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Abstract: 

This research was conducted during the academic year 2020-2021, 

emotional intelligence and its relationship to ways of thinking in the 

light of the theory of ways of thinking in the light of Sternberg's theory, 

and to find out whether there are statistically significant differences on 

both the emotional intelligence scale and the Sternberg's thinking styles 

scale according to the variable of gender and specialization. The 

research problem was identified in three questions: Is there a 

statistically significant relationship between emotional intelligence and 

ways of thinking in its five dimensions, according to Sternberg's theory? 

Are there statistically significant differences on the Sternberg Thinking 

Styles scale according to the variables of gender and specialization? Are 

there statistically significant differences on the emotional intelligence 

scale according to the variables of gender and specialization? The 

theoretical importance of research was represented in its handling of 

new concepts in the field of scientific research. They are Sternberg's 

Emotional Intelligence and Thinking Styles. Emotional intelligence is 

one of the modern concepts in the field of psychological sciences, and 

thinking methods are among the most important topics covered by 

cognitive psychology, which is considered relatively recent. While its 

practical importance was to benefit from it in planning and 

implementing the learning and teaching processes in terms of using 

methods and activities that enhance the thinking methods of university 

students and develop their behavioral, emotional and social aspects, 

and using its results to develop training programs to improve the 

thinking methods of university students, and others to develop 

intelligence They have to make the most of their energies. This study 

was applied to a sample of El-Mergib University students; It consisted of 

(88) male and female students from various faculties of the university. 

The emotional intelligence scale prepared and Arabized by Hassan Al-
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Maleh and Sternberg’s list of thinking methods used the mini version of 

the Arabization of Mr. Abu Hashem as a tool for collecting data for this 

research, and it was applied electronically by publishing it on university 

students’ pages on social networking sites, then these data were 

subjected to analysis by a program spss The research found a set of 

results, the most important of which are: There is a statistically 

significant relationship between emotional intelligence and Sternberg's 

thinking styles, and there are no statistically significant differences 

attributed to the variables of gender and specialization on both the 

emotional intelligence scale and the list of thinking styles.  

Key words: Emotional Intelligence, Thinking Styles, University Students. 

 
 الذكاء الوجداني وعالقته بأساليب التفكير في ضوء نظرية استيرنبيرج

 
 2ربيعة عمر الحضيري 

 
 الملخص

الجامعي البحثخاللالعام الذكاءالوجدانيوعالقتهبأساليب2021-2020أجريهذ

نظريةبأساليبالتفكيرفيضوءنظريةاستيرنبرج،ومعرفةماإذاكانتالتفكيرفيضوء

هناكفروقدالةإحصائياعلىكلمنمقياسالذكاءالوجدانيومقياسأساليبالتفكيرعند

ثالثتساؤالت البحثفي إشكالية وتحددت الجنسوالتخصص. لمتغير وفقا استيرنبرج

بينا:هي الخمسةهلتوجدعالقةدالةإحصائيا لذكاءالوجدانيوأساليبالتفكيربأبعادها

؟وهلتوجدفروقدالةإحصائياعلىمقياسأساليبSternbergوفقالنظريةاستيرنبرج

وفقمتغيريالجنسوالتخصص؟وهلتوجدفروقدالةSternbergالتفكيرالستيرنبرج

الجنسوالتخصص متغيري وفق الوجداني الذكاء مقياس على أهميةإحصائيا وتمثلت ؟

البحثالنظريةفيتناولهالمفاهيمجديدةفيميدانالبحثالعلمي؛وهيالذكاءالوجدانيو

الحديثةفيSternbergأساليبالتفكيرالستيرنبرج منالمفاهيم الوجدانييعد فالذكاء .

فسالمعرفيميدانالعلومالنفسية،وأساليبالتفكيرمنأهمالمواضيعالتييتناولهاعلمالن

الذييعتبرحديثالنشأةنسبيا.فيحينتمثلتأهميتهالعمليةفياالستفادةمنهفيتخطيط

أساليب تعزز التي واألنشطة األساليب استخدام حيث من والتعليم التعلم عمليات وتنفيذ

التفكيرلدىطالبالجامعةوتنميلديهمجوانبسلوكيةووجدانيةواجتماعية،واالستعانة

وأخرىلتنمية،بنتائجهفيوضعبرامجتدريبيةلتحسينأساليبالتفكيرلدىطالبالجامعة

على الدراسة طبقتهذه وقد لتحقيقاالستغاللاألقصىلطاقاتهم. الوجدانيلديهم الذكاء

الجامعة.منمختلفكليات(طالبوطالبة88عينةمنطلبةجامعةالمرقب؛بلغقوامها)

قياسالذكاءالوجدانيمنإعدادوتعريبحسانالمالحوقائمةأساليبالتفكيروقداستخدمم

تعريبالسيدأبوهاشمكأداةلجمعبياناتهذالبحث،وتمعنداستيرنبرجالنسخةالمصغرة

بمواقع بطالبالجامعة علىصفحاتخاصة عنطريقنشره إلكترونية بطريقة تطبيقه

أخضعتهذ ثم االجتماعي، التواصل برنامج بواسطة للتحليل البيانات وتوصلspssه

أهمها النتائج من مجموعة إلى الوجداني:البحث الذكاء بين إحصائيا دالة عالقة وجود

متغيري إلى تعزى إحصائيا دالة فروق وجود وعدم استيرنبرج، عند التفكير وأساليب

.بالتفكيرالجنسوالتخصصعلىكلمنمقياسالذكاءالوجدانيوقائمةأسالي

 .،طالبالجامعةالذكاءالوجداني،أساليبالتفكير:الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

 إذ .وتعلمهم تفكيرهموطرق المجتمع أفراد سلوك تشكيل في مهما  دورا  التربيةتلعبان وأسلوب البيئة أن المعروف من

 التفكير تدعموتشجع مجتمعات حيثتوجد بعض، عن بعضها وثقافتهاومعتقداتها طرقتكوينها في المجتمعات تتفاوت

اآلخر يدعم حين في والتحليلي، المنطقي ويشجعه الحدس النوع بين.والخيال تفاعال  هناك أن عليه المتفق وباتمن

فيأس الوجدانيممثال  فيالوظائفالعقليةالمعرفيةكالذكاءالعاموالقدراتالخاصةوالتنظيم العقليممثال  اليبالتنظيم

النشاطاالنفعاليالنزوعي،هذاالتفاعلأوالتداخلهومايشكلخصائصالفردالمنتجةألسلوبهالمميزفيمواقفاألداء

المتعلممنخاللعملياتالتفاعلالذهنيبين(2015)هاشم،المعرفيبوجهخاص. فالتفكيرعمليةذهنيةيتطورفيها

ويراألبنيةالمعرفيةوالوصولإلىافتراضاتوتوقعاتجديدة.ويلخصجروانالفردومايكتسبهمنخبراتبهدفتط

سلوكهادف،فهواليحدثفيفراغأوبالهدف،وإنمايحدثفيمواقفمعينة.:خصائصالتفكيرفيأنه(1999)

 أساليبالتفكير وتشير خبراته. وتراكم الفرد لنمو تبعا  ونوعا  كما  يتغير ري تطو إلىThinking Stylesوسلوك

الطرقواألساليبالمفضلةللفردفيتوظيفقدراته،واكتسابمعارفه،وتنظيمأفكارهوالتعبيرعنهابمايتالءممعالمهام

والمواقفالتيتعترضالفرد.فأسلوبالتفكيرالمتبععندالتعاملمعالمواقفاالجتماعيةفيالجوانبالحياتيةقديختلف

عندحلالمسائلالعلميةممايعنيأنالفردقديستخدمعدةأساليبفيالتفكيروقدتتغيرهذهاألساليبعنأسلوبالتفكير

 معالزمن.

