا التعرفل دددابؿ تع قدرات الذ لا ال اداكل  ددفل ؿ تعل جطرةئ  دةكلتة ة   ال تسد ت 

 .كظرت   اقعل 
  ةرت  الجلاث أكه   ةت ف الفاؿ جةف الذ لا العلـ  الذ لا ال اداكل ، أت أف هكلؾ د لتي  جةكمتل 

 ل كت ه دكتة  الذ لا ال اداكل  الع اتؿ التؤثر  ف
ددض  أهتة  الذ لا ال اداكل جللكسج  لافرد ، فم   سةا  تف  سلعؿ د لفؽ الفرد تع التدغةرات 
التديائ   التدالر   الدل داةط جه ،  ه  الذت ةثرت عباة  الفرد ،  ا هدتلـ جدكتة  الا اكا 

 (  54-54،  4050سرت رعدت،      ال الزهراكل .   ال اداكة  ةدفع الفرد لاكعلط  العتؿ 
 ةاعا الذ لا ال اداكل د را  تمتل  فل الدااةؿ الدراسل  الكالح فل العتؿ  السعلد  الز اة        

 الاا  ،  التعاـ ةسدطةع أف ةكتل الذ لا ال اداكل لدت ديتةذه ،  ةسدطةع تسلكددمـ جأف ةئـ  جد ر 
 ( 42-41،  4003 ،جلـ ر جكز  الؾ س  ت                             .األا الغلعا

( أكه كظرا   ردجلط الدااةؿ الدراسل جللذ لا ال اداكل لدت  Holt,2007 دؤ د دراس  ه لت   
طيا الالتع  ، فإف هكلؾ الا  لدت  الددرةا  ال الذ لا ال اداكل فل تكله  الدعاةـ ،  الدل جد رهل 

 0 دت ف التسع لةف الدرج ةةف تف دعزةز الكدلع  ا  لدةتة  لطيجمـ
 هكلؾ   اتؿ دؤثر  ال كت  الذ لا ال اداكل ، اةث إف دكتة  الذ لا ال اداكل دد قؼ  ال األسر  
 التعاتةف  التادتع الذت ةاةل  ةعةش فةه الفرد طللتل أكه قلجؿ لادعاـ  الددرةا ،  تل أثجدت العدةد تف 

لمـ د ر فل اضتايؿ  دده ر  الدراسلت أكه ةت ف لمؤ ا   األسر  ،  التعاتةف ،  التادتع ( أف ة  ف
  .الذ لا ال اداكل 
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( أف الذ لا ال اداكل ال  دت ةت ف أف ةكتل  ةبرا  52،  4004 ةؤ د ذلؾ تأت ف تجةض   
 0تف بيؿ الجةع  األسرة   التدرسة  الدل ةكت   ةدرجل فةمل الفرد 

 : تیزیبث تنویت الزكبء الىرذانٍااسرت

 بلا  تل ةدعاؽ  ا  ال لسلف التبداةف في الذ لا ال اداكيتف األهتة  جت لف أف كذ ر تل ال
 تل  Salovey, Mayer & Caruso (2002) سللف ي  تلةر   راز   جبلاة  الكت ، اةث ةعةر 

إلل   Goleman (1995) العلتاةف  ال الذ لا ال اداكي   تل أعلر تف قجامـ ا لتلف أعلر غةره تف
 ه قلجؿ لازةلد   ف طرةؽ التتلرس   الددرةجة    رش العتؿالذ لا ال اداكي أك أف تف أهـ بالعص
( أف الذ لا ال اداكل تات    تف التملرات  الئدرات تدعات   541،  4050 ةذ ر  إستل ةؿ جدر 

 ت دسج  ةت ف دكتةدمل  دعاتمل تف بيؿ جرات   ددرةجلت إرعلدة  دسل د  ال داسةف  رفع تسد ت 
 . الذ لا ا كفعللل لدت الطيا

 (4004   تف الدراسلت الدال   ال إت لكة  دكتة   داسةف الذ لا ال اداكل  تاتد  جد الستةع 
 ؛ (4050  ؛ فلطت  جر لت  (4050  إستل ةؿ جدر ، (4004   فلؼ إجراهةـ ، 

ل ع، لت  Karimzadeh & Goodarzi & Rezaei (2012)، (4050  تات د الب لل   
،   (4054  جد التللؾ فرةد (، 4052 تر اةعاع   ، (4051سللي غا ش   ،  (4054 ات دي 

اتد جف ،  Elisa, Widyasari and La Ode Amril (2019)،  (4054   أتةر   جد الاطةؼ 
ات د الغلفري، سعةد جف ساةتلف الظفري، اسةف  ال البر اي، الل  سللـ الج سعةدي،  جد اهلل جف 

  . (4040  د البر اي  ب ل  زاهر الا سةك   بتةس أتج سعةدي، تر   كلار الراااة ، جدر ات  
  تف اسدرادةاةلت دكتة  الذ لا ال اداكي تل ةاي

 . ترادةاة  التعس ا إسدر  -5     

 .  اسدرادةالت دكتة  تملرات الدفل ؿ تع اآلبرةف - 4     

 : Shapiro ,1998 ,50-37)إسدرادةاة   علجةر     -4     

 

 .هئةفالدكتة  الذ لا ال اداكي لدت التر  Wong   (2002)إسدرادةاة   ةكدؿ  -3     

 . لت لتا  الذ لا العلطفي جللتكملج التدرسي Doty Gwen دةاة اإسدر  -1     

 .إسدرادةاة   لعا األد ار- 2     
   Elisa, Widyasari and La Ode إلةزا   ةدةسلي   ل ا د أترةؿسدرادةاة  ا-3          

