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امللخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تعرف معدالت الذكاء الوجداني والكشف عن العالقة املحتملة بينه وطول القامة ومحيط الرأس لدى تالميذ مرحلة
التعليم األساس ي بمدينة ود مدنى ،وذلك في ضوء بعض املتغيرات الديمغرافية .تستمد الدراسة أهميتها من دراسات الذكاء العاطفي وارتباطاتها بعدد من
املتغيرات النفسية والعصبية واالنفعالية واالجتماعية .تم اختيار عينة طبقية عشوائية من مدارس مرحلة األساس بمدينة ودمدني .طبقت ثالث أدوات
هي :استمارة البيانات األساسية والشريط املتري لقياس طول القامة ومحيط الرأس ،ثم مقياس الرشيد للذكاء العاطفي ملرحلة التعليم األساس ي بعد
التحقق من صالحيته السايكومترية من خالل فحص معامالت الصدق والثبات والتحليل العاملي .أوضحت النتائج أن أبعاد الذكاء العاطفي والدرجة
الكلية له تسود بدرجة كبيرة لدى هؤالء التالميذ ،بينما لم يالحظ أي ارتباط ذا داللة احصائية بينه ومحيط الرأس ،وطول القامة .وظهرت عالقة
ً
ً
ارتباطية دالة إحصائيا للدرجة الكلية للذكاء العاطفي ومستوي تعليم الوالدين كما لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية للذكاء العاطفي
ً
تبعا لنوع األسرة.
الكلمات املفتاحية :الذكاء الوجداني ،طول القامة ،محيط الرأس ،املتغيرات الديمغرافية

 .1املقدمة:

ُحظى موضوع الذكاء العام باهتمام كبير من علماء النفس خالل القرن العشرين ومن ثم تداعت البحوث والدراسات لسبر أغواره ووضع
نظرياته وبناء أدوات القياس املناسبة له ،فقد شهدت الساحة العلمية مبادرات قويه من علماء أمثال واطسون وثورندايك وفرانسيس جالتون وجيمس
كاتل وجون البورت وغيرهم من العلماء الذين تناولوا الذكاء والقدرات العقلية ومفاهيم تطور الذكاء،وما أثر البيئة والوراثة في اإلسهام في هذا التطور.
وقد جاءت موجة أخرى من التحديث والتطوير على يد جاردنر ( )1983بعد خروجه على املجتمع العلمي بنظريته الفذة عن الذكاءات املتعددة
والتي بين فيها إن نظرية الذكاء العام ما عاد لها رونق علمي كما سبق ،وذلك ألنه وضح أن الذكاءات متعددة وليس ذكاءا واحدا ،وأن لكل ذكاء مصدره
الخاص به واملتأثر إلى حد كبير ببيئته االجتماعية والنفسية والعقلية الخاصة بالفرد ذاته فهناك الذكاء املعرفي أو العقلي والذكاء االجتماعي والذكاء
الوجداني.
ثم جاء من بعده جوملان في عام  1995بنظريته التي ركزت على الذكاء العاطفي باعتباره أساسا لبناء القدرات العقلية والنفسية للفرد ،حيث
ً
سواء
أوضح أن الذكاء العاطفي أو الوجداني له إسهاماته األصيله على الصعيد املعرفي واالجتماعي للفرد ومن ثم نسب إليه نجاحات الفرد املتعددة
أكانت على صعيد التحصيل األكاديمي أم األداء املنهي أم الحياة االجتماعية.
ودلت دراسات عديدة على أن الذكاء العام والذكاء العاطفي لكليهما أسس عصبية وبيولوجية ساعدت في التطور بمفهوميهما والتطبيقات
العلمية والعملية التي تأسست على هذه املفاهيم ،فمن ذلك دراسات تبنت البحث في األسس العصبية والبيولوجية للذكاء املعرفي مثل (واطسون
 – Watsonالخليفة وعلي ولين Lynn2010؛لين1990 Lynn،؛ بترجي والخليفة وأحمد 2013؛201بخيت وآخرون )2016 ،بينما سار اتجاه آخر في
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البحث عن األسس واملنطلقات البيولوجية أو العصبية للذكاء الوجداني (أبو شعيشع2002 ،؛ ماير وسالوفي1990 Mayer and Salovey،؛ عبد الرحيم
وإبراهيم .)1988،ومن هذا املنطلق رأى الباحثان تناول موضوع الذكاء العاطفي والبحث في مدي ارتباطاته البيولوجية العصبية متمثلة في محيط الرأس
وطول القامة في مجتمع طالبي بمدينة ود مدني عاصمة والية الجزيرة بالسودان.
مفهوم الذكاء الوجداني
ال يزال موضوع الذكاء الوجداني موضوعا تحت الدراسة والبحث ،وتتطور دراسات الذكاء الوجداني بشكل متعاظم ويلقى ذلك بظالله على
مفهومه وتعريفه أيضا ،ومع ذلك يمكن إن استعراض بعض التعريفات ألشهر من بحثوا وكتبوا في هذا املوضوع .فقد عرف ماير وسالوفي "Mayer and
" )1990( Saloveyالذكاء الوجداني بأنه :قدرة الفرد علي رصد مشاعره وانفعاالته الخاصة ومشاعر اآلخرين وانفعاالتهم والتمييز بينهما ،وأن يستخدم
الفرد هذه املعلومات في توجيه سلوكه وانفعاالته.
وبناء على هذا التعريف فإن الذكاء الوجداني يتضمن القدرات التالية:
 إدراك الفرد النفعاالته وعواطفه والتعبير عنها.
 تنظيم الفرد النفعاالته وانفعاالت اآلخرين.
 توجيه سلوك الفرد.
استدرك ماير وسالوفي " "Mayer and Saloveyإن هذا التعريف يكتنفه الغموض إذ أنه تضمن املنظومة االنفعالية وأغفل الجانب املعرفي
(التفكير) ،ولذلك أعادا تعريف الذكاء الوجداني بأنه :قدرة الفرد على اإلدراك الدقيق النفعاالته والتعبير عنها ،وأن يفهم كيف تؤثر االنفعاالت علي
الفكر ،وأن يفهم ويستدل من االنفعاالت ،وأن ينظم االنفعاالت بما يعزز النمو االنفعالي والعقلي للفرد (السمادوني.)2007 ،
وبهذه اإلضافة أعاله يتم ربط االنفعال بالتفكير (ذكاء معرفي).
مما تقدم يتضح أن الذكاء الوجداني عند مايرو سالوفي هو عبارة عن مجموعة من القدرات التي توضح الفروق الفردية بين األفراد في مستوي
إدراكهم وفهم االنفعاالت .وبصوره أوضح هو القدرة على إدراك املشاعر واالنفعاالت والتعبير عنها ،والقدرة على استيعاب املشاعر في األفكار والقدرة
على فهم املشاعر وتبريرها في الذات واآلخرين.
ويعتبر أهم تطور في موضوع الذكاء هو ما أحدثه دانيال جوملان ) (Daniel Goleman,1995فعرف الذكاء الوجداني بأنه مجموعة من املهارات
العاطفية التي يتمتع بها الفرد والالزمة للنجاح في التفاعالت املهنية وفي مواقف الحياة املختلفة ،ثم عرفه بأنه قدرة الفرد على معرفة مشاعره ومشاعر
اآلخرين لدفع ذواتنا وإدارة انفعاالتنا بشكل فعال داخل أنفسنا وفي عالقتنا باآلخرين .هذا التعريف يتضمن مجموعة من األبعاد من مثل :معرفة
االنفعاالت الذاتية وإدارتها ،تحفيز الذات والتعاطف مع اآلخرين (املهارات االجتماعية) .وحسبما أورد أبو النصر( )2008نستطيع من خالل التعريفات
السابقة للذكاء الوجداني أن نلخص املؤشرات التي تعكسها طبيعة تعريفات الذكاء الوجداني في املحاور التالية:
 القدرة علي الوعي بمشاعر الفرد وانفعاالته.
 إدراك الفرد ملشاعر االخرين ووعيه بها وتقديرها وتفهمها.
 التحكم في مشاعر الفرد تمكنه من القدرة علي استقراء مشاعر اآلخرين وضبط انفعاالتهم.
 استخدام االنفعاالت واملشاعر وضبطها والتحكم فيها وتوجيهها لدي الفرد واآلخرين.
 التفاعل االجتماعي مع اآلخرين والتعاطف مع مشاعرهم.
أبعاد الذكاء الوجداني:
يتكون الذكاء الوجداني من عدة أبعاد تتشابه فيما بينها من حيث املفهوم والداللة ،ويمكن توضيحها وفقا لتصور كل عالم ،وحسب جوملان
( )1995فأن الذكاء الوجداني يتكون من خمسة أبعاد هي:
 الوعي بالذات :فالوعي بالذات يعني وعي املرء بمشاعره وعواطف وانفعاالته الشخصية وحالته املزاجية كما تحدث ،وكذلك الوعي بأفكاره
عنها .والوعي بالذات هو أساس الثقة بالنفس والكفاءة في إدارتها وهو األساس الذي يعتمد عليه املرء في اتخاذ قراراته الحياتية املختلفة.
 تنظيم الذات :يقصد به الكيفية التي يتعامل بها الفرد مع املشاعر واالنفعاالت السلبية التي تؤذيه وتزعجه ،وكيفية التخلص منها وتحويلها
إلي انفعاالت إيجابية .ويتضمن تنظيم الذات (إدارة العواطف أو ضبط وتملك النفس)
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 الدافعية :هي ا ملحركة لسلوك الفرد لبلوغ هدف معين والقاعدة األساسية ،وإن لكل سلوك دافع سواء ًً كان هذا الدافع داخلي أم خارجي،
ويعتبر األمل هو أحد املكونات األساسية للدافعية والتي تعني أن يكون لدي الفرد هدف وأن يعرف الخطوات الضرورية لتحقيقه ،وأن يكون
لديه الحماس واملثابرة الستمرار السعي نحوه.
 التعاطف (التفهم) :يشير مفهوم التعاطف إلي قدرة الفرد علي قراءة مشاعر اآلخرين من أصواتهم أو تعبيرات وجوههم والتعرف عليها
ً
واالستجابة لها ،فالتعبيرات غير اللفظية أصدق بكثير من التعبيرات اللفظية ،فكثيرا ما تقصر اللغة أو تعجز عن التعبير عما يشعر به الفرد
أو يفكر فيه ومن ثم تكون تعبيرات الوجه والنبرات واإليماءات أصدق في التعبير ،فقد يوافق شخص بلسانه في حين يدل وجهه وصوته علي
الرفض ،كما ويتضمن قدرة الفرد علي إدراك وفهم مشاعر اآلخرين ووجهات نظرهم.
 املهارات االجتماعية :وتشير إلي التأثير اإليجابي والقوي في اآلخرين عن طريق إدراك انفعاالتهم ومشاعرهم ،ومعرفة متى تقود ومتى تتبع