 العقليالذاتيالستيرنبج التحكم أساليبالتفكيرهينظرية فيتحديد وتقبال  األكثرشيوعا   Sternberg'sوالنظرية

Theory of MentalSelf – Government( (1988،(أطلقعليهااستيرنبجنظريةأساليب1992وفيعام)

ويشملForm(الشكل1):،وتقومهذهالنظريةعلىوجودخمسةأبعادويشملThinking Styles Theoryالتفكير

Function(الوظيفة2)،AnarchicالفوضويOligarchic،األقلي،Hierarchicالهرمي،Monarchicالملكي

المستوي3)،Judicialالحكمي،Executiveالتنفيذي،Legislativeويشملالتشريعي )Levelويشملالعالمي

GlobalالمحليLocal،(4النزعة)Leaningوتشملالمتحرر،LiberalالمحافظConservation،(المجال5)

ScopeويشملالداخليInternal،الخارجيExternal.(وبذلكتقترحنظريةاستيرنبرجSternberg , 1997)

ثالثةعشرأسلوبا للتفكيريتصفكلمنهابعددمنالصفاتأوالخصائصكماترتبطبالعديدمنالمتغيراتالخرىالتي

تتأثربهاوتؤثرفيها،ومناهمهذهالمتغيراتمتغيرالذكاءالوجدانيولقداقتصرمفهومالذكاءلدىمعظمالباحثينلفترة

الذييشيرإلىمجموعةمنالقدراتالمعرفيةكالتفكيرالمجرد،واالستدالل،ذكاءالمعرفيفقططويلةمنالزمنعلىال

سيطرة من بالخوف شعروا الذين النفس بعضعلماء حفيظة أثارت النظرة هذه أن غير وغيرها، والذاكرة والحكم

دمتهاالعاملالوجداني،مماقديؤديإلىالمدرسةالمعرفيةعلىالعواملاألخرىالتيتتحكمفيالسلوكالبشري،وفيمق

اختاللالنظرةالمتزنةإلىاإلنسانبوصفهكائنايجمعبينالعقلوالوجدان.وتعدنظريةالذكاءالوجدانيمنالنظريات

راتالحديثةالتيظهرتلتنبهأصحابنظرياتالذكاءللدورالكبيرالذييلعبهالنظاماالنفعاليفيالنظامالمعرفيللقد

البشرية،ولتحديالمداخلالتقليديةفيمجالاالنفعاالتوالتينظرتإلىاالنفعاالتبوصفهامعيقةللنشاطالمعرفي،وأن

 جولمان عرف وقد منفصالن. واالنفعاالت مشاعرهGolmanالذكاء إدراك على الفرد قدرة بأنه الوجداني الذكاء

انفعاالتهبطريقةفعالة،ويظهرالذكاءالوجدانيلدىالفردفيوالقدرةعل،الخاصةومشاعراآلخرينمنحوله ىإدارة

واإليثاروالتعاون.وستحاولالباحثة،والقدرةعلىحفزالذات،صورةكفاياتشخصيةمتمثلةفيضبطالنفس،والمثابرة

استيرنبرج حددها بينأساليبالتفكيركما العالقة ببعضوالذكاء،Sternbergاختبارمدىقوة والوجدانيوعالقتها

 المتغيراتكالجنسوالتخصصاألكاديمي.



 :تحديد المشكلة

مماسبقتحددتمشكلةالبحثالحاليفيدراسةأساليبالتفكيرفيضوءنظريةاستيرنبرجلمامنأهميةفياستغالل

 في كبيرا يلعبدورا الذي الوجداني بالذكاء ربطها ومحاولة العقيلة الشباب بشكلطاقات والمهني االكاديمي النجاح

:وبذلكفقدتصدتمشكلةالبحثلإلجابةعلىالتساؤالتالتالية،خاص

استيرنبرج -1 لنظرية وفقا الخمسة بأبعادها التفكير وأساليب الوجداني الذكاء بين إحصائيا دالة عالقة توجد هل

Sternberg؟
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وفقمتغيريالجنسوالتخصص؟هلتوجدفروقدالةإحصائياعلىمقياسالذكاءالوجداني -2

 -3 الستيرنبرج التفكير مقياسأساليب على إحصائيا دالة فروق توجد الجنسSternbergهل متغيري وفق

 والتخصص؟

 

 :همية البحثأ

 :تستمدهذهالدراسةأهميتهامنالموضوعالذيتتصدىلدراستهوتمثلتفيالنقاطالتالية

لمف -1 النظريةفيتناولها فيميدانالبحثالعلمي؛وهيالذكاءالوجدانيوأساليبالتفكيرتكمناألهمية اهيمجديدة

.فالذكاءالوجدانييعدمنالمفاهيمالحديثةفيميدانالعلومالنفسية،وأساليبالتفكيرمنSternbergالستيرنبرج

أهمالمواضيعالتييتناولهاعلمالنفسالمعرفيالذييعتبرحديثالنشأةنسبيا.

البحوثالتربويةوالنفسيةفيالبيئةالمحليةند -2 الباحثة–رة التيتناولتأساليبالتفكيرفيضوء–فيحدودعلم

وخاصةتلكالتيتربطهابأنواعمحددةمنالذكاء.Sternbergاستيرنبرجنظرية

تعزيزهامنأجلالوصولإنمعرفةأساليبالتفكيرالمفضلةلدىطالبالجامعةيساعدأعضاءالهيئةالتدريسيةفي -3

 إلىأفضلمستوياتالمعرفةفيالجوانباألكاديميةالمختلفة.

يمكناالستفادةمنالبحثالحاليفيتخطيطوتنفيذعملياتالتعلموالتعليممنحيثاستخداماألساليبواألنشطةالتي -4

 يةواجتماعية.تعززأساليبالتفكيرلدىطالبالجامعةوتنميلديهمجوانبسلوكيةووجدان

الجامعة -5 لدىطالب التفكير أساليب لتحسين تدريبية برامج وضع في الحالي البحث بنتائج االستعانة ،يمكن

 وأخرىلتنميةالذكاءالوجدانيلديهملتحقيقاالستغاللاألقصىلطاقاتهم.



 :هداف البحثأ

لتفكيربأبعادهاالخمسةوفقالنظريةاستيرنبرجمعرفةمدىوجودعالقةدالةإحصائيابينالذكاءالوجدانيوأساليبا .1

Sternberg. 