Amril    ال اداكي لدت التراهئةف دكتة  الذ لا. 
 .ايثراعة  إسدرادةاة  الجرات  -4     

(in Anita , Richard , and Joane , 2010, 510)          
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اتد جف ات د الغلفري، (، ، 4052 تر اةعاع   عة ،  تل أعلر إلل ذلؾ  ؿ تفاايثر  فللجرات 
سعةدي،  جد اهلل جف بتةس سعةد جف ساةتلف الظفري، اسةف  ال البر اي، الل  سللـ الج  

 ذات،  (4040  أتج سعةدي، تر   كلار الراااة ، جدر ات د البر اي  ب ل  زاهر الا سةك   

جللتسؤ لة ،  اتديؾ  تفع ؿ  جةر  ال داسةف التسد ت،  الدااةؿ،  دكتة  تسد ت الطت ح،  العع ر
 0ؿالئدر   ال الدبطةط لتعر ع تسدئجاي،  دذ ؽ قةت  الكالح في العت

 الدف ةر  دكتة  التملرات التدعائ  جللذ لا ال اداكل  دراس  هدفت إلل (2016)  قد أارت  زةز 
طللا تف طيا التدارس العاةل الثلك ة  جكةاةرةل ،  أثجدت  452 ةك  ت  ك  تف لدت ا جد لري 
ا جداع ،  ذلؾ كل فل اة  الجركلت  التئدرح الئلعـ  ال   رت فل دكتة  تملرات الذ لا ال ادا الدراس  

 . دـ  ا د ابديؼ جةف الذ  ر  ا كلث في  ؿ تف الذ لا ال اداكي  الدف ةر ا جد لري

 قةـ  دكتة  التملرات التدعائ  جللذ لا ال اداكل  ( دراس  هدفت إلل4054 قد أارت أتكة   زتي 
،  5  أد ات   رت جلسدبداـ جركلت  قلعـ  ال دت لدت الديتةذ الاؼ الثلكل اي دادتالت اطت  
 قد ظمر ذلؾ تف بيؿ الكدلع  الدل أسفر  كمل تئةلس تملرات الذ لا ( في تئرر الدلرةخ ، 1   رت  
كت  قةـ الت اطك  لدت الديتةذ  ةك  الجاث  قد ظمر ذلؾ تف بيؿ الكدلع  الدل أسفر  كمل ،  ال اداكل

 ابدجلر ت اقؼ قةـ الت اطك .
 التفكري ههبساث لتنوُت بىنى دٌ بشنبهذ-حبنُب

 اهلذف هن الربنبهذ
دـ داتةـ ال  رت لدعاةـ الطاج  تات    تف أد ات الدف ةر الدي ددة  لمـ ايفيت ج  ي دلـ تف 

  أ ثر في د لرةأكتلط الدف ةر التدعلرؼ  اةمل،  ذلؾ لرؤة  األعةلا جع ؿ أ ض   أ سع لدط ةر كظر  إج
لطاج  تف رةف تدععجةف ،  جركلت  ال  رت في ال قت اؿ التع يت ،  جدعاـ هذا الجركلت  ةاج  ا

الالضر ةسدبدـ  ال كطلؽ  اسع في العللـ في تسلقلت الدعاةـ التجلعر لادف ةر، اةث ةئـ  
جلسدبداته تل ةزةد  ف سجع  تيةةف طللا في التراا  ا جدداعة   ادل تراا  الدعاةـ الالتعي في 

التداد   جرةطلكةل   كدا  اسدرالةل  كة زةاكدا  فكز ةي  الةلجلف  أ ثر تف ثيثةف د ل  جتل فةمـ ال  ةلت
 ا دالد الس فةدي  جاغلرةل  المكد  سكغلف ر   تللةزةل،  لئد د اـ الد د ر دي ج ك  جع ؿ  اسع ا ؿ 
ت ض ع الدف ةر في تؤدترات درج ة   جةر  تثؿ التؤدتر العللتي لادف ةر ،  التااس العللتي لألطفلؿ 

 ،  الاتعة  الدرج ة  لا  ةلت التداد . ASCDجةف  التؤدتر ال طكي الت ه  
 , 3-4)                                     De Bono, 1987  ( 

 الفئت املستهذفت هن الربنبهذ الكىسث
أكه ةت ف اسدبداـ أد ات ال  رت لاطاج  في اتةع  De Bono(1987, 2009)ج ك  ةجةف دي

األ تلر  تف التراا  ا جدداعة  إلل الالتع (  العتر التثللي لدب ؿ جركلت  ال  رت في اةل  الطللا 
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 س ال  رت  سدبداتمل تع طاج  أقؿ سّكل، ه  سف الدلسع  أ  العلعر ،  تع ذلؾ ةت ف أف دد ةؼ در 
  ذلؾ تل جعد الالتع  ، ذلؾ أف هذه التملر  دارص  ال قةلد  الدف ةر كا  تسد ةلت تبداف  ، جد   

 التمكي إف طاج  الدعاةـ،  تل تف الكتط الدئاةدي الثلجت الذي أاج  كتط ل تد ارث ل إف الز الدعجةر

 تبداؼ في دطجةئمل ةدـ أف ةت ف الاةل  ط ؿ تملرات دعاةتة  مـل ة فر ال  رت أف سةاد ف  الالتعي

 .  الدعاةتة  الدرج ة  الت اقؼ
 (دادث األعةلا اعؿ دفعةؿ األعةلا  ي تملر ھ  Operacy اؿ  ال ال  رت  ادات اتةع در ز  
 ,                 طاج  فل اةف  كه لةكاـ هلدؼ  جع ؿ داؼ الدف ةرھأ لاطاج  جد اةه األد ات  دست 