اآلخرين ،وتساندهم والتصرف معهم بطريقة الئقة وبناء الثقة وتكوين شبكة عالقات اجتماعية ناجحة.
الذكاء الوجداني واألسس العصبية والبيولوجية
ً
يعتبر املخ – أحد مكونات الجهاز العصبي الطرفي -وهو املنظم األساس ي للمشاعر والعواطف ويؤدي دورا مهما في عملية التذكر وهذا يفسر
أهمية املشاعر والعوامل الوجدانية في التذكر (كوتي .)2006 ،ويتميز الجهاز العصبي الطرفي بقوة كافية تجعله يفوق كال من التفكير املنطقي ونماذج
االستجابة الطبيعية لجذع الدماغ "املخ".,ويقوم املخ بالوظائف الوجدانية ،فالجهاز الطرفي " ،"Limbic Brainهو الذي يتحكم في العواطف  ،ويقع
وسط الطبقات الثالث األساسية للدماغ "للمخ" وهي بالترتيب القشرة املخية " "Cortexوالجهاز الطرفي " "Limbic Brainوجذع الدماغ "Brain
" Stemوفي وسط الجهاز الطرفي خلف العينين مباشرة توجد اللوزة "( "Amygdaleسليمان وسليمان )2017 ،وترتبط اللوزة بالكفاءة الوجدانية فان
الوصالت العصبية التي تصل بين الفص املقدمي " مركز األفكار" واللوزة " مركز االنفعال" هي املسؤولة عن الكفاءة الوجدانية للفرد ،وأي تلف في هذه
الوصالت سيؤثر سلبا علي أدائها علي الرغم من أن قدرات الفرد العقلية ستبقي سليمة (سليمان وسليمان .)2017 ،وتم تعزيز هذه الفكرة من خالل
عدة دراسات (جوملان ،1996 ،ماير وآخرون )2007 ،حيث ثبت إن االنفعاالت لها تأثير على السلوك يفوق تأثير العمليات املنطقية .كما أشارت بعض
الدراسات إلى تحديد الوظائف االنفعالية للنصفين الكرويين للدماغ (أبوشعيشع2002 ،؛ عبد الرحيم وإبراهيم ،)1988 ،كما أفاد أبوشعيشع ()2002
أن تلف النصف األيمن يعوق استرجاع املحتوي الوجداني في بعض التجارب ويعوق النواحي الوجدانية والسلوكية.
أهمية الذكاء الوجداني في حياة الفرد
ً
ً
أوضح الهوارى ( )2007بأن الوجدان (االنفعال) يمثل جانبا أساسيا من جوانب السلوك اإلنساني ،وهو ذو صلة وتأثير كبير علي حياة اإلنسان
ً
وشخصيته ،فمن الناس من لديه نضج عاطفي وانفعالي وله القدرة على التكيف مع أفراد املجتمع .ومنهم من ليس له نضج ،وهؤالء غالبا ما يعانون من
مشكالت التكيف والتوافق وإدارة العالقات االجتماعية .واالنفعاالت سواء كانت إيجابية أم سلبية فهي ضرورية للحياة اإلنسانية ،ولها تأثير على
اإلنسان ،وعلى قراراته اليومية ،لذلك فمن املهم جدا تزويد اإلنسان بمهارات الذكاء الوجداني ،فالعالم اليوم يشهد تحوال في القيم األخالقية
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية مما يستدعي تحلي األفراد بمهارات التعاطف والتشاور واملشاركة الواعية ،وعلى مدي اكتساب واستخدام هذه
املهارات يتم التكيف السليم مع املشكالت الحياتية.
ومن هنا تتضح أهمية هذه املهارات لدى األفراد والقدرة على إدارتها والتعامل معها .وقد ساهم كل هذا في االهتمام بمفهوم الذكاء العاطفي
لتأثيره القوي علي تلك القدرات .ويشير الهوارى ( ) 2007أيضا إلي أن أحد أسباب اهتمام الباحثين بمفهوم الذكاء الوجداني ( بار ون وباركر & Bar-on
 2000 ،Barker؛ جوملان 1996 ، Goleman؛ عيس ي ورشوان  )2006 ،هو محدودية مقاييس القدرات الذهنية في التنبؤ بشكل كاف بنجاح الفرد في
مختلف مواقف الحياة ،وأهمها املجال االجتماعي واملنهي  ،فيرون أن ما بين  %20 – 10فقط من التباين في مقاييس النجاح املنهي يمكن إيعازه لقدرات
معرفية  ،في حين إن النجاح املنهي يتطلب قدرات أوسع من ذلك  ،كاملهارات االجتماعية  ،وضبط االنفعاالت  ،وإدارة وحفز الذات.
األهمية التطبيقية للذكاء الوجداني
استفادت عدة مجاالت حيوية من مفهوم ونظريات الذكاء الوجداني من ناحية تطبيقيه في االرتقاء باملمارسة املهنية في هذه املجاالت مثل:
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 الذكاء الوجداني واألسرة
يتحقق النمو الوجداني واالجتماعي للطفل من خالل عملية التنشئة االجتماعية التي تعني باستدخال القيم واالتجاهات االجتماعية
واألنماط السلوكية في شخصيه الطفل .ولعله من املعلوم إن النمو االنفعالي واالجتماعي للطفل يتأثر إلى حد كبير باملناخ األسرى العام وبدينامية
العالقات االجتماعية داخل األسرة وتلعب االتجاهات الوالدية نحو الطفل دورا مهما في اكتساب أنماطه السلوكية وإدراكه االجتماعي ،ومن ثم في
تشكيل شخصيه الطفل من خالل النمو العقلي واالجتماعي والوجداني حيث يتأثر املناخ النفس ي واالجتماعي لألسرة بأساليب املعاملة الوالدية ،التي
تتمثل في إدراك الطفل للمعاملة التي يتلقاها من والديه في إطار التنشئة الوجدانية إما في اتجاه القبول الذي يتم في إدراك الطفل للدفء واملحبة
والعطف واالهتمام واالستحسان واألمان بصوره لفظيه أو غير لفظيه .أو في اتجاه الرفض الذي يتمثل في إدراك الطفل لعدوان الوالدين وغصبهم عليه
واستيائهم منه أو شعورهم باملرارة وخيبه األمل واالنتقاد والتجريح والتقليل من شأنه( .شنان وانو.)2015 ،
 الذكاء الوجداني واملنظومة التربوية
جرت العادة أن أي مؤسسة تربوية ترتكز على أربع دعائم أساسية هي :املعلم ،الطالب ،واملناهج التعليمية واملوارد املادية ،وتمثل املوارد
البشرية – املعلمون والطالب – ودرجة االهتمام بهما وتطويرهما عنصرا مهما في تحقيق أهداف املؤسسة ،فمن هنا يجدر أن تركز املؤسسات التربوية
اهتماما بالنواحي الوجدانية للمدرسين وأيضا للطالب وذلك لزيادة فعالية وإنتاجية هؤالء األفراد .ولتحقيق تلك فالبد إن تتوافر لدي املدير املهارات
الوجدانية واالجتماعية املكونة للذكاء الوجداني وكشف الكفاءات التي تحتويها تلك املهارات ،ويؤكد السمادونى( )2007إن املدير الذي تنقصه املهارات
االجتماعية والوجدانية فلن تكون لديه القدرة علي إقناع أو تحفيز اآلخرين ،ولن تكون لديه مهارة قيادة فريق عمل جماعي ،ولو كانت تنقصه مهارة الوعي
بالذات فسوف يكون ذلك مؤشرا لنقص الثقة بالنفس لديه ،فالثقة بالنفس تعد عامال مهما في مهارة الوعي بالذات.
الذكاء الوجداني والتحصيل الدراس ي
وفقا ملا ذكره حسين وحسين ( )2006إنه اتفق كل من جاردنر ( "Gardner" )1983وبار – أون " )1988( "Bar –Onوماير وسالوفي Mayer
, & Salovey ,و جوملان  Golemanعلى أن الذكاء املعرفي للطالب لم يعد املعيار الوحيد للنجاح إذ يسهم في ذلك بنسبة ( )%20في نجاح الطالب تاركا
( )%80لعوامل أخري من بينها الذكاء الوجداني للطالب ،وهكذا يمكن القول بأ ن نجاح الطالب يعتمد اعتمادا كبيرا علي الذكاء الوجداني.
إن بعض الدراسات قد توصلت إلى نتائج أكدت إن مهارات الذكاء الوجداني تعد عامال مهما في مساعدة الطالب علي تحقيق النجاح األكاديمي،
وأن هناك عالقة موجبة بين ارتفاع مستوي الذكاء الوجداني لدي الطالب وبين عملية التحصيل األكاديمي ،كما أن الطالب ذوي مستوي التحصيل
املرتفع لديهم قدرة علي فهم ذواتهم وقدرة علي ضبط أنفسهم والسيطرة عليها ،وكذلك قدرة علي ضبط البيئة املحيطة بهم وتعديلها .كما أوضحت نتائج
بعض الدراسات أهمية القدرات الفردية للطالب في التحصيل األكاديمي ،وتتمثل هذه القدرات فيما إذا كان الطالب يتمتع بثقة في نفسه أم ليست لديه