وفقمتغيريالجنسSternbergمعرفةمدىوجودفروقدالةإحصائياعلىمقياسأساليبالتفكيرالستيرنبرج .2

والتخصص؟

 معرفةمدىوجودفروقدالةإحصائياعلىمقياسالذكاءالوجدانيوفقمتغيريالجنسوالتخصص؟ .3



  :ثمنهج البح

التي الدراسة هذه المنهجالمناسبلطبيعة الدراسةخطواتالمنهجاالرتباطيالوصفيباعتباره فيهذه اتبعتالباحثة

استيرنبرج نظرية بينأساليبالتفكيرفيضوء العالقة الوجدانيSternbergتسعىللتعرفعلىطبيعة الذكاء ،و

 .لهاإحصائياوالذييقومعلىجمعالمعلوماتوالبياناتوتحلي



 :مفاهيم البحث

(أسلوبالتفكيربأنهطريقةالفردالمفضلةفيالتفكير1993يعرفاستيرنبرج):Thinking Stylesأساليبالتفكير

أساليب–عندأداءاألعمال،وهوليسقدرة،إنماهوتفضيلالستخدامالقدراتويقعبينالشخصيةوالقدرات)الشخصية

(.القدرات–التفكير

.وتعرفهالباحثةإجرائيابالدرجةالتييحصلعليهاالفردلكلأسلوبعلىحدةمنقائمةأساليبالتفكير

(بانهمجموعةمنالقدراتاالنفعاليةوالشخصيةالتيBar Onيعرفه):Emotional Intelligenceالذكاءالوجداني

(2015)البواليزوعربيات،وضغوطاتهاتؤثرفيالقدراتالكليةللشخصليتكيفمعمتطلباتالحياة

ويمكنتعريفهإجرائيابأنهالدرجةالتييتحصلعليهاالمفحوصعلىمقياسالذكاءالوجدانيالمستخدمفيالدراسة.
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 :دراسات سابقة

رجفيعالقتهمامعانتناولتالعديدمنالدراساتالعربيةواألجنبيةكلمنالذكاءالوجدانيوأساليبالتفكيرعنداستيرنبي

وفيعالقتهمابالعديدمنالمتغيراتاألخرى،ومناهمالدراساتالتيتناولتعالقةهذينالمتغيرينببعضالمتغيرات

 :األخرىمايلي

(،وقدهدفتإلىدراسةالعالقةبينالذكاءالوجدانيوفعاليةالذاتلدىعينةمنطالب2008دراسةعبدهللاوالعقاد)

واستخدم،طالباوطالبةبالدراساتالعليا2469الملكعبدالعزيزبالمملكةالعربيةالسعودية،وتكونتالعينةمن)جامعة

وتوصلتالنتائجإلىعالقةارتباطيةموجبةبين،منإعدادهماالباحثانمقياسانلكلمنالذكاءالوجدانيوفاعليةالذات

دالفرعيةلفعاليةالذاتوكذلكبينالدرجةالكليةللذكاءالوجدانيوالدرجةالكليةاألبعادالفرعيةللذكاءالوجدانيواألبعا

بينمجموعةالطالبمرتفعيالذكاءالوجدانيومنخفضيالذكاءالوجدانيلفعاليةالذات،وجودفروقدالةإحصائياعند

)عبدهللاوياتالمرتفعةمـنالـذكاءالوجدانيفيأبعادفعاليةالذات،كذلكفيالدرجةالكلية،والفروقلصالحذوىالمستو

(،وقدهدفتعلىالتعرفعلىمستوىالذكاءالوجدانيوعالقتهبفعاليةالقائد2013.ودراسةالعمرات)(2008العقاد،

) قوامها لقياسكال102لدىعينة الباحثعلىاستبانتين اعتمد وقد باألردن، فيمدارسالبتراء ومديرة مديرا من(

إعداده من القائد فاعلية درجة الوجداني الـذكاء،الذكاء مسـتوى بـين ارتباطيه عالقـة وجـود إلى الدراسة وتوصلت

ووجودفروقدالةإحصائيافيمســتوىالــذكاءاالنفعــاليتعــزىلتفاعــلمتغيــرات،االنفعـاليودرجـةفاعليـةالقائد

ومس العلمــي والمؤهــل الذكور.الجــنس ولصــالح والخبــرة المدرســة ــتوى البواليز.(2014)العمرات، ودراسة

(،وقدهدفتإلىمعرفةمستوىالذكاءالوجدانيلدىطلبةالمرحةالثانويةباألردنوعالقتهباألسلوب2015وعربيات)

واستخدمالباحثانقائمةاونبارللذكاء(طالباوطالبة،252وتكونتعينةالدراسةمن)،المعرفي)المتأملاالندفاعي(

)المتأمل المعرفي لألسلوب عياش مقياس و دالة-العاطفي ارتباطية عالقة وجود إلى النتائج وتوصلت االندفاعي(،

.(2015)البواليزوعربيات،إحصائيابينالذكاءاالنفعاليواألسلوبالمعرفياالندفاعي

يتعلقبأساليبالتف فيما جميل)أما تناولتدراسة استيرنبرج2012كيرفقد نظرية فيضوء أساليبالتفكيرالشائعة )

)السلطةالذاتيةالعقلية(لدىطالبالجامعةبهدفالكشفعنهذهاألساليبومدىوجودفروقفيهذهاألساليبوفقا

قداستخدمتالباحثةقائمةأساليبو،(طالباوطالبة333لمتغيرالجنسوالتخصصالدراسيوطبقتعلىعينةقوامها)

التفكيرالمعدلةالستيرنبرجوواجنروتوصلتالنتائجإلىشيوعاالسلوبالفوضويواالسلوبالملكيواالسلوباألقلي

وظهرتفروقذاتداللةاحصائيةبينمتوسطاتدرجاتالطلبةعلىاالسلوبالقضائيتعزىلمتغيرالجنسولصالح

ووجود التخصصفراإلناث، االسلوبالمحليتعزىلمتغير علىاألسلوبالعالميو وقبينمتوسطدرجاتالطلبة

وللتخصصاتالعلميةفياالسلوبالمحليلمتغيرالجنسو،لصالحالتخصصاتاإلنسانيةفياالسلوبالعالمي،الدراسي

اليبالتفكيربالدافعيةلإلنجازلدىطلبة(التيهدفتإلىعاقةأس2015.ودراسةكادي)(2016)جميل،لصالحاالناث

لإلنجاز، الدافعية الجنسوالتخصصومستوى لمتغير وفقا األساليب هذه في الطالب بين والفروق الثانوية، المرحلة

واستخدمالباحثقائمةأساليب،(طالبوطلبةمنطالبالمرحلةالثانوية100وطبقتهذهالدراسةعلىعينةقوامها)

النسخةالقصيرةمنإعداداستيرنبرجوواجنرواستبيانالدافعلإلنجازمنإعدادالنابلسي،وتوصلتالدراسةإلىالتفكير

بينماوجدتعالقةدالةعدموجودعالقةدالةإحصائيابينأساليبالتفكيرودافعاإلنجازلدىعينةمرتفعوالدافعلإلنجاز

اخليوالدافعيةلإلنجازعندالعينةالكلية،كذلكوجدتفروقدالةإحصائيافيإحصائيابيناسلوبيالتفكيرالمحليوالد