1) De Bono, 1987  ( 

 أف لر إجراز في الذات كا  دادي  ا داله تعدلد  ھ تل دئجؿ لعدـ الجركلت  ذاھ بيؿ تفالطاج   ُةدفع 

 .ادةد 
 املستخذهه فً الذساسهببلربنبهذ  لبعط وحذاث  املفبهُن األسبسُت

 البلتس: التعا تلت  التعل ر  ال  رت  
تعرف  تدت دأثةر الع اطؼ دمدؼ هذه ال اد  إلل تعللا   ةفة  الدعلتؿ تع التعا تلت   

  (De Bono, 1987,8 ) . التعا تلت  ال دف ةركل.  دكظةتمل قجؿ الئةلـ جعتاة  الدف ةر
  فةتل ةاي  رض لألد ات الدي ددضتكمل هذه ال اد  : 
 التعا تلت :  .5

دمدؼ هذه األدا  إلل تسل د  الطاج   ال دااةؿ التعا تلت ؛ اةث دكئسـ التعا تلت إلل  
 هي التعا تلت التدرا  أ  التعطل ،  تعا تلت تفئ د  أ  كلقا   هي التعا تلت   تعا تلت ت ا د 

 ضلف  إلل دادةد تل ه  الترغ ا في التعا تلت التفئ د ؟ الدي أهتات  در ت( ، إ
 األسعا   :   .4

هي أهداؼ  دكتة  التملر  في اسدبداـ األسعا ،  تعرف  الغرض تف األسعا ،  ادالهمل،  أك ا مل 
جللدفرق  جةف ك  ةف تف األسعا  أسعا  الاةد  هي هذه األدا   تل دمدـ الددرةا  ال هذه األدا ، 

كتل فد كعرؼ التالؿ أ  الائؿ الذي قد د اد فةه ا الج . األسعا  ا  سد علفة  الدي   كعرؼ إالجدمل  ا 
 .إتل جكعـ أ     اةمل  د  ف ا الج    أسعا  ا طيؽ  هي الدي د  ف تادد 

 األدل :   .4
لل   دمدؼ هذه األدا  إلل دكتة  التملر  في قراا   ؿ التعا تلت لا ا ؿ إلل أدل  اةد  أ  إ

تفلدة  لاؿ التع ا .  ُددرس هذه األدل  جطرةئدةف األ لل ددرس األدل  جطرةئ  تكفاا  ،  الثلكة  
 ددرسمل جطرةئ  تادتع .
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  الدكلقضلت:   .3
 عؼ دكلقضلت التعا تلت،   عؼ  تسل د  التددرجةف  ال هذه األدا  إللالددرةا  ال مدؼ ة

في الدفسةر تف الدلقضلت،  ةعكي ا سدكدلج البلطئ   الدي دعدجر أ ثر اع ج   ا سدكدلالت البلطئ
 ا سدكجلط غةر التدفؽ تع التئدتلت.

 الد قع   الدبتةف( :  .1
، ةمدؼ الددرةا  ال هذه التملر  إلل دعرةؼ الطاج  جللتئا د جللدبتةف أ  الد قع  أك ا ه  

  ةئسـ دي ج ك  الد قعلت إلل ك  ةف هتل :
 أ إلةمل  كدتل ة  ف اادتلؿ دائئمل أ جر تف غةرهل.الد قعلت الجسةط   الدي كاا

 الد قعلت ال جةر   الدي دئع  كدتل ة  ف اادتلؿ  دـ دائئمل تسل ةل   ادتلؿ دائئمل.
 الدادةؽ  ا  دئلد( :  .2

  ةئاد جل  دئلد قج ؿ عةعل  تل  ال أكه ائةئ .  ةعدتد جكلا أت ا دئلد  ال أاد تادرةف هتل:
 .التعدتد  ال البجر  الذادة  أ  التعل ر أ  الجرهلف  باي:ا  دئلد الع أ. 
 .: التعدتد  ال تعدئدات أكلس آبرةف. تثؿ ا  دتلد  ال آراا البجراا  التعاتةف  ا دئلد اآلبرةف ا. 

 . اآلراا  الجداعؿ الالهز   :3
ي ج ك   في هذا الادد ةئدرح د.  هي ق الا كتطة  تأب ذ  تف أا لـ تسجئ   آراا قةلسة   

 طرةئدلف  سدبداـ اآلراا الالهز  هتل:
اسدبداـ هذه اآلراا الالهز   علتؿ تسل د في طرةئ  الدف ةر، جتعكل اسدبداـ التعا تلت 

  التعدئدات  اآلراا التئدت  تف قجؿ اآلبرةف  أاد تئ تلت دف ةركل.
 أاد تئ تلت دف ةركل جؿ  أ  اسدبداـ هذه اآلراا  طرؽ جدةا  أت أككل كأبذ هذه اآلراا الالهز  لةس

  كدلع  كملعة  لدف ةركل.
 . الع اطؼ  األكل:4

  المدؼ تف هذه األدا  ه  دعاةع  الطاج   ال تعرف  الع اطؼ التردجط  إتل جدف ةرهـ أ   
الدي جدف ةر اآلبرةف.  قد أعلر دي ج ك  هكل إلل  ا د دتةةزا  جةف تل ةستل الع اطؼ ا  دةلدة  

دمدـ جاتلة  الذات  هي الدي ره، الاا، الب ؼ، الفرح،....إلخ،   الع اطؼ الذادة  ددضتف الغضا، ال 
دمدـ  ذلؾ جالل  العبص،  ةت ف أف ددضتف هذه الع اطؼ أعةلا تثؿ الفبر،  البزي،  الالا  جأف 