تلك الثقة ،خجول أم اجتماعي ،انعزالي أم يفضل العمل الجماعي ،متحكم في نفسه أم غير متحكم .وتلك هي أهم الكفاءات الوجدانية التي تشتمل عليها
مكونات الذكاء الوجداني .وتوصلت أيضا نفس الدراسات في نتائجها إلى أن الطالب الذين يتمتعون بمهارات الذكاء الوجداني مثل :إدارة الوقت وإنجاز
الهدف والتواصل التوكيدي ،وحل املشكالت ،والتعاطف ،وإدارة الضغوط يكونون أكثر تحقيقا وإدراكا للنجاح في الحياة األكاديمية أو العملية.
إن إمكانية تحسين التحصيل األكاديمي للطالب تتوقف على تنمية املهارات االنفعالية واالجتماعية لديهم ،ولتحقيق ذلك البد من االهتمام برفع
مستوي الوعي بالذات لديهم ،التفهم العطوف وحل املشكالت وإدارة االنفعاالت في محيط بيئة التعلم ،كما توجد عدة برامج تساعد في تنمية مهارات
الذكاء الوجداني لدي الطالب واملعلمين من مثل :برامج إعداد املعلمين ،والتعلم االجتماعي والوجداني وغير ذلك .ولكي تحقق هذه البرامج أهدافها ينبغي
أن يتم تضمينها ضمن املنهج الدراس ي للطالب.
من الدراسات السودانية ،تناولت دراسة عثمان ( )2007الذكاء الوجداني :مفهومه وقياسه وعالقته ببعض املتغيرات الديمغرافية لدى
العاملين والطالب بوالية الخرطوم .استخدمت الباحثة مقياس الذكاء الوجداني الذي أعدته في ضوء نموذج مايرـوسالوفي للذكاء الوجداني ،بلغ حجم
عينة الدراسة ( )410تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة .توصلت الدراسة الي وجود فروق داله إحصائيا في درجات األبعاد الفرعية للذكاء
الوجداني والدرجة الكلية للذكاء الوجداني تعزي ملتغير النوع وكانت الفروق لصالح الذكور ،ويوجد ارتباط موجب بين درجات األبعاد الفرعية للذكاء
الوجداني والدرجة الكلية للذكاء الوجداني مع مستوي العمر الزمني للمفحوصين .ولم تظهر عالقة ارتباط إيجابية بين درجات األبعاد الفرعية للذكاء
الوجداني والدرجة الكلية له مع املستوي التعليمي للمفحوصين .كما تناولت دراسة عوضين ( )2009الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق الدراس ي
والصحة النفسية لدي طالب بعض الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم ،هدفت الدراسة إلي الكشف عن عالقة الذكاء الوجداني بكل من التوافق
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الدراس ي والصحة النفسية ،واستخدمت الباحثة مقياس الذكاء الوجداني من إعداد عثمان الخضر ،وتوصلت الدراسة الي ارتفاع مستوي الذكاء
ً
ً
الوجداني والتوافق لدي عينة الدراسة ،ولم تظهر الدراسة فروقا دالة إحصائيا بين الجنسين في أبعاد الذكاء الوجداني ،ولم تظهر ارتباطا موجبا في
الذكاء الوجداني بأبعاده املختلفة والعمر الزمني لدي عينة الدراسة .أيضا أجري رابح ( )2011دراسة هدفت إلى تعرف الذكاء الوجداني لدي طالب بعض
الجامعات السودانية ،استخدم فيها املنهج الوصفي ومقياس الذكاء الوجداني من إعداد جهاد الريح علي عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها  140طالبا،
وخلصت النتائج إلي أن الذكاء الوجداني في بعض الجامعات السودانية يتسم باالرتفاع ،وال توجد فروق دالة إحصائيا حسب النوع والدرجة العلمية
والعمر الزمني .واستطرادا لدراسات الذكاء العاطفي في السودان ،فقد أجري شنان وأنو ( )2015دراسة تناولت الذكاء العاطفي ودوره في بناء مركز
التحكم ومفهوم الذات في كل من الطالب املوهوبين والعاديين بمرحلة األساس بوالية الجزيرة .يالحظ من ذلك قلة الدراسات التي تبحث في املكون
البيولوجي للذكاء العاطفي.
أما في البالد العربية ،فقد تناولت دراسة جودة ( )1999بعض مكونات الذكاء الوجداني في عالقتها بمركز التحكم لدى طالب الجامعة فقد
هدفت الدراسة إلى تعرف األبعاد األساسية للذكاء الوجداني ،ومعرفة العالقة بين مركز التحكم (داخلي ـ خارجي) والذكاء الوجداني لدي الجنسين (ذكور ـ
إناث) باألقسام األدبية .تكونت عينة الدراسة من ( )410طالب وطالبة من طالب وطالبات الفرقة الثالثة بكلية التربية ببنها ،وطبق على أفراد العينة
مقياس الذكاء الوجداني لجيرابك من ترجمة وتقنين الباحث باإلضافة الي مقياس التحكم الذي أعده الباحث .لم تظهر نتائج الدراسة فروق ذات دالله
إحصائية بين الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني ككل وفي األبعاد الفرعية ،مع وجود فروق ذات دالله إحصائية في أبعاد الذكاء الوجداني بين طالب
التخصص العلمي واألدبي في بعد (التعامل مع اآلخرين وحفز الذات) وهذه الفروق لصالح طالب األدبي ،بينما لم تظهر فروقا بين األدبيين والعلميين في
بقية األبعاد الستة وكذلك في املجموع الكلي للعينه .وعلي صعيد الدراسات األجنبية ،أجري ماير وكاروسو وسالوفي Mayer ,Caruco,and
)Salovey(1999دراسة استهدفت الكشف عن الخصائص السيكومترية للذكاء الوجداني ،وقابليته لالستخدام كمقياس للذكاء .وتكونت العينة من
ً
 290طالبا وطالبة في املرحلة الثانوية تراوحت أعمارهم بين  11و 18سنة .طبق مقياس الذكاء الوجداني متعدد العوامل ) ،(MEISوقد بينت نتائج
الدراسة أن الذكاء الوجداني يرتبط بالسلوك الواقعي للفرد أكثر منه بقدراته العقلية أو سماته الشخصية ،وأن اإلناث يتفوقن على الذكور في الذكاء
ً
ً
ً
الوجداني عموما وأن مستوي الذكاء الوجداني أعلي لدي املراهقين األكبر سنا منه لدي املراهقين األصغر سنا.
وتعليقا على تلك الدراسات :فإنها قد أفادت في تحديد املنهجية واختيار أداة القياس املناسبة للدراسة الحالية ،حيث تتفق مع دراستي
عثمان ،والحسين في بحث السمة العامة للذكاء العاطفي في ضوء بعض املتغيرات الديمغرافية (العمر – النوع – املستوى التعليمي) .بينما اختلفت
معهما في طريقة اختيار العينة ،أما بالنسبة لدراسة عوضين فقد اتفقت مع الدراسة الحالية في تناولهما األداة املستخدمة لقياس الذكاء الوجداني.
عالوة على أن دراسة جودة تتفق مع الدراسة الحالية في نوع املقياس املستخدم في الذكاء العاطفي بينما تختلف معها في نوع املفحوصين .وإجماال يمكن
القول :باستثناء دراسة ماير وكارسو وسالوفي (-)1999التي اهتمت بقياس الذكاء العاطفي بأبعاده املختلفة-تتفق هذه الدراسات في بحث املعدل الكلى
الذكاء العاطفي وارتباطه ببعض املتغيرات الديمغرافية (العمر-النوع –املستوى التعليمي) ،وهذا ما سارت علية الدراسة الحالية ،إال أنها أيضا تفردت
باختيارها للعينة من تالميذ مرحلة األساس فقط وليس املرحلة الجامعية كما في تلك الدراسات.
كما تجدر اإلشارة إلى أن الدراسات املذكورة أعاله لم تبحث في العالقة املحتملة بين الذكاء العاطفي وارتباطاته البيولوجية والعصبية .ونسبه
ألهمية دراسة الذكاء العاطفي ودوره في حياة الطالب األكاديمية ومدى تأثيره علي كل من املدرسة واألسرة واملجتمع ،فقد رأي الباحثان أن ثمة ارتباطات
فسيولوجية واجتماعية للذكاء العاطفي لها تأثيرها املباشر على شخصية الطالب في مراحل التعليم علميا واجتماعيا كمؤشر لنجاحاته في الحياة ،ولعل
ذلك قاد الباحثين إلى محاولة فحص مدي سيادة الذكاء الوجداني وارتباطاته البيولوجية والعصبية متمثلة في طول القامة ومحيط الرأس في ضوء بعض
املتغيرات الديمغرافية.