الجنسوالتخصص لمتغير تعزى فروق توجد لم بينما لإلنجاز الدافع مرتفعي لصالح الهرمي )كادي،أسلوبالتفكير

Sternbergرنبرج(بالتعرفعلىأساليبالتفكيرفيضوءنظريةاستي2015.واهتمتدراسةأبوهاشم)(2016

) (من477(طالباوطالبةمنهم)927لدىعينتينمصريةوسعوديةمنطالبالجامعة،وقدطبقتعلىعينةقدرها

) الدراسة،450المصريين بيانات لجمع كأداة الستيرنبرج التفكير أساليب قائمة الباحث استخدم وقد السعوديين من )

وأنأساليبالتفكير،وءنظريةاسترينبرجتنتظمحولعاملينلدىطالبالجامعةوبينتالنتائجأنأساليبالتفكيرفيض

والتشريعي،والتنفيذي،والحكمي،والمحلي،والمتحرر،،والملكي،واألقليالهرمي،:تترتبوفقتفضيلالعينةلهاكالتالي

لىمعرفةمدىوجودعالقةارتباطية(فقدهدفتإ2017.وأمادراسةكروشوالعربي)(2015)أبوهاشم،والخارجي.

وأنماطالتعلّموفقنظريةبيجزلدىتالميذمرحلةالثانويةوفقمتغيرالجنسبينأساليبالتفكيروفقنظريةاستيرينبرج

)،والتخصصالدراسي الباحثانمقياس400وقدطبقتعلىعينةقوامها الثانوية،واستخدم (طالبوطالبةبالمرحلة

وتوصلتالنتائجإلىعدموجودعالقةارتباطيةدالةإحصائيارجألساليبالتفكيرومقياسبيجزألساليبالتعلّماستيرنب
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بينأساليبالتفكيروفقنظريةاستيرنبرجوأساليبالتعلموفقنظريةبيعدموجودعالقةارتباطيةدالةإحصائيابين

أساليب و استيرنبرج نظرية وفق التفكير الجنسأساليب لمتغيري وفقا وجودها عدم و بيجز، نظرية وفق التعلم

والتخصص غريب، )(2017)كروشو محمد وهدفتدراسة فيضوء2019. التعرفعليأساليبالتفكير إلى )

،ومستوياالستمتاعبالحياةلدىطالباتالجامعة،وكذلكالتعرفعليطبيعةالعالقةبينSternbergنظريةاستيرنبرج

المستويأس التخصصالدراسي، )العمر، تأثيربعضالمتغيراتالديموغرافية ومعرفة اليبالتفكيرواالستمتاعبالحياة

) العينة حجم وبلغ االجتماعية( الحالة التفكير420الدراسي، أساليب قائمة الباحثة استخدمت وقد بالجامعة، طالبة )

عبالحياةمنإعدادها،وبينتالنتائجأناكثراساليبالتفكيراستخداما الستيرنبيرجمنتعريبأبوهاشمومقياساالستمتا

ووجدتأثيردالإحصائيا،وأقلهماستخداماهواألسلوبالمحافظ،لدىطالباتجامعةالملكخالدهواألسلوبالتشريعي

ب،للمتغيراتالديموغرافيةعلىبعضأساليبالتفكير عالقةدالةإحصائيا ينأساليبالتفكيرواالستمتاعووجدتأيضا

.(2019)محمد،بالحياةعلىالسلوبالملكي

فأهمها معا الدراسة متغيري تناولت التي الدراسات هذه2008)Murphy & Janekeدراسة:أما هدفت وقد )

استكشاف إلى قائمةالدراسة الباحثان استخدم وقد الوجداني، والذكاء التفكير أساليب بين ألساليبالعالقة استيرنبرج

(للذكاءالوجداني.SSRI(وتقريرشوتالذاتيجرد)TSIالتفكير)

مرتفعوأظهرتالنتائجأنأساليبالتفكيرهيتنبؤاتمهمةبالذكاءالوجدانيوأنالمشاركينالذينلديهمذكاءوجداني

(وهدفتهذه2012.ودراسةتركي)(Murphy & Janeke, 2014 ) يفضلونأساليبالتفكيرالمعقدةواإلبداعية

الدراسةإلىالتعرفعلىأنماطالتفكير"فيضوءنظريةاستيرنبرجالسائدةبينطالبوطالباتجامعةالطفيلةالتقنية

،(طالبوطالبةتماختيارهمبالطريقةالعشوائيةالطبقيةوالعنقودية800وعالقتهاببعضالمتغيرات،وتكونتالعينةمن)

للدراسة،وأشارتالنتائجإلىأنالتفكيرالعامجاءت1991الباحثقائمةبأساليباستيرنبرجوواجنر)استخدم (كأداة

(يعزىمتغيرα = 0.05كماأشارتإلىعدموجودفروقإحصائيةعلىمستوى)،األنماطفيالمنتصفبشكلعام

األسلوبالتشريعيوالقضائي عدا جاءتاالختالفاتفيو،الجنسفيجميعاألنماطما جاءتالفروقلصالحالذكور.

اإلناث لصالح التنفيذي )(Turki, 2012) األسلوب حسين ودراسة وعالقته2013. الوجداني الذكاء تناولت وقد )

 قوامها عينة أجريتعلى وقد اإلعدادية بالمرحلة الطالباتالمتفوقاتوالعاديات من لدىعينة 150بأساليبالتفكير

ة،واستخدمتالباحثةمقياسالذكاءالوجدانيوقائمةأساليبالتفكير،وتوصلتالنتائجإلىوجودعالقةجزئيةبينطالب

في إحصائيا دالة فروق ووجود الطالباتالمتفوقاتتحصيليا لدى أساليبالتفكير وقائمة الوجداني الذكاء بعضأبعاد

الحالطالباتالمتفوقاتفيأبعادالتفكيرالهرميوالحكميوالتشريعيأساليبالتفكيرتبعالمتغيرالتحصيلالدراسيلص

المحافظوالفوضوي بأساليبالتفكير تميتالطالباتالعادية بينما والمتحرر. .(2013)حسين،  ,Saxenaودراسة

Jain, and Jain (2013))الملكية المختلفة األشكال تأثير معرفة هو الدراسة الهدفمن األقلية،،رميةاله،وكان

Chhattisgarhوالفوضوية(ألساليبالتفكيرفيالذكاءالوجدانيللمعلمينوالمربينفيكلياتتدريبالمعلمينفيوالية

(معلمة.واستخدمتالدراسةجزءمن"مقياسأسلوبالتفكير")فقطأشكال25(معلمو)25بالهند،وتتكونالعينةمن)

 الذيطوره الذيطورهSINGH AND VERMA (2006)،JOHNأسلوبالتفكير( و"مقياسالذكاءالعاطفي"

HYDE AND PATHE (2002أهمية أظهرت قد األربعة التفكير أنماط أشكال جميع أن إلى النتائج (.أشارت

 Sumanlata ) االختالففيالذكاءالوجداني.وبصرفالنظرعنهذااالختالفبينالجنسينمنالمعلمينوالمربين