  .إلخ ......د  ف  ال ا اا في  ؿ األا اؿ
 .الئةـ:5

ات  األا لـ  ا بدةلرات جةف األفعلؿ تجكة  في الكملة  الئةـ اة ة  في  تاة  الدف ةر، فاتةع الئرار  
اللتل كااؿ  ال هذه التعا تلت فإككل كدارؼ جكلا   ال قةتكل.  قد  تد ف ال الئةـ الدي كسدبدتمل، 
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للئةـ العللة  هي الدي ةدـ دئجامل تف تعظـ فدي ج ك  إلل الدتةةز جةف الئةـ العللة   الئةـ التكبفض . 
 قةـ  للة  أ  ضر رة   لألتلك   الاا   الكالح....إلخ  الع س ااة . الكلس  ال أكمل

 . الدجسةط   الد ضة : 50
 دمدؼ هذه األدا  إلل دت ةف الطاج  تف تعرف  سجؿ دجسةط أ  د ضة  التعا تلت تف بيؿ 

فةه؟  ايالج   ال الدسلؤ ت الدللة : تل ه  الت قؼ؟ تل الذي ةاا أف ةبدار؟ تل الذي ةاا أف كف ر 
فغللجل  تل د  ف التعا تلت تع عه أ  تعئد ،  لكاج  قلدرةف  ال اسدبداـ هذه التعا تلت فإككل 
كضطر إلل دجسةطمل أ  د ضةامل.  أتل الدجسةط فةئاد جه اعؿ األعةلا أ ثر سم ل  أي  ةؼ دجسط 

 . األعةلا؟  أتل الد ضة   فةئاد ةه اعؿ األعةلا أ ثر  ض ال  
 البحج فشوض

  الجعدت الئجال األداا فل الدراس   ةك  أفراد درالت تد سطل جةف إاالعةل   داؿ فرؽ ة اد -5
 . الجعدت األداا لالل  ال اة   الدرا  الذ لا ال اداكل تئةلس  ال

 الجعدت األداا فل الدراس   ةك  أفراد درالت تد سطل جةف إاالعةل   داؿ فرؽ ة اد   -4
 .لالذ لا ال اداك تئةلس  ال  الددجعل
  البحج هنهذ

الدارةجي ذ  الداتةـ عجه الدارةجل لاتات     التكم   ال الاللة  الدراس  في الجلاث ا دتد
 ال ااد  .
  البحج حذود

  الجعرة  الاد د ػػ 5
 تدارس تف السلدس الاؼ ديتةذ تف  داتةذ  ( داتةذا   43  تف الكملعة  الدراس   ةك   د  كت

 الذ لا ال اداكل . في التكبفض  الئدرات ذ ي تف،  الدقماة 
  الت لكة  الاد د ػػ 4
 ااسلت  ئد ةدـ  لف اةث ا جدداعة ؛ الاسةف األتلـ تدرس  في الت لكة  الدراس  اد د ددتثؿ
 0جللتدرس 
 واإلرشاءاث الطشَقت
 األد ات ػػ أ

 الدللة  األد ات جلسدبداـ الجلاث سةئـ 
 0ال اداكل  الذ لا لدكتة (   رت جػ التعر ؼ ج ك  دي جركلت  تف البلتس  ال اد  أد ات ػػ 5
 (الجلاث ا داد   ال اداكل الذ لا تئةلس ػػ 4
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 دافةز الذات ،إدار  ا كفعل ت ،  ال  ل جل كفعل تةد  ف التئةلس تف بتس أجعلد تملرات هل  
الكملعة  تف  (،  ةد  ف التئةلس فل ا ردهتعللا  اكفعل ت اآلبرةف، ال  ل جلكفعل ت اآلبرةف ، 
تكمل  التفا ص  اةه ةبدلر كلدرا( –أاةلكل   – سدالجلت داعتلا( جلره ،  ؿ  جلر  تدج    جثيث 10 

 ا سدالج  التكلسج  له .
  قد د اؿ الجلاث إلل أف التئةلس   ال درا  تئج ل  تف الادؽ  الثجلت .

 : لادائؽ تف ادؽ التئةلس قلـ الجلاث جل دل 
 ادؽ التا تةف: -أ

قلـ الجلاث جعرض التئةلس فل ا رده التجدعة   ال تات    تف أ ضلا هةع  الددرةس 
التدبااةف فل تالؿ  اـ الكفس الدرج ت لدادةد تدت تكلسج  العجلرات ل ؿ جعد  اةث ةد  ف 
التئةلس تف بتس  أجعلد  الجعد األ ؿ: ال  ل جل كفعل ت، الجعد الثلكل: إدار  ا كفعل ت ، الجعد 

ث: دافةز الذات ، الجعد الراجع: ال  ل جلكفعل ت اآلبرةف ،  الجعد البلتس: تعللا  اكفعل ت الثلل
ضلف   ا  لد  اةلغ   اآلبرةف،  دـ إاراا الدعدةيت التئدرا  لاسلد  التا تةف تف اذؼ  دعدةؿ  ا 
 جعض العجلرات  درا ات كسا ا دفلؽ جةف السلد  التا تةف  ال تدت اياة  العجلرات جةف

(  جلر  لئةلس الذ لا ال اداكل لدت ديتةذ الاؼ 10%(  أاج  التئةلس ت  ف تف  500: 41 
 السلدس ايجدداعل.