 .1.1مشكلة الدراسة:

ً
بناء على ذلك فإن مشكلة الدراسة الحالية تتمثل في قياس معدل الذكاء العاطفي وارتباطاته بمتغيري محيط الرأس وطول القامة (مؤشرات
بيولوجية وعصبية) لدي تالميذ مرحلة التعليم األساس ي في ضوء بعض املتغيرات الديمغرافية بمدينة ود مدني بوالية الجزيرة –السودان.
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 .2.1أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية دراسات الذكاء العاطفي وارتباطاتها بعدد من املتغيرات النفسية والعصبية واالنفعالية واالجتماعية وما
لذلك من دور فاعل في بناء شخصية الفرد ،وما يترتب على ذلك من تطبيقات مهمة في املحيط األسري والبيئة االجتماعية والبيئة التعليمية .وقد أشارت
دراسات عديدة الي دور الذكاء العاطفي في نجاحات الفرد األكاديمية واملهنية .ولذلك تنبع أهمية الدراسة الحالية من هذا الدور وما يمكن أن تفض ي إليه
الدراسة من فوائد نظرية وعملية في املجال التعليمي والتربوي.

 .3.1أهداف الدراسة:
.1
.2
.3
.4

تهدف الدراسة إلى:
تعرف معدالت الذكاء الوجداني لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدنى.
تعرف العالقة املحتملة بين الذكاء الوجداني و طول القامة ومحيط الرأس لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدنى.
معرفة اتجاه العالقة بين املعدل الكلي للذكاء العاطفي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدنى .ومستوي تعليم الوالدين.
معرفة الفروق في املعدل الكلي للذكاء العاطفي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدنى تبعا لنمط األسرة (ممتدة -نووية)

 .4.1فروض الدراسة:
.1
.2
.3
.4

تتمثل فروض الدراسة في اآلتي:
يسود الذكاء العاطفي بمستوى فوق الوسط لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني
ً
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين متغيري محيط الرأس وطول القامة مع الدرجة الكلية للذكاء العاطفي لدى تالميذ مرحلة التعليم
األساس ي بمدينة ود مدني.
ً
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا للدرجة الكلية للذكاء العاطفي مستوي تعليم الوالدين لتالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني
توجد فروق دالة إحصائيا على الدرجة الكلية للذكاء العاطفي لتالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني وفقا لنوع األسرة (نووية -ممتدة)

 .5.1حدود الدراسة:


الحدود املكانية  :أجريت هذه الدراسة بمدينة ود مدنى بوالية الجزيرة بالسودان.



الحدود الزمانية :في الفترة من العام ( ،)2018-2017الفصل الدراس ي الثاني

 .6.1مصطلحات الدراسة:


الذكاء العاطفي  :هو مجموعة من القدرات العقلية الوجدانية التى تعمل جنبا إلى جنب مع القدرات املعرفية وتأتى من ذات مركز التحكم في
الدماغ وهى تعالج جانب املشاعر واالنفعاالت التى تؤثر على نجاح وسعادة الفرد في مختلف املجاالت والكفاءات واملهارات في
الحياة(جوملان.)1995،



إجرائيا  :يقصد به في هذه الدراسة الدرجة املتحصل عليها املفحوص نتيجة استجابته لفقرات مقياس الذكاء الوجدانى املعدل لطالب األساس.
ً
مدينة ود مدنى :هى عاصمة والية الجزيرة وتعتبر من أكثر مدن السودان تقدما ملا حظيت به من موقع جغرافي متميز وتضم كثيرا من املؤسسات
الحكومية واألهلية من مرافق صحية وتعليمية وغيرها من املوارد الطبيعية والبشرية .



 .2منهج الدراسة وإجراءاتها:
استخدم الباحثان املنهج الوصفي االرتباطي اذ إنه يعد من أكثر مناهج البحث استخداما في البحوث االجتماعية والتربوية (أبو عالم،)2007،
فإنه يكون مناسبا لهذه الدراسة أكثر من غيره من أنواع املناهج العلمية من حيث إنه يرصد الحقائق املتعلقة بالظاهرة رصدا واقعيا دقيقا وذلك بجمع
البيانات وتحليلها وتفسيرها وإصدار تعميمات بشأنها.
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1.2مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة الحالي من تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني بشقيه الحكومي واألهلي وبنوعية ذكور واناث من طالب
الصف السابع كما يوضحها الجدول أدناه حسب اإلحصاءات التي تحصل عليها الباحثان من وزاره التربية والتعليم العام.
جدول ( :)1يوضح مجتمع الدراسة (طالب الصف السابع) بمدينة ودم دنى
املرحلة الدراسية
األساس

الذكور
3155

اإلناث
2984

النسبة
%51

اإلجمالي
6139

النسبة
%49

املصدر :وزارة التربية والتعليم العام والية الجزيرة

 .2.2اختيار عينة الدراسة :وهي عشوائية طبقية تم اختيارها على مرحلتين:
املرحلة االولى
رشحت وزارة التربية والتعليم العام عددا من املدارس ذات املستوى األكاديمي العالي واملتوسط بلغ عددها ( )38مدرسة بحيث تكون ممثلة طبقيا
ملجتمع مدارس املدينة.
املرحلة الثانية
في هذه املرحلة تم اختيار تالميذ الصف السابع من كل مدرسة نسبة ألنهم أكثر نضجا ووعيا من الصفوف الدنيا مما يجعل تعاملهم مع أدوات
القياس سليما باإلضافة إلى أن تالميذ الصف الثامن مشغولين باالمتحان النهائي للمرحلة مما يجعلهم غير مرتاحين لقضاء وقت في ملء بيانات أدوات
الدراسة .تم االختيار للتالميذ من داخل الصفوف عشوائيا.
ً
جدول ( :)2يوضح خصائص مجموعة تالميذ مرحلة األساس بعينة البحث تبعا لبعض املتغيرات الديمغر افية
متغيرات التوصيف
النوع

مستويات العمر الزمني

املنحدر الثقافي

املستوى التعليمي لآلباء

املستوى التعليمي
لألمهات

نوع األسرة

التكرار

النسبة املئوية

التدرج
تالميذ بنين

220

44.8

تلميذات
املجموع
 12ـ أقل من 15

271
491
476

55.2
100.0
96.9

 15ـ 17
املجموع
قرية (مناطق ريفية)

15
491
68

3.1
100.0
13.8

مدينة (مناطق حضرية)
املجموع
أقل من الثانوي

423
491
44

86.2
100.0
9.0

ثانوي
جامعي
فوق الجامعي
املجموع
أقل من الثانوي

130
163
154
491
61

26.5
33.2
31.4
100.0
12.4

ثانوي
جامعي
فوق الجامعي
املجموع
ممتدة (مع الوالدين وآخرين)
نووية (مع الوالدين فقط)
املجموع