, Jain, & Jain, 2013)ودراسة.Kouhdasht (2013)وقدهدفتالدراسةالحاليةإلىفحصالعالقةبينالذكاء

طالبالمدارسالثانوية،(من200بطهران،وشملتالعينة)13الوجدانيوأساليبتفكيرالطالبفيمدرسةالمنطقة

وأظهرتWagnerوSternbergأساليبالتفكيرالخاصبـوقدتماستخداماستبيانلقياسالذكاءالوجدانيوقائمة

النتائجأنهناكعالقةذاتداللةإحصائيةبينالذكاءالوجدانيلصالحاإلناثوأساليبالتفكيرلدىالطالبمنالذكور

افروقكبيرةبيواإلناث نالمجموعتينوبينتوجوداختالفبينالذكورواإلناثفيأسلوبالتفكير.كماكانتهناكأيض 

 ) فيالذكاءالعاطفيوأشارتالنتائجإلىاستنتاجمفادهأنالذكاءالعاطفييمكنأنيؤثربشكلكبيرعلىأسلوبالتفكير

Kouhdasht , Mahdian, & Naeini, 2013).ودراسةKorkman & Tekelالهدفمن2020) وكان )

بينالنمطالعقالنيوأساليبالتفكيرالتجريبيوتكونعينةالدراسةالدراسةهوفحصالدورالوسيطللتعاطففيالعالقة

(طالبامنطالبالجامعةالذينتمتحديدهمبطريقةالعينةالعشوائيةالبسيطة.واستخدامالباحثاتاستبيانالذكاء593من)

نتائجإلىوجودعالقاتمعنويةومقياسأساليبالتفكيرالعقالنيالتجريبي،أشارتال،الوجدانيومقياسحاصلالتعاطف
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 )التفكير.فإنالتعاطفهووساطةكاملةفيالعالقةبينالذكاءالوجدانيوأسلوب،بينالمتغيرات.باإلضافةإلىذلك

Korkman & Tekel, 2020) 



 :مفهوم الذكاء الوجداني

ةأوالمهنيةاليتوقفعلىمايمتلكمنقدراتيقوممفهومالذكاءالوجدانيعلىفكرةأننجاحالفردفيالحياةاالجتماعي

الفردعلىاالستخدام فقدرة واجتماعية، منمهاراتعاطفية يتوفرلديه فقطولكنأيضا علىما )ذكاءمعرفي( عقلية

وٕادارتها وتقويمها الفاعللمجموعةمنالمهاراتوالكفاءاتالتيتمّكنهمنإدراكعواطفهوعواطفاآلخرينوفهمها

بطرائقووسائلمتعددة علىترشيدسلوكهوتفكيره هيجوهرالذكاءالوجداني،وذلكليكونالفردأكثرتوازنا وقدرة 

(2015)درة،تزيدمنفرصنجاحهفيالتعاملمعذاتهومعاألفرادفيبيئةالمنظمةوفيالحياةعموما .

ودور الوجداني الذكاء ألهمية الحديثة النظرة والبدنيةوتعد النفسية، فيصحته وتأثيرها للفرد، العقلية العمليات في ه

والشخصي المهني أوائل،ونجاحه من جولمان ويعتبر الوجداني، الذكاء لبروز الطريق مهدت التي العوامل أهم من

بينالمظاهرالتيتدلالبحاثالذينركزواعلىهذاالموضوعولعبواالدوراألبرزفيانتشارهذاالمفهومواالنتباهلهو

أنجوهراإلبداعهوBergosnفقدذكربيرجوسن،وتوالىبعدهالعديدمنعلماءالنفسفيإثراءهذاالموضوع.عليه

.(2009)الشهري،االنفعال.

الوجدانيبأنهGolmanوقدعرفجولمان والالز:الذكاء الفرد، بها التييتمتع منالمهاراتاالنفعالية مةمجموعة

إنهقدرتناعلىمعرفةمشاعرناومشاعراآلخرينوعلى:للنجاحالمهنيوفيمواقفالحياةالمختلفة،وعرفهأيضابقوله

(2010)بنجامع،تحقيقذواتنا،وإدارةانفعاالتناوعالقاتنامعاآلخرينبشكلفعال

 كاروسو وسالوفيو ماير مجموعةMayer, Salovey & Crausoوعرفه منبأنه الفرد تمكن القدراتالتي من

واستخدامهذهالمعلوماتفيتوجيهالتفكير،مراقبةمشاعروانفعاالتاآلخرين،والتعبيرعنتلكالمشاعروالتمييزبينها

أنيعرفالفرد:.وقدحددسالوفيومفهومهللذكاءاالنفعاليفيخمسةمجاالتهي(2017)الحويج،والتنظيمالذاتي.

عواطفهومشاعره،وأنيتدبرالفردأمرعواطفهومشاعره،وأنيدفعنفسهبنفسه،أيأنيكونمصدردافعيةلذاته،وأن

.(2014)العمرات،يتعرفعلىمشاعراآلخرين،وأنيتدبرأمرعالقاتهباآلخرين



 :أبعاد الذكاء الوجداني ومكوناته

لسابقةعلىأنالذكاءاالنفعالييتكونمنعدةأبعادتتشابهفيمابينهمافيالمفهوموالداللةاتفقتاألبحاثوالدراساتا

:فقدذكرمايروسالوفيوأنالذكاءالوجدانييتكونمنأربعةأبعادهي

ويعنيقدرةالفردعلىالتعرفعلىانفعاالتالوجوهوالتصميماتوالموسيقا.:إدراكاالنفعاالت -1

 وذلكبهدفتحسينالتفكيربمعنىتوظيفاالنفعاالت.:استخداماالنفعاالتقياسو -2

 .ويعنيالتصرفعلىاالنفعاالتوالتفكيرالمنطقي:فهماالنفعاالت -3

(2008)المصدر،ادارةوتوجيهاالنفعاالت:أي:تنظيماالنفعاالت -4

 :أما جولمان فقد قسم الذكاء الوجداني إلى خمسة عوامل هي

وهىالعملية:Self-Awarenessالذاتالوعيب الداخلية، وانفعاالته النفسية لحالته المستمر إدراكالفرد به ويقصد

التييصبحمنخاللهاالفردعلىوعىببعضالجوانبالواقعيةالمتعلقةبذاته.

االنفعاالت -1 فManaging Emotions:إدارة االنفعاالتوالتحكم علىالتعاملمع القدرة ياالنفعاالتوتتضمن

.السلبيةوضبطالغضبومواجهةالقلقواالكتئابوغيرهامناالنفعاالتالسلبية،وسماهافيمابعدبتنظيمالذات

العمليةالتيتؤدىإلىتنظيماالنفعاالتوالمشاعر:Self-Motivationتحفيزالذات)الدافعيةالذاتية( -2 ويقصدبها

.مكاناتوالقدراتلتحقيقالذاتوتوجيههالتحقيقاالنجاز،وتوظيفاال

 -3 ويعتمد:Empathyالتعاطف وجداني ا، ومشاركتهم ومساعدتهم اآلخرين انفعاالت استشعار على القدرة ويعنى

التعاطفعلىالوعيبالذات،فكلماكانالفردعلىوعىبعواطفهوانفعاالتهكانأكثرمهارةعلىقراءةالمشاعر.
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ويتضمنالكفاءةاالجتماعيةوالتيتشملالمهاراتاالجتماعية:Handling Relationshipsالتعاملمعالعالقات -4

(2008)عبدهللاوالعقاد،والقدرةعلىالتفاعلاإليجابيمعاآلخرفيالمواقفاالجتماعية.