 ا دسلؽ الدابال: -ا
ةعد ادؽ التا تةف تف أك اع الادؽ السطال أ الظلهرت ؛ لذلؾ قلـ الجلاث جدطجةؽ التئةلس 

(  ذلؾ 10دداعل جاغ  ددهل  ف =  ال  ةك  اسدطي ة   ع اعة  تف ديتةذ الاؼ السلدس ايج
لاسلا ا دسلؽ الدابال  ف طرةؽ اسلا تعلتيت ا ردجلط جةف درا   ؿ  جلر   الدرا  ال اة  لاجعد 

 الجعض  0.05ف لكت قةـ تعلتيت اردجلط العجلرات جللدرا  ال اة  لاجعد دال  إاالعةل   كد تسد ت 
اد ادسلؽ تل جةف  جلرات التئةلس  الدرا  ال اة  أت أكه ة    0.01اآلبر داؿ إاالعةل   كد تسد ت 

  لألجعلد ؛ تتل ةعةر إلل أف التئةلس  ال درا  تكلسج  تف ا دسلؽ.
 قلـ الجلاث جل دل ثجلت التئةلس  لادائؽ تف

 طرةئ  تعلتؿ ألفل ل ر كجلخ -أ
  Cronbach's Alphaاسدبدـ الجلاث لاسلا ثجلت  جلرات التئةلس تعلتؿ ألفل ل ر كجلخ  

Coefficient  فل الل  اذؼ درا  العجلر  تف الدرا  ال اة  لاتئةلس فجاغت قةت  تعلتؿ ألفل العلـ
اتةع قةـ تعلتيت ثجلت العجلرات ف لكت   (  تل دـ اسلا تعلتؿ ثجلت  ؿ  جلر 0.331لاتئةلس   ؿ  

 الثجلت. أقؿ تف تعلتؿ ثجلت التئةلس   ؿ تتل ةعةر إلل أف العجلرات  ال درا  تكلسج  تف
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 طرةئ  الدازع  الكافة  -ا 
 جاغت قةت    Split halfلادائؽ تف ثجلت التئةلس   ؿ دـ اسدبداـ طرةئ  الدازع  الكافة  

(  جعد دااة  أثر الدازع  جتعلدل  سجةرتلف  جرا ف 0.244تعلتؿ ا ردجلط جةف كافل التئةلس  
Spearman-Brown   تتل سجؽ أف التئةلس  ال ( ،  ةدض0.354جاغت قةت  تعلتؿ الثجلت  
 درا  تكلسج  تف الثجلت.

(  جلر  10 تف إارااات الادؽ  الثجلت السلجئ  أاج  التئةلس فل ا رده الكملعة  ت  ف تف  
(  ، الجعد 55إلل  5ت ز    ال أجعلده  تل ةال: الجعد األ ؿ: ال  ل جل كفعل ت  ةتثاه العجلرات تف  

( ، الجعد الثللث: دافةز الذات  ةتثاه العجلرات 40إلل  54ثاه العجلرات تف  الثلكل: إدار  ا كفعل ت  ةت
( ،  الجعد 30إلل  45( ، الجعد الراجع: ال  ل جلكفعل ت اآلبرةف  ةتثاه العجلرات تف  40إلل  45تف  

(   التئةلس جمذه الا ر  10إلل  35البلتس: تعللا  اكفعل ت اآلبرةف  ةتثاه العجلرات تف  
 لعة  الل  لادطجةؽ  ال  ةك  الجاث األسلسة .الكم

 الجاث إارااات -ا
 0 ال اداكل الذ لا تئةلس ا داد ػػ 5
 0التكلسج  اياالعة  األسللةا جلسدبداـ الدراس  ألد ات السة  تدرة  ال فلا  تف الدائؽ ػػ 4
 0 الدراس   ةك   ال الدراس  أد ات دطجةؽ ػػ 4
 0الدراس  فر ض بدجلر  ااالعةل الجةلكلت دااةؿ ػػ 3
 0 السلجئ   الدراسلت الكظرت ا طلر ض ا في  دااةامل الكدلع  إلل الد اؿ ػػ 1
  0 التئدرالت الد اةلت جتات    البر ج ػػ 2
 اياالعة  األسللةا ػػ اػ

 ا ادتل ة  لاعاـ  اياالعة  الازت  ج اسط  اياالعة  األسللةا تف تات    الجلاث ةسدبدـ
 .الدراس  فر ض  ابدجلر الدراس  ألد ات السة  تدرة  ال فلا  تف لادائؽ Spss جػ ابدالرا  التعر ف 

  نتبئذ الذساست
 : اختببس الفشض األول وتفسري النتبئذأولا 

 أفراد درالت لتد سط جةف  بدجلر الفرض األ ؿ  الذت ةكص  ال أكه "ة اد فرؽ داؿ إاالعةل   
" اسدبدـ .الجعدت األداا لالل   ال اداكل الذ لا تئةلس  ال الجعدت   الئجال األداا فل الدراس   ةك 

 (  كدلع  هذا الفرض:5 ة ض  اد ؿ  ردجط  لاتات  لت الت t" Test"الجلاث ابدجلر "ت" 
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  ال الجعدت   الئجال التد سطلت  ا كارافلت التعةلرة   قةت  "ت "  تسد ت د لدمل لألداا
 ال اداكل الذ لا تئةلس

 العينة

 

 

 المتغيز

 األداء
 قيمة

" ت 

" 

مستوى 

 الداللة
 البعدى القبلي

 المتوسط العدد
االنحزاف 

 المعيارى
 المتوسط العدد

االنحزاف 

 المعيارى

 9.4. 4.91 4.91 4.794 43 4.93 7.95 43 الذكاء الوجداني  

تتل ةعةر إلل  ا د  0.05ةدض  تف الاد ؿ السلجؽ أف قةت  "ت" دال  إاالعةل   كد تسد ت 
 تئةلس  ال الجعدت   الئجال األداا فل الدراس   ةك  أفراد درالت لتد سط جةف فرؽ داؿ إاالعةل  

 .الجعدت األداا لالل  ال اداكل الذ لا
،  ةت ف أف ةعزت الداسف التدتثؿ في اردفلع أداا ديتةذ   ؿ تتل سجؽ ةدض  اا  الفرض األ 

أثر ا جتملرات جركلت  ال  رت لدعاةـ الدف ةر.  الذي ةمدؼ في األسلس التات    الدارةجة  إلل   كمـ د
إلل دعاةـ الديتةذ جعض التملرات التكلسج  الدي دسل دهـ في الدعلتؿ تع الت اقؼ الاةلدة  التبداف . 