158
151
121
491
221
270
491

32.2
30.8
24.6
100.0
45.0
55.0
100.0
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 .3.2أدوات الدراسة
استخدم الباحثان في هذه الدراسة ثالث أدوات هي :استمارة البيانات األساسية ،مقياس الذكاء الوجداني لتالميذ مرحلة األساس ،والشريط
املتري لقياس طول القامة ومحيط الرأس.
ً
أوال  :استمارة املعلومات األساسية
اشتملت هذه االستمارة على عدد من املعلومات والبيانات عن  :النوع  ،العمر  ،املنحدر الثقافي ،املؤهل العلمي لألبوين ونوع األسرة
.استمارة البيانات األولية وتحتوي علي املعلومات الشخصية نوع املفحوص (ذكر -أنثي) ،وعمر املفحوص حيث اشتملت العينة علي أفراد تتراوح
أعمارهم بين  15-12سنة املنحدر الثقافي (قرية  -مدينة)  ،املؤهل العلمي لألب واألم واشتمل علي أربعه مستويات أساس – ثانوي – جامعي – فوق
الجامعي)  ،نوع األسرة  :ممتدة (تعيش مع الوالدين وآخرين) أسرة نووية (تعيش مع الوالدين فقط).
ً
ثانيا :مقياس الرشيد(  )2010للذكاء العاطفي ملرحلة التعليم األساس ي
الدراسة االستطالعية ملقياس الذكاء العاطفي ملرحلة األساس
اعتمد الباحثان على مقياس الرشيد ( )2010كأداة طبقت على طالب مدارس االساس وذلك لعدد من املبررات أهمها مناسبة عدد األسئلة
( ،)45ووضوح صياغة العبارات مع العمر العقلي ،باإلضافة الى تطبيقها من قبل في دراسات اخرى .وملعرفة الخصائص القياسية للفقرات بمقياس
الذكاء العاطفي عند تطبيقه على تالميذ الصف السابع بمرحلة األساس بمجتمع الدراسة الحالية ،قام الباحثان بتطبيق صورته املكونة من 45فقرة
ً
ً
على عينة استطالعية حجمها  60تلميذا وتلميذة ،تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة من بين تالميذ الصف السابع بمرحلة األساس بمجتمع
الدراسة الحالية ،ملعرفة الصدق العاملي .تم إجراء التحليل العاملي الكشفي لجميع الفقرات والبالغ عددها  45فقرة فبينت نتائج هذا اإلجراء تشبع 39
فقرة فقط علي أربعة عوامل (أبعاد فرعية)؛ وهذا يعني أن هناك ست فقرات لم تتشبع على أي عامل ،وأرقامها هي )41 ،40 ،39 ،17،24،31( :وقد تم
حذف هذه الفقرات الست جميعها من هذا املقياس ،وبهذا القرار يصل هذا املقياس لصورته النهائية ،وهي صورة تتكون من  39فقرة فقط ،وبعد
تصحيح االستجابات تم رصد الدرجات ومن ثم حساب مؤشرات الصدق والثبات التي بلغت علي التوالي ( ).87و(.).76
ً
ثالثا :الشريط املتري لقياس طول القامة ومحيط الرأس
يقاس طول قامة املفحوص من دون حذاء بعد أن يسند ظهره على الحائط لضمان استقامته ثم يقوم شخصان بتثبيت الشريط عند الرأس
وعند القدم ثم تسجل القراءة .أما بالنسبة ملحيط الرأس فإنه يقاس من أعلي األذنين
 .4.2خطوات إجراء الدراسة امليدانية
استكمل الباحثان اإلجراءات اإلدارية املتمثلة في أخذ موافقة الجهات املعنية على تطبيق أدوات الدراسة على العينة املختارة من تالميذ مرحلة
األساس  ،وايضا قام الباحثان باختبار خمسة طالبات من قسم علم النفس و تدريبهن على كيفية تطبيق مقاييس الذكاء الوجداني وهى ال تحتاج إلى
مجهود أو تعليمات كثيره سوى تنظيم التلميذات وإعطاء نبذة بسيطة عن خلفية الدراسة لبث نوع من السكينة في أنفس املفحوصين والتجاوب مع
أعضاء الفريق ،ويعتبر الفريق مؤهل من خالل دراستهم للمقررات الجامعية التي تحتوى على مقررات للكشف عن املوهوبين وكيفية تطبيق االختبارات
النفسية .تم عرض استمارة الذكاء الوجداني وملئها من قبل تالميذ مرحلة األساس ،وقبل البدء في التطبيق قام الفريق البحثي بتوضيح تعليمات التطبيق
ومن ثم مراجعة البيانات بعد جمعها وتحديد البيانات غير املكتملة.

 .3عرض نتائج الدراسة
عرض نتائج الفرض األول
للتحقق من صحة الفرض األول من فروض الدراسة الحالية والذي نصه " :يسـود الـذكاء العـاطفي بمسـتوى فـوق الوسـط لـدى تالميـذ مرحلـة
التعليم األساس ي بمدينة ود مدني (مجتمع الدراسة الحالية) ،قام الباحثـان بـإجراء اختبـار (ت) ملتوسـط مجتمـع واحـد ،والجـدول التـالي يوضـح نتـائج
هذا اإلجراء:
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جدول ( :)3يوضح نتيجة اختبار(ت) ملتوسط مجتمع واحد للحكم على درجة سيادة الذكاء العاطفي لدى تالميذ مرحلة األساس بمدينة ود مدني (مجتمع الدراسة الحالية)

إدارة االنفعاالت وتنظيمها
التدفق االنفعالي
مواجهة ضغوط ومشكالت
الوعي بالذات وتنظيمها
الذكاء االنفعالي درجة كلية

21.9
24.3
22.0
29.61
97.55

2.89
2.68
2.81
3.20
8.64

21.00
24.00
21.00
28.00
91.00

6.912
0.270
7.881
11.175
16.788

490
490
490
490
490

0.01
0.394
0.001
0.001
0.001

كبيرة
غير دالة
كبيرة
كبيرة
كبيرة

املرحلة

أبعاد الذكاء العاطفي

وسط حسابي

انحراف
معياري

القيمة املحكية

قيمة (ت)
املحسوبة

دح

ح

استنتاج درجة
سيادة البعد

أساس

من الجدول السابق ،يالحظ الباحثان اآلتي :بالنسبة لجميع أبعاد الذكاء العاطفي والدرجة الكلية له :فإن جميع قيم (ت) املحسوبة موجبة اإلشارة
ً
ودالة إحصائيا عند مستوى (- ،)0.001ما عدا بعد التدفق االنفعالي-مما يعني أن هذه األبعاد ،وكذلك الذكاء العاطفي ككل ،تسود بدرجة كبيرة لدى
هؤالء التالميذ بمجتمع الدراسة الحالية ،وذلك في ضوء القيم املحكية الختبار (ت) لهذه األبعاد وللدرجة الكلية ،لدى هذه املجموعة.
عرض نتائج الفرض الثاني
ً
للتحقق من صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة الحالية والذي نصه " :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين متغيري محيط الرأس
وطول القامة (مؤشرات عصبية وبيولوجية) مع الدرجة الكلية للذكاء العاطفي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني ،".قام الباحثان
بحساب معامالت االرتباط العزمي لبيرسون ،ونتائج هذا اإلجراء موضحة بالجداول التالية:
جدول ( :)4يوضح معامالت االرتباط العزمي لبيرسون ملعرفة داللة العالقة االرتباطية بين متغيري محيط الرأس وطول القامة مع الدرجة الكلية للذكاء
العاطفي لدى التالميذ بمجتمع الدراسة الحالية
حجم املجموعة

قيمة احتمالية

االستنتاج

املؤشر

املرحلة التعليمية

محيط
الرأس
طول القامة

سابع أساس

معامل االرتباط بالذكاء
العاطفي
0.123-

0.96

االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة

115

0.63

االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة

سابع أساس

0.144-

115

ً ً
يالحظ الباحثان من الجدول أعاله أنه ليس هناك ارتباطا داال إحصائيا بين محيط الرأس ،طول القامة مع الدرجة الكلية للذكاء العاطفي في تالميذ
مرحلة األساس.
جدول ( :)5يوضح معامالت االرتباط العزمي لبيرسون ملعرفة داللة العالقة االرتباطية بين متغيري محيط الرأس وطول القامة مع الدرجة الكلية للذكاء
العاطفي لدى التالميذ بمجتمع الدراسة الحالية تبعا ملتغير النوع
املرحلة
التعليمية
أساس

معامل االرتباط بالذكاء
العاطفي

حجم املجموعة

قيمة احتمالية

االستنتاج

املؤشر

متغير النوع

محيط الرأس

ذكور

0.17

56

0.452

االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة

طول القامة

إناث
ذكور
إناث

0.2620.970.223-

59
56
59

0.22
0.238
0.45

االرتباط دال؛ توجد عالقة عكسية
االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة
االرتباط دال؛ توجد عالقة عكسية