:وأشاربارأونإلىخمسةأبعادأيضاللذكاءالوجدانيحددهافي

االنفعاالتالذاتيةوالتعبير -1 بوضوح،:عنهاتقييم والتعبيرعنها وفهمها، علىإدراكالمشاعرالذاتية، وتعنيالقدرة

والتمييزبيناالنفعاالتالمتشابهةوالمتزامنة،والوعيبحالةاالنتقالمنحالةانفعاليةألخرى.

فيهاوتوجيهها،والقدرةوتعنيالقدرةعلىتنظيماالنفعاالت،والمشاعرالذاتية،وضبطها،والتحكم:إدارةاالنفعاالت -2

 علىالتحكمفيانفعاالتاآلخرين،والتأثيرفيهم.

االنفعاالتفيالتفكير -3 ولتحسينالمهارات،:استخدام الدافعية، لزيادة االنفعالية علىتوظيفالمعرفة وتعنيالقدرة

 وتطويرالسلوكياتااليجابية.

نفعاالتاآلخرينمنخاللعالقتهبهم،واالهتمامبهم،واستخداموتعنيقدرةالفردعلىإدارةا:التواصلاالجتماعي -4

فاعلة إيجابية بصورة فريق في والعمل ناجحة، عالقات شبكة وتكوين الثقة، وبناء والتفاوض، اإلقناع مهارات

 .(2014)العمرات،

 القدرةعلىتوليدعاطفةإيجابيةوإثارةالعواطفالذاتية. -5



  :ساليب التفكيرأ

بذلكويصفكيفيستخدميعرّ القيام عند أسلوبالتفكيرالمفضللدىالفرد علىأنها فاستيرنبرج"أساليبالتفكير"

تقعبينالشخصيةوالقدرات)الشخصية -الفردأويستغلالقدراتالتييمتلكها)مثلالمعرفة(وهيليستقدرةولكنها

وتوزيعهعلى،وفق الطرقتفكيرهمفيثالثةعشرطريقةللتفكيرالقدرة(،وقدصنفاستيرنبرجاألفراد-طرقالتفكير

:وهي،خمسفئاترئيسيةتضمكلمنهاطرق امتنوعة

 :طرق التفكير من حيث الشكل :أوالً 

فهممرنون،وقادرونعلىالتحليلوالتفكير،يتميزاألفرادبالذهابنحوهدفواحدطوالالوقت،.األسلوبالملكي1

نخفضة.ويفضلوناألعمالالتيتسلطالضوءعلىفرديتهم.المنطقيم

األسلوبالهرمي2 أهدافهمفيشكلمن:. فيوقتواحد.وضعوا الطريقةإلىالقيامبأشياءكثيرة يميلأصحابهذه

 التسلسلالهرميحسبأهميتهاوأولويتها.فهيواقعيةومنطقيةومنظمةفيحلالمشكالتواتخاذالقرار.

ويكونأداؤهم،ويميلونإلىاعتمادطريقةعشوائيةوغيرمتوافقةفيترتيبمعينلحلالمشاكل:لوبالفوضوي.األس3

أفضلعندماتكونالمهاموالوظائفالمخصصةلهمغيرمنظمة.

افالتقلكلهذهاألهد،يتسمهؤالءاألفرادبالتوترواالرتباكولديهمالكثيرمناألهدافالمتضاربة:.أسلوباألقلي4

.(Turki, 2012)أهميةبالنسبةلهم

 :طرق التفكير من حيث الوظيفة :ثانيًا

والتخطيط:األسلوبالتشريعي -1 التصميم التجديد، االبتكار، األسلوبيفضلون وعمل،أصحابهذا المشكالت، حل

.(2015)أبوهاشم،األشياءبطريقتهم

التنفيذي -2 األسلو:األسلوب هذا أصحاب منجزيتميز أو متحقق هو بما باالهتمام و،ب القوانين اتباع يفضلون و

،التعليماتالمحددةلهماييدعونالتفكيرفيالتخطيطللعمللألشخاصاآلخرينمتلقينلألوامروتنفيذمايطلبمنهم

 .(2016يل،)جموفيالغالبيفضلونالنشاطاتالمعروفةوالمبنيةمنقبلهموواقعيينفيمعالجةالمشكالت

مثل:األسلوبالقضائي -3 يسألونأسئلة ما غالب ا مراحلالعملوالنتائج. بتقييم الطريقة هذه دعاة هو:يهتم ما لماذا؟

اآلخرين عمل التجريبويقيمون ويكرهون الموقفالعلمي في الرئيسية الفكرة يحللون مفترض، هو ما ،السبب؟

تقييمهممنقبلاآلخرين. األشياءواألفكارويكرهونأنيتم بتحليلوتقييم يفضلونالمشكالتالتيتسمحلهم إنهم

 (Turki, 2012)الموجودة
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 :طرق التفكير من حيث المستوى :ثالثًا

ويتجنبونالتفاصيلكما:األسلوبالعالمي المشكالتحيثالتجريد األسلوبإليالتعاملالكميمع يميلأصحابهذا

يميلونإليالعموميات.

.ويتصفهؤالءالتعاملمعالمشكالتبشكلقصديحيثيفضلونالتفاصيلواليتركونشيئاللصدفة:األسلوبالمحلي

 (2019)محمد،

 ً  :التفكير من حيث االتجاهطرق :رابعا

القوانينواالجراءاتالقائمةو:األسلوبالتحرري -1 وراء الذهابالىما األسلوببتفضيلهم ويتصفأصحابهذا

السعيإلحداثتغييراتجوهريةواالستمتاعبالمواقفالغامضةوغيرالمألوفةويميلونإلىتجاوزالقوانين.

،واليرغبونفياالسلوباالجرائي،ويتميزأصحابهبتفضيلالمعرفةواإللمامبالحياةواتباعالتقاليد:األسلوبالمحافظ

 (2016)جميل، تلكاألفكارالتخرجعنالتقاليدالقائمةالمقبولةوربمايحبونالخروجعنأفكارهمالخاصةولكن

 ً  :طرق التفكير من حيث النطاق :خامسا

ولديهمإحساس،يميلأتباعهذهالطريقةإلىالعملوالتفاعلوالتعاونمعاآلخرينداخلالفريق:.األسلوبالخارجي1

بالتواصلاالجتماعيمعاآلخرينبشكلمريحوسهل

ا2 أنهم:السلوبالداخلي. انطوائيونويميلونإلىالشعوربالوحدة. هم األسلوبالعملبشكلفردي. يفضلأتباعهذا

 (Turki, 2012)ويفضلونمشاكلتحليليةوإبداعية.،وتتميزبالتركيزالداخلي،موجهوننحوالعملأوالمهمة

 :االفتراضاتالتيتقومعليهاأساليبالتفكيرالستيرنبرج

 .أساليبالتفكيرليستالقدراتبذاتهاوإنماهيتفضيالتالستخدامهذهالقدرات

 التشابهبيناألساليبوالقدراتينتجتقاربأكثرمنمجردمجموعاألجزاء. 