 (  .De Bono(1989)دي ج ك  ألل ذلؾفةعةر 
الذ لا ال اداكل   داسةف ه ةت ف  ةدسؽ تل سجؽ تع كدلع  الدراسلت الدللة   الدي أعلرت إلل أك

( 4050( ، إستل ةؿ جدر  4004( ،  فلؼ إجراهةـ   4004ج اه  لـ   هي:  تاتد  جد الستةع   
 & Karimzadeh & Goodarzi(، 4050(؛ تات د الب لل   4050؛ فلطت  جر لت   

Rezae(i2012) (لت ،  )تر ( ، 4052(،  زةز   4051( ، سللي غا ش   4054ل ات دي  ع 
( ،  أتةر   جد الاطةؼ  4054( ،   جد التللؾ فرةد  4054(، أتكة   زتي 4052اةعاع  

  4054 ، )Elisa, Widyasari and La Ode Amri(2019) ( ،اتد جف ات د الغلفري ، ) 
سعةد جف ساةتلف الظفري، اسةف  ال البر اي، الل  سللـ الج سعةدي،  جد اهلل جف بتةس 

 ( (.4040ر الراااة ، جدر ات د البر اي  ب ل  زاهر الا سةك     أتج سعةدي، تر   كلا
كاد أف هكلؾ فر قل دال  إاالعة ل جةف الئةلس الئجاي  الجعدي في   ؿ جللكظر إلل كدلع  الفرض األ 

لالل  الئةلس الجعدي، تتل ةعةر إلل أثر الجركلت  الددرةجي في دكتة  الذ لا  الذ لا ال اداكل
 ال اداكل. 
في دكتة  الذ لا  1 بلا    رت  دفسةر فل اة  جركلت  ال  رت  تا ر الدراس  الاللة (  ةت ف

ال اداكل لدت العةك  جللتئلرك  جةف الئةلس الئجاي  الئةلس الجعدي، إلل أف ديتةذ العةك  في الئةلس 
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ال مل في ، فسل دهـ ذلؾ  ال دكظةـ أف لرهـ  آراعمـ   اسدر تبداف الجعدي اسدبدت ا تملرات  ئاة  
 0الذ لا ال اداكل لتئةلست اقؼ ادةد   هذا ةت ف اسدئرااه تف كدلع  الئةلس الجعدي 

 تل ةت ف دفسةر دف ؽ أفراد العةك  في األداا  ال تئةلس الذ لا ال اداكل، جل سدكلد إلل طجةع  
 ، ت ام  التعا تلت  التعل ر إذ إف هذه األكعط 1تملرات الجركلت  با ال ، داؾ التدعائ  ج  رت

إلل الدت ةف تف الا ـ  ال ت ض  لدمل  ال ا ؿ إلل قرار العا ا لمل ،  ذلؾ  فر الجركلت  لاعةك  
 0بجرات ت كدمـ تف تتلرس  التملرات الدي دعد تدطاجلت أسلسة  

 ددفؽ هذه الكدةا  تع تل د اات  إلةه كدلع   الدراسلت العرجة   األاكجة  ا ؿ إت لكة   دكتة  
جلسدبداـ تكله   جرات  تعد  لمذا العرض  تف هذه الدراسلت دراس   ؿ سللف ي  اداكلالذ لا ال  

( ، سللي Hol,t2007دراس  ه لت   2002)Salovey, Mayer & Caruso    تلةر   راز   
 ( ، أتةر   جد الاطةؼ 4054(،  جد التللؾ فرةد  4052(،   تر اةعاع  4051غا ش   

  4054)0 
تف اةث  ا د فر ؽ ذات د ل  إاالعة  جةف تد سطلت  أل ؿرض ا  اةه ددض  اا  الف

درالت األداا الئجاي  تد سطلت درالت األداا الجعدي  ال تئةلس الذ لا ال اداكل لالل  األداا 
 .الجعدي 
 : وتفسري النتبئذ لخبنًاختببس الفشض ا: حبنُب

 أفراد درالت لتد سط جةف العةل   بدجلر الفرض الثلكل  الذت ةكص  ال أكه "  ة اد فرؽ داؿ إا
" اسدبدـ الجلاث ابدجلر "ت" .  ال اداكل الذ لا تئةلس  ال  الددجعل الجعدت األداا فل الدراس   ةك 

"t" Test   كدلع  هذا الفرض:4لاتات  لت التردجط   ة ض  اد ؿ ) 
  ال  الددجعل الجعدت التد سطلت  ا كارافلت التعةلرة   قةت  "ت "  تسد ت د لدمل لألداا

 . ال اداكل الذ لا تئةلس
 العينة

 

 

 المتغيز

 األداء
 قيمة

" ت 

" 

مستوى 

 الداللة

 التتبعي البعدى

 المتوسط العدد
االنحزاف 

 المعيارى
 المتوسط العدد

االنحزاف 

 المعيارى

الذكاء 

 الوجداني  
 غيز دالة 493 4.91 4.791 43 4.91 4.794 43

 اؿد ؽ أف قةت  "ت" غةر دال  إاالعةل  تتل ةعةر إلل أكه   ة اد  فرؽةدض  تف الاد ؿ السلج
 الذ لا تئةلس ال   الددجعل الجعدت األداا فل الدراس   ةك  أفراد درالت لتد سط جةف إاالعةل  
في ض ا ايطلر الكظري  ثلكل ةت ف دفسةر كدلع  الفرض ال،  جللدللل ةدائؽ الفرض الثلكل.  ال اداكل