أشارت نتائج الجدول أعاله الى أن العالقة االرتباطية بين محيط الرأس ،طول القامة مع الدرجة الكلية للذكاء العاطفي ،دالة عكسيا في اإلناث -
رغم أن معامل االرتباط ضعيف-مما يعنى أنه كل ما كان محيط الرأس وطول القامة صغيرا كلما كان هناك ذكاء عاطفي أعلى ،بينما كانت العالقة بين
املؤشرات البيولوجية والذكاء العاطفي للذكور غير دال إحصائيا ،وربما يرجع ذلك إلى التكوين البيولوجي.
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عرض نتائج الفرض الثالث
ً
للتحقق من صحة الفرض الــثالث من فروض الدراسة الحالية والذي نصه " :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا للدرجة الكلية للذكاء
العاطفي مستوي تعليم الوالدين لتالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني" ،قام الباحثان بحساب معامالت االرتباط العزمي لبيرسون ،ونتائج
هذا اإلجراء موضحة بالجداول التالية:
قام الباحثان بحساب معامالت االرتباط العزمي لبيرسون ،ونتائج هذا اإلجراء موضحة بالجدول التالي:
جدول ( :)6يوضح معامالت االرتباط العزمي لبيرسون ملعرفة داللة العالقة االرتباطية بين املؤهل العلمي لألب واملؤهل العلمي لألم مع الدرجة الكلية للذكاء
العاطفي لدى التالميذ والطالب بمجتمع الدراسة الحالية
املرحلة التعليمية
أساس

املؤشر
مؤهل األب

معامل االرتباط بالذكاء العاطفي
0.050
0.028

مؤهل األم

حجم املجموعة
501
501

قيمة احتمالية
0.266
0.533

االستنتاج
االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة
االرتباط غير دال؛ ال توجد عالقة

ً
ً
ثانيا :بالنسبة لنتائج مجموعة تالميذ الصف السابع مرحلة األساس :نالحظ عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.05في الدرجة الكلية
ً
للذكاء العاطفي تبعا ملتغير مستوي تعليم األب وتعليم األم.
عرض نتائج الفرض الرابع
الفرض الرابع ينص على أنه توجد فروق دالة إحصائيا للذكاء العاطفي لدى التالميذ والطالب بمدينة ود مدني مع متغير نوع االسرة (نووية -
ممتدة).
للتحقق من صحة الفرض أعاله تم إجراء التحليل املبين في الجدول أدناه
جدول ( :)7يوضح نتيجة تحليل التباين الثنائي ملعرفة داللة التفاعل بين ومتغيرنوع األسرة (نووية  /ممتدة) على الدرجة الكلية للذكاء العاطفي لدى
التالميذ بمرحلة األساس بمدينة ود مدني (مجتمع الدراسة الحالية)
املرحلة
التعليمية

مصدر التباين

األساس

نوع األسرة
التفاعل
الخطأ
الكلي

مجموع املربعات

حد

متوسط املربعات

النسبة الفائية
املحسوبة

قيمة االحتمال

58.086
659.917
34767.787
36599.625

1
5
479
490

58.086
131.983
72.584

0.800
1.818

0.371
0.108

الداللة اإلحصائية
عند مستوى
()0.05
غير دالة
غير دالة

ً
ً
من العمود األخير بالجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)0.05في الدرجة الكلية للذكاء العاطفي تبعا ملتغير نوع األسرة.