 يجبأنتكونخياراتالحياةمطابقةلألساليبوالقدرات. 

 وليسأسلوباواحدافقط،يمتلكالناسحزممناألساليب. 

 األساليبعبرالمهاموالمواقفوكذلكعبرمراحلالحياةالنمائية.تتنوع 

 يختلفالناسفيقوةومرونةتفضيالتهم. 

 وتعليمية،تكوناألساليباجتماعية،وقياسية.  

 .وربماالتقيممرةثانية،تقيماألساليبفيمرةواحدةأومكانواحد 

 (2016)جميل،فهيمسألةموائمةأومالئمة،فيالمتوسط،التكوناألساليبسيئةأوجيدة. 

 

 :العالقة المحتملة بين الذكاء العاطفي وأنماط التفكير

الذكاء أشكال من شكل تجسدهما النظريتين كال االستكشافألن التفكير وأنماط الوجداني الذكاء بين العالقة تستحق

الذكا و التفكير أنماط بين التفاعل في والتحقيق العواطفالعملي. استخدام على القدرة توفر أن يمكن الوجداني ء

بينالمرونةفي وكذلكيساعدانفيشرحالعالقة بينالفكروالعاطفة، للعالقة ثاقبة بشكلتكيفينظرة لها واالستجابة

وفه وعيمعزز لديهم األشخاصالذين أن الوجداني نظرياتالذكاء وتؤكد الوجداني. الذكاء موقفهمأساليبالتفكير م

لحاالتهمالعاطفيةوأسبابردودأفعالهمالعاطفيةتجاهالمواقفقادرونعلىاستخدامهذهالمعلوماتلحلالمشاكلبشكل

أكثرفعالية.ونتيجةلذلكفإناألشخاصاألذكياءوجدانياقديكونونأكثرقابليةللتكيفمنحيثأساليبتفكيرهمفيمهام

المواقفاالجتماعيةوالشخصيةلذلكيمكنأنيكونالذكاءالوجدانيمساهما هاما فيقدرةحلالمشكالتالمعقدةوفي

(Murphy & Janeke, 2014 )الشخصعلىتكييفأهدافهوأساليبتفكيرهمعمتطلباتالبيئة.
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 المنهج واإلجراءات 

 :أوال المنهج

الوصفيالذييقومعلىسردصفاتالظاهرةوتحليلهاومحاولةاتبعتالباحثةفيهذهالدراسةخطواتالمنهجاالرتباطي

فهمالمتغيراتالمؤثرةفيها

 :ثانيا المجتمع والعينة

(طالباوطالبة،تم88تكونمجتمعالدراسةمنجميعالطالببمختلفكلياتجامعةالمرقبفيليبيا،وبلغحجمالعينة)

طري عن عرضية عشوائية بطريقة الجامعيسحبهم العام خالل االجتماعي التواصل مواقع عبر معهم التواصل ق

:وقدتوزعواوفقالمتغيرالجنسوالتخصصكالتالي2020/2021

(توزيعالعينةوفقالمتغيراتالدراسة1جدولرقم)



 العينة

 التخصص الجنس

 المجموع كليةأدبية كليةعلمية المجموع إناث ذكور

22 66 88 62 26 88 

% 25% 75% 100% 70.5% 29.5% 100% 



 :أداة الدراسة

اعتمدتالباحةفيجمعبياناتهذهالدراسةعلىأداتينرئيستين

 مقياس الذكاء الوجداني إعداد وترجمة الدكتور حسان المالح -1

ينطلقمن.ليةلدىالفردوهومقياسمتعدداألبعادولديهقدرةتخمينيةعاليةفيمستوىمهاراتالذكاءالوجدانيالمستقب

النموذجالمخـتلطللـذكاءالوجدانيذيالنظرةالشاملةلتكاملمهاراتالفردالفكريةواالنفعاليةواالجتماعيةويتكونمن

فقرةيجيبعليهاالمفحوصوفقالمقياسليكرتالخماسياالبعادوقدتمتعهذااالستبيانبالثباتبعدتطبيقهعلىمن17

 (0.854بطريقةألفاكرونباخ)حثةعلىعيناستطالعيةحيثبلغتدرجةالثباتالكليةللمقياسقبلالبا

بالدرجةالكليةللمقياسوقد قامتالباحةبحسابصدقاالتساقالداخليللمقياسمنخاللمعرفةارتباطكلفقرة كما

:التاليجاءتمعامالتاالرتباطلمقياسالذكاءالوجدانيكماهومبينبالجدول

(قيمارتباطكلفقرةبالدرجةالكليةعلىمقياسالذكاءالوجداني2جدولرقم)

  قيمةاالرتباط الفقرة  قيمةاالرتباط الفقرة

1 0.506**  10 0.462**  

2 0.653**  11 0.641**  

3 0.653**  12 0.515**  

4 0.612**  13 0.641**  

5 0.497**  14 0.534**  

6 0.212*  15 0.578**  

7 0.698**  16 0.582**  

8 0.587**  17 0.750**  

9 0.235*     

 ارتباطا موجبا داالإحصائيا عندمستوىداللة بالدرجةالكلية0.01ويتبينمنالجدولأنكلالفقراتكانتمرتبطة

مايدلصدقاالتساقالداخليللمقياس.وهو0.05لمقياس،ماعداالفقرةالسادسةوالتاسعةفقدكانمستوىداللتها
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 :قائمة استيرنبيرج ألساليب التفكير النسخة المصغرة -2

القائمةوتتكـون،وتقيسثالثةعشرأسلوبا منأساليبالتفكيـر1991وقدقامبإعدادهاكلمناستيرنبرجوواجنرعام

بمعدلخمسمفرداتلكلأسلوبمنأساليبالتفكير،65من) وهيمننوعالتقريرالذاتييسألاألفرادعن)مفردة

طرقتفكيرهمالتييستخدمونهافيأداءاألشياءداخلالمدرسةأوالجامعة.وقداعادتالباحثةحسابالثباتبطريقةألفا

 (0.95كرونباخأيضالهذهالنسخةوبلغتدرجالثبات)

قامتالباحةبحسابصدقاالتساقالداخليللمقياسمن بالدرجةالكليةللمقياسوقدكما خاللمعرفةارتباطكلفقرة

:جاءتمعامالتاالرتباطلمقياسأساليبكماهومبينبالجدولالتالي

  قيمة االرتباط الفقرة  قيمة االرتباط الفقرة
1 0.449**   34 0.441**   
2 0.505**   35 0.434**   
3 0.501**   36 0.473**   
4 0.515**   37 0.615**   
5 0.624**   38 0.493**   
6 0.521**   39 0.615**   
7 0.356**   40 0.493**   
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
24 
25 
26 
27 
28 