( ، 4004( ،  فلؼ إجراهةـ   4004 تاتد  جد الستةع   دراس    هذا تل أ ددهالسلجئ   الدراسلت 
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 Karimzadeh(، 4050(؛ تات د الب لل   4050      ( ؛ فلطت  جر لت 4050إستل ةؿ جدر  

& Goodarzi & Rezaei (2012)زةز  4051( ، سللي غا ش   4054ل ات دي  ع(  ، لت  ،)
( ، 4054( ،  أتةر   جد الاطةؼ    4054(،  جد التللؾ فرةد  4052 تر اةعاع   ( ،4052 

Elisa, Widyasari and La Ode Amril (2019) اتد جف ات د الغلفري، سعةد جف ساةتلف ، )
الظفري، اسةف  ال البر اي، الل  سللـ الج سعةدي،  جد اهلل جف بتةس أتج سعةدي، تر   كلار 

 ( (.4040زاهر الا سةك     الراااة ، جدر ات د البر اي  ب ل  
 ذلؾ سل د األثر ايةالجي لألكعط  الجركلت  الكلد   ف طرةئ  دئدةته الدي أثلرت الدافعة  

، فئد  لف ةدضتف  ثيث  عم ر الاتلس لدت أفراد العةك   ال جئلا أثر الددرةا ادل جعد تضي 
ـ  دثةردافعةدمـ، جؿ أاةلكل   لف تات    تف التملرات الدي داذا اكدجله الطاج  ،  دعاعمـ،  داتسم

  اةه 0تف بلرج  ةك  الدراس  إلل اض ر الااسلت  ا لدزاـ جمل  التعلر   فةمل  جعض الديتةذةسعل 
تف اةث  دـ  ا د فر ؽ جةف أداا أفراد التات    الدارةجة  في الئةلس  ثلكلددض  اا  الفرض ال

جعد تر ر ثيث  أعمر تف  الذ لا ال اداكلئةلس الجعدي  الئةلس الددجعي  ال التئةلس التسدبدـ ل
 .  دطجةؽ جركلت     رت(

 -:بحجتىصُبث ال 
 الاللة   ة اي الجلاث جتل ةاي : جاثفي ض ا كدلع  ال

التدارس لتل له فل  الذ لا ال اداكلا دتلد جركلت    رت  تكم  تسدئؿ في دعاةـ  دكتة   .5
 0جكلا عباة  الديتةذتف أهتة   جةر  في 

دكظةـ د رات ددرةجة  لتدةرت التدارس  التعاتةف في الترااؿ الدعاةتة  التبداف   ال  .4
 الجركلت  ليسدفلد  تكه

في  ؿ تراا  دعاةتة  لت ا ج  تدطاجلت  الذ لا ال اداكلدباةص تئرر ةر ز  ال دكتة   .4
 األلفة  الثللث .

 -الذساسبث والبحىث املقرتحت:
ت في دكتة  تملرت تدغةرات أبرت تثؿ: الدف ةر العاتي ،  تملرات تل دراس  أثر جركلت    ر . 5

  راا التعرف  لعةكلت تبداف .
دراس  أثر جركلت    رت في دكتة  تملرت الجاث العاتي لتعل كي أ ضلا هعة  الددرةس  .4

 جللالتعلت.
جلسدبداـ  الذ لا ال اداكلإاراا دراس  تئلرك  جةف أثر الددرةا التكماي التجلعر  ال  .4

 جركلت   ال  رت  أثر الددرةا جلسدبداـ  أسا ا الدت .
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 املشارع
 أول املشارع العشبُت

(: جركلت  ال  رت لدعاةـ الدف ةر. الازا البلتس، 4004د دي ج ك    درات  دةكل  تر فةضي( إد ار 
 دار الف ر العرجي.  ،الع اطؼ  التعل ر.  تلف

 .(:  الت هج   الدف ؽ العئاي. الرةلض، دار الزهراا 4050إستل ةؿ إجراهةـ جدر   
 Cognitive Research ال   رت (:فل اة  جركلت  تئدرح قلعـ 4054أتكة  ة سؼ تاتد  زتل  

Trust   فل دكتة  الذ لا ال اداكل  قةـ الت اطك  تف بيؿ تلد  الدلرةخ لدت ديتةذ الاائ
 .الثلكة  تف الدعاةـ األسلسل، رسلل  د د راه غةر تكع ر  ،  اة  الدرجة  التع  اا اف 

داـ جعض فكةلت تكدس رت لطفؿ (: دكتة  الذ لا ال اداكل جلسدب4054أتةره تاتد سعةد  جد الاطةؼ  
 الثلكي.  ،الراجع ،الر ض . تاا  دراسلت  جا ث الدرجة  الك  ة  

( : ددرةس تلد  العاـ  فل ض ا جركلت    رت  أثره فل الدااةؿ 4054إةتلف  يا الدةف الجلز  
،   دكتة  تملرات الدف ةر  الدافع لإلكالز لدت ديتةذ التراا  اي دادة  ، رسلل  د د را 

  اة  الدرجة  ، التع  التكا ر  .
(: الذ لا ال اداكي 4003جلـ ر جكز  الؾ س  ت   درات  افلا األ سر   يا الدةف  فلفي( 

 .الئلهر ، دار قجلا لاطجل    الكعر  الد زةع
اتد جف ات د الغلفري، سعةد جف ساةتلف الظفري، اسةف  ال البر اي، الل  سللـ الج سعةدي، 

 ب ل  زاهر .تةس أتج سعةدي، تر   كلار الراااة ، جدر ات د البر اي  جد اهلل جف ب
(: فل اة  جركلت  ددرةجي في دكتة  الذ لا ال اداكي لدت تعاتي العاـ  4040الا سةك   

   ،50،  3 الرةلضةلت  التالؿ الثلكي جساطك  ُ تلف. تاا  العاـ  الدرج ة    الكفسة ، 
520- 554.) 