 .4مناقشة النتائج
يهدف البحث الحالي إلي فحص العالقة املحتملة بين الذكاء العاطفي وبعض املؤشرات البيولوجية متمثلة في محيط الرأس وطول القامة في ضوء
بعض املتغيرات الديمغرافية في عينة من تالميذ مدارس التعليم األساس ي بمدينة ود مدني بوالية الجزيرة في السودان .تم تطبيق مقياس الذكاء العاطفي
وخضعت البيانات الواردة للتحليل اإلحصائي .وستتناول بالنقاش كل فرض على حدة ثم تحتم بملخص عام للنتائج مبينا أبرز ما فيها ومشيرا إلى أهميتها
النظرية والتطبيقية.
مناقشة نتيجة الفرض األول
ينص الفرض األول علي " :يسود الذكاء العاطفي بمستوى فوق الوسط لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني (مجتمع الدراسة
ً
الحالية) .أوضحت النتائج أن أبعاد الذكاء العاطفي والدرجة الكلية له موجبة اإلشارة ودالة إحصائيا مما يعني أن هذه األبعاد جميعها ،وكذلك الذكاء
العاطفي ككل ،تسود بدرجة كبيرة لدى هؤالء التالميذ .و ً
بناء على ذلك يمكن القول أن الفرض األول قد تحقق وبدرجة أعلي مما كان متوقعا في مرحلة
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األساس .بشكل عام فان هذه النتيجة تتفق مع دراسة حباب ( )2007مع التحفظ بأن عينة دراستها تشمل طالب جامعات وعاملين بوالية الخرطوم .وفي
ذات السياق فإن النتيجة الحالية تظهر مستوي أعلي من الذكاء العاطفي مما أوردته دراسة أبو الخير وأبو شعيرة ( )2018في مجتمع مديري مدارس
األساس بقطاع غزة إذ كان مستوي الذكاء العاطفي متوسطا إال أن نتيجة الدراسة الحالية تتفق مع دراسة غيث ( )2014التي بينت نتائجها مستوي
مرتفع من الذكاء العاطفي في عينة من الطلبة بالجامعة الهاشمية .أيضا تتفق مع دراسة يسري ( )2017في عينة من مدارس مدينة الرياض.
مناقشة نتيجة الفرض الثاني
ً
ينص الفرض الثاني من فروض الدراسة الحالية علي " :توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين متمثلة في متغيري محيط الرأس وطول القامة
(مؤشرات عصبية وبيولوجية) مع الدرجة الكلية للذكاء العاطفي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني.أوضحت النتائج في جدول رقم ()4
ً
أنه ليس هناك ارتباطا داال إحصائيا بين املؤشرات العصبية والبيولجية (محيط الرأس ،طول القامة) مع الدرجة الكلية للذكاء العاطفي لتالميذ مرحلة
التعليم األساس ي.
نبــع االفتـراض بــان املؤشـرات العصــبية والبيولوجيــة متمثلــة فــي متغيــري محــيط الـرأس وطــول القامــة لهــا عالقــة ارتباطيــة مــع الدرجــة الكليــة لل ـذكاء
العـاطفي مـن واقـع األدب العلمـي الــذي يشـير إلـي ثمـة عالقــة بـين املؤشـرات العصـبية والبيولوجيــة متمثلـة فـي متغيـري محــيط الـرأس وطـول القامـة والــذكاء
املعرفي (مثل :الخليفة وعلي ولينLynn2010؛ بترجـي والخليفـة و أحمـد2013؛ -بخيـت وآخـرون  ) Bakheet, et.al, 2016ولـذلك تجلـي سـؤال مقابـل مـا
عالقـة هـذه املتغيـرات بالـذكاء العـاطفي وقـد تصـدت دراسـات أخــري ل جابـة عـن هـذا التسـا ل (مثـل :أبوشعيشـع :2002،عبـد الـرحيم و إبـراهيم .)1988 ،
ولذلك فإن نتيجة الدراسة الحالية املتعلقة بهذا الفرض لها اهميتها الخاصة فقد أشارت بوضوح انه ال توجـد عالقـة ارتباطيـة دالـة احصـائيا بـين محـيط
الــرأس ،طــول القامــة مــع الدرجــة الكليــة للــذكاء العــاطفي للعينــة .ولهــذا األمــر داللــة ومعنــي إذ يفصــل بــين الــذكاء العــاطفي وتداعياتــه علــى شخصــية الفــرد
كنجاحاته األكاديمية املهنية التي أشارت إليها العديد من الدراسات والنظريات (ياس ،2011 Yassقاردنر1981 ، Gardner؛ بار-أون1988 ، Bar-on؛
سـالوفي )1993 Salovey،وبـين املؤشـرات العصـبية والبيولوجيـة متمثلـة فـي متغيـري محـيط الـرأس وطـول القامـة .ويـري الباحثـان أن هـذه النتيجـة عالمـة
رئيســية فــي البحــث الحــالي ومهمــة فــي حــد ذاتهــا إذ لهــا داللتهــا التربويــة التطبيقيــة فــي محــيط األســرة واملدرســة والجامعــة ،إذ يمكــن تعزيــز ال ـذكاء العــاطفي
وتنميتيـه بمعــزل عـن مســتوي القــدرات العقليـة التــي يمتلكهـا الفــرد ،إال أن البــاحثين يـرون أيضــا ضـرورة إجـراء املزيــد مـن الدراســات املتعمقـة عبــر وســائل
التقنية الحديثة لفحص العالقة بين املؤشرات العصبية والبيولوجية والذكاء العاطفي.
مناقشة نتيجة الفرض الثالث
ً
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا للدرجة الكلية للذكاء العاطفي مستوي تعليم الوالدين لتالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني
هذه النتيجة اتفقت مع بعض نتائج دراسة القحطاني ( )2014إذ لم تجد ارتباطا ذا داللة معنوية بين املستوي التعليمي لكل من األم واألب والذكاء
العاطفي بمحافظة جدة ،تشير هذه النتائج في مجملها إلي أن متغيري تعليم األب وتعليم األم ليس لهما ارتباط في الدرجة الكلية للذكاء العاطفي .هذا
االتفاق مع نتائج الدراسات املذكورة يشير إلي استقالل الذكاء العاطفي عن االرتباط بمستوي تعليم الوالدين وذلك لألسباب اآلتية:
 .1إحتالف طبيعة الذكاء العاطفي عن الذكاء املعرفي في االستجابة للمثيرات العقلية التي غالبا ما تنطلق من الثراء املعرفي املرتبط باملستوي التعليمي
للوالدين.
 .2أن املثيرات األسرية عاطفية كانت أو اجتماعية غالبا ما ترتبط بسمات نفسية واجتماعية للوالدين أكثر من ارتباطها باملستوي التعليمي لهما.
مناقشة الفرض الرابع
ينص على أنه يوجد فروق دالة إحصائيا على الدرجة الكلية للذكاء العاطفي لتالميذ مرحلة التعليم األساس ي بمدينة ود مدني وفقا لنوع األسرة
(نووية-ممتدة).
من العمود األخير بالجدول رقم ( )7يتضح اآلتي:
ً
ً
بالنسبة لنتائج مجموعة تالميذ الصف السابع مرحلة األساس ،ال توجد فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية للذكاء العاطفي تبعا ملتغير نوع األسرة،
تشير النتائج أعاله بوضوح أن الفرض لم يتحقق بمعني أن نوع األسرة ً
سوآء كانت ممتدة أم نووية ال دور لها في وجود وتنمية الذكاء العاطفي .لعل التوقع
بوجود فروق في الذكاء العاطفي نبع من أن لألسرة املمتدة مناخا عائليا مشجعا لتنميته خاصة هناك توثيق للدور اإليجابي لها في الصحة النفسية
لألطفال في وسط السودان ( Al-Awad Shennan & E.Shonuga-Barke,1992شنان وشنوقا بارك) .وقد ورد في هذا التوثيق أن ألحاجي الحبوبة
ً
ً
ً
وقصصها أثرا مهدئا وسارا لألطفال .وقد ذكر خوالدة( )2004في هذا الصدد أن للقصص والحكايات التي تحكي لألطفال دورا إيجابيا في تنمية الذكاء
العاطفي.
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خالصة عامة:
يعتبر مفهوم الذكاء الوجداني من املفاهيم الحديثة نسبيا في مجال علم النفس ،وما زالت محاوالت العلماء تتواصل للكشف عن بنيته ومكوناته
وعالقته باملتغيرات املتعددة في مجال دراسة الشخصية وسماتها أو في مجال الصحة النفسية أو في دراسات الذكاء العام واملوهوبين .بصفة خاصة
تناولت بعض الدراسات مدي ارتباط الذكاء املعرفي ببعض املؤشرات البيولوجية والعصبية بينما تقل الدراسات التي حاولت معرفة مدي ارتباط الذكاء
الوجداني باملؤشرات البيولوجية والعصبية .الدافع األساس ي للبحث الحالي نبع مما توافر من معلومات حول األسس العصبية والفسيولوجية لكل من
الذكاء العاطفي والذكاء املعرفي ،وإيمانا من الباحثين بأهمية دراسة الظاهرة النفسية من املنظور التكاملي فقد تشكلت لديهما قناعة بأن الذكاء العاطفي
ال يمكن فهم مكوناته وارتباطاته إال من خالل أسسه البيولوجية العصبية .ولذلك تبلورت قضية البحث الحالي في فحص شكل العالقة بين الذكاء
العاطفي وحجم الرأس وطول القامة باعتبارهما مؤشرات بيولوجية وعصبية واللذان استخدما من قبل كمؤشرات للذكاء املعرفي.
وبعد استخدام األدوات البحثية املناسبة وإعمال اإلجراءات املنهجية املطلوبة ،توصل البحث إلي نتائج أبرز ما جاء فيها أن ليست هناك عالقة
بين الذكاء العاطفي واملؤشرات البيولوجية والعصبية متمثلة في حجم الرأس وطول القامة -في مجتمع التالميذ في التعليم األساس ي بمدينة ود مدني
بوالية الجزيرة بالسودان .وربما تكون لهذه النتيجة أهميتها الخاصة بما لها من دالالت التربوية وتطبيقية في محيط األسرة واملدرسة ،إذ يمكن تعزيز
الذكاء العاطفي وتنميته بمعزل عن مستوي القدرات العقلية التي يمتلكها الفرد ،كما أن هذه النتيجة من ناحية نظرية تؤيد االتجاه العلمي الذي ذهب
إلي أن الذكاء العاطفي مستقل ومتمايز في تكوينه عن الذكاءات األخرى.
النتيجة البارزة الثانية هي السمة العامة للذكاء العاطفي في عينة الدراسة حيث ساد بدرجة كبيرة في املعدل الكلي للذكاء العاطفي .الذكاء
العاطفي املرتفع سمة إيجابية في الفرد إذ أشارت األدبيات علي دوره في نجاحات الفرد األكاديمية واملهنية ،واسهاماته في الثبات والتوازن االنفعالي
والتكيف االجتماعي له .ولذلك يمكن االستفادة القصوى من توفر هذه السمة في مجتمع الدراسة الحالية خاصة في مجالي األسرة واملدرسة.
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Abstract:

This study aims at investigating emotional intelligence and its relationship with height and
head circumference in pupils of basic schools under the light of some d demographic variables in Wad Medani
City-Sudan. The significance of the current study stems from the importance of emotional intelligence and its
implication for family life, social and educational environments that encompass the individual. Stratified
random sample was drawn from primary school pupils. Three tools were administered including: demographic
and primary information sheet, a meter strip for measuring height and head circumference and emotional
intelligence scale. The psychometric properties of the scale weree checked to ensure its suitability for use on
the study sample. Results showed that the total scores of the pupils on the emotional intelligence scale were
high. Most importantly, there is no significant statistical correlation between height and head circumference
and emotional intelligence. For the demographic variables, parents’ level of education correlated positively
with the total score of emotional intelligence the pupil had. Moreover, there was no significant statistical
relationship between emotional intelligence and family type
Keywords: Emotional intelligence, Height, Head circumference, Demographic variables.
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