سا  ي فل  -إكفعللي -فل اة  جركلت  إرعلدت  ئيكي  " (:4051غا ش   سللل اتلؿ تاتد أاتد
دكتة  الذ لا ال اداكل  أثره فل داسةف الدمةؤ لاز اج لدت  ةك  تف الفدةلت قجؿ الز اج. . 

 رسلل  تلاسدةر  ،  اة  الدرجة  التع   ةف عتس.
ا كاا  0داكل ، الئلهر  ( تل  راا  تعرف  الذ لا ال ا 4005سلتة  األكالرت ، ااتل الفةؿ  

 0التارةه
 زةد ف  لةش. الرضل دار ، دتعؽ ، الدف ةر دعاةـ( 4005   آبر ف ةلسةف ال رةـ  جد  لدؿ

، ددرةس أسللةا(. 5555   .العر ؽ دار  تلف، األردف، العاـ 
 ( الذ لا ال اداكل لدت طيا الالتع    يقده ججعض التدغةرات4003 جد التكعـ أاتد الدردةر   

 .( ، الئلهر  5ج  4التعرفة   التزااة  فل دراسلت تعلار  فل  اـ الكفس التعرفل 
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ثر جركلت  كعلط جدكي رةلضي درج ي تئدرح  ال دكتة  الذ لا أ(: 4054 جدالتللؾ فرةد  رتةش  
ال اداكي   الدااةؿ الدراسي لدت ديتةذ تراا  الدعاةـ التد سط. . رسلل  د د راه ، تعمد 

 التسةا   -لت الكعلطلت الجدكة   الرةلضة  ، التع  تاتد ج  ضةلؼ اـ   دئكة
( : فل اة  جركلت  إرعلدت فل داسةف الذ لا ا كفعللل لدت  ةكه تف  4004 فلؼ إجراهةـ جر لت  

 .التدف قةف  ئاةل  تكبفضل الدااةؿ الدراسل رسلل  تلاسدةر ،  اة  الدرجة  ، التع  جكمل
( : الرضل التمكل  الذ لا ا كفعللل لدت تعاتل  4050ت تاتد رعدات   ال جف اسف الزهراكل ، سر 

 . 452-434( 4الدرجة  البلا  ، تاا   اة  الدرجة  جللزقلزةؽ ، ج  
 (TRIZ) (: فل اة  جركلت  إثراعي تئدرح في الرةلضةلت  فؽ كظرة  درةز4052 تر اعةاع الطللا  

ل اداكي   الدااةؿ األ لدةتي. رسلل  في دكتة  الئدر   ال اؿ التع يت   الذ لا ا
 د د راه ،  اة  العاـ  ا ادتل ة  ، التع   هراف. 

( : الذ لا ا كفعللل ، تفم ته ػػ قةلس  ػ تاا   اة  الدرجة  5554فلر ؽ  ثتلف ، تاتد  جد الستةع  
 .( 44، التع  التكا ر  ،  

فسي دةكي لدكتة  الذ لا ال اداكي في (: فعللة  جركلت  إرعلدي ك4050فلطت  سعةد أاتد جر لت  
التاا  التارة  لادراسلت  أ ف لدت تات    تف الفدةلت التراهئلت -ض ا كت ذج جلر 

 .40 ،الكفسة 
 (: الئدرات العئاة . الئلهر ، ت دج  األكاا  التارة . 5552فؤاد أج  اطا  

دكتة  الذ لا ال اداكي (: دأثةر اسدةرادةاة  تبططلت التفلهةـ في 4054ل ستةر ات دي  علت
 دكعةط الالكا األةتف تف الدتلغ  دعاـ ا رسلؿ جلل ر  الطلعر  . تاا  الرةلض  التعلار ،  

54 ،55  ، 5-40). 
 .( : الذ لا العلطفل  الاا  العلطفة  ، دتعؽ ، الت دا ا سيتل 4004تأت ف تجةضل   

  يقدمتل ججعض التدغةرات :   اداكي الذ لا ال(: الاا  الكفسة  4052تاذ ا أاتد تاتد قتر 
( ، ع 4دراس   ال  ةك  تف طاج   اة  تر ي الدئكة . تاا  العاـ  الدرج ة   الكفسة  ،  

 5). 
( : تدت فل اة  الدكجؤ ا كفعللل فل دكتة  الذ لا ا كفعللل 4004تاتد  جد الستةع رزؽ تاتد   

 (. 545-25، 51،4لاطيا ، تاا  التع  أـ الئرت ، 
(: فل اة  جركلت  إرعلدي في دكتة  الذ لا ال اداكي لبفض اد  السا ؾ 4050تات د سعةد الب لي  

العد اكي لدت طاج  التدارس الثلك ة  الفكة . رسلل  د د راه غةر تكع ر  ،  اة  الدرجة  
  .التع  الزقلزةؽ
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طجةئلت(. دس ؽ،  العاـ (: سة  ل اة  الذ لا ا كفعللي  أسس  د4054تكلؿ  جد البللؽ الا اهلل  
  ا ةتلف لاكعر  الد زةع . 

 ةك  ( : الذ لا التعرفل  ا كفعللل  ا ادتل ل  أسللةا الدعاـ لدت 4001 لةد تاتد أج  التعلطل  
 .تف طيا الالتع  رسلل  د د راه ،  اة  الدرجة  التع  التكا ر 
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