0.415**  
0.331**  
0.550**  
0.550**  
0.623**  
0.452**  
0.412**  
0.496**  
0.387**  
0.443**  
0.374**  
0.454**  
0.329**  
0.405**  
0.482**  
0.443**  
0.499**  
0.417**  
0.667**  
0.519**  
0.628**  
0.507**  

 40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

0.519**  
0.457**  
0.484**  
0.501**  
0.448**  
0.528**  
0.487**  
0.492**  
0.560**  
0.482**  
0.409**  
0.576**  
0.531**  
0.519**  
0.484**  
0.476**  
0.577**  
0.627**  
0.565**  
0.611**  
0.588**  
0.545**  
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29 
30 
31 
32 
33 

0.591**  
0.274**  
0.384**  
0.340**  
0.369**  

62 
63 
64 
65 

0.399**  
0.504**  
0.584**  
0.447**  

 
(قيمارتباطكلفقرةبالدرجةالكليةعلىمقياسأساليبالتفكير3جدولرقم)



بالدرجةالكلية0.01انتمرتبطةارتباطا موجبا داالإحصائيا عندمستوىداللةويتبينمنالجدولأنكلالفقراتك

لمقياس.وهومايدلصدقاالتساقالداخليللمقياس.



 :نتائج الدراسة

فيمايلياستعراضلنتائجالدراسةبناءعلىتساؤالتها

حصائيابينالذكاءالوجدانيوأساليبالتفكيربأبعادهاهلتوجدعالقةدالةإ :أوال/ النتائج المتعلقة بالتساؤل األول ونصه

؟Sternbergالخمسةوفقالنظريةاستيرنبرج

كلالذكاءالوجدانيالجامعيوأساليبالتفكيروفقاتمتاإلجابةعنهذاالتساؤلبحسابمصفوفةمعامالتاالرتباطبين

:لنظريةاستيرنبيرجوالجدولالتالييوضحذلك

مصفوفةمعامالتاالرتباطبينكلمنالذكاءالوجدانيوأساليبالتفكير(3جدولرقم)









ذهالدرجةدالةإحصائياوه0.239بالنظرإلىالجدولالسابقيتبينأندرجةارتباطالذكاءالوجدانيبأساليبالتفكيربلغ

(.ولتحديدأياساليبالتفكيرتحديداترتبطارتباطاموجبابالذكاءالوجدانيلذلكتمحسابα =0.05عندمستوىداللة)

 :معاملاالرتباطبينالذكاءالوجدانيوكلأسلوبعلىحدة،كماهوموضحبالجدولالتالي

دانيبكلأسلوبمنأساليبالتفكير(يوضحدرجةارتباطالذكاءالوج4جدولرقم)

أسلوب

 التفكير

أسلوب  قيمةاالرتباط

 التفكير

  قيمةاالرتباط

  **0.275 المحلي  0.101 التشريعي

  *0.253 الفوضوي  0.028 - الهرمي

  *0.233 المتحرر  0.117 التنفيذي

  0.207 المحافظ  0.172 الملكي

الحكمي

األقلي

 العالمي

*0.228

0.132

0.182 

الداخلي 

 الخارجي

0.057

0.132 

 

بالذكاءالوجدانيهي األسلوبالحكمي:ومنالبياناتالسابقةيتبينأنأساليبالتفكيرالتيارتبطتارتباطاداالمعنويا

وكلمنالسلوبالفوضويوالمتحررعندمستوى0.01واألسلوبالمحليعندمستوىداللة0.05عندمستوىداللة

 الحكمي،0.05داللة أساليبالتفكير الذييفضلون الوجدانيهم الذكاء في بارتفاع يتمتعون الذين األفراد أن بمعنى

(.2012والمحليوالفوضويوالمتحرر.وتتفقهذهالنتائجمعنتائجدراسةجميل)

 

 مستوىالداللة معاملارتباطبيرسون المتغير

 α =0.05 *0.239 الذكاءالوجداني

 أساليبالتفكير
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ذكاء الوجداني وفق متغيري هل توجد فروق دالة إحصائيا على مقياس ال :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني ونصه :ثانيا

 الجنس والتخصص؟

التساؤلباستخراجالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةلمقياسالذكاءالوجداني،وتطبيق تمتاإلجابةعنهذا

:اختبار)ت(للعيناتالمستقلة)غيرالمرتبطة(.والجدولالتالييبينالنتائج

بينالعينتينعلىمقياسالذكاءالوجداني(للمقارنةt(يبينقيمة)4جدولرقم)

(t) df   الجنس(sig)  

 إناث ذكور

Mean N Std.D Mean N Std.D 

2.31 86 57.5 22 9.6 51.6 66 11.7 0.184 

(t) df  التخصص (sig) 

 كليةأدبية كليةعلمية

Mean N Std.D Mean N Std.D 

1.07 86 52.2 62 11.4 55.1 26 11.6 0.462 

تعزىإلىمتغيريالجنسوالتخصصعلىمقياس معنويا دالة فروقإحصائية توجد لم يتبينانه منالبياناتالسابقة

الذكاءالوجداني،وربمايرجعذلكطبيعةوتجانسمجتمعالعينةوخضوعهإلىنفسالطريقةفيالتربيةوالتعليم.

هل توجد فروق دالة إحصائيا على مقياس قائمة أساليب التفكير وفق  :ونصه النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث: ثالثا

 متغيري الجنس والتخصص؟

التفكير، أساليب قائمة لمقياس المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات باستخراج التساؤل هذا عن اإلجابة تمت

:لتالييبينالنتائجوالجدولاوتطبيقاختبار)ت(للعيناتالمستقلة)غيرالمرتبطة(.

(للعيناتالمستقلةلقائمةأساليبالتفكيرt- test)(يبيننتائجاختبارت5جدولرقم)

(t) df   الجنس(sig)  

 إناث ذكور 

Mean N Std.D Mean N Std.D 

1.156 86 249.3 22 29.0 240.3 66 36.7 0.254 

(t) df  التخصص (sig) 

 دبيةكليةأ كليةعلمية

Mean N Std.D Mean N Std.D 

1.615 86 247.1 62 28.2 230.9 26 26.9 0.116 

منالبياناتالسابقةيتبينانهلمتوجدفروقإحصائيةدالةمعنوياتعزىإلىمتغيريالجنسوالتخصصعلىقائمة

الطريقةفيالتربيةوالتعليم.وربمايرجعذلكطبيعةوتجانسمجتمعالعينةوخضوعهإلىنفس،اساليبالتفكير



 :توصيات البحث

:فيضوءنتائجالبحثتوصيالباحثةباالتي

 .العملعلىتنميةاساليبتفكيرالطلبةبمايخدمتطلعاتهموتوجهاتالمجتمعمنخاللالبرامجوورشالعمل

 اليبالتنشئةاالجتماعيةواساليبالمعاملةفأس،االهتمامبواقعالتنميةاالسريةكوناالسرةالنواةاالساسفيالمجتمع

 الوالديةتؤديدوراكبيرافيتعزيزبعضاالساليبدوناالخرى.

 تخطيطوبناءمناهجدراسيةعصريةتحفزوتشجععلىالتفكير،وتالئمتطوراتالعصرواالنفجارالمعرفيالذي

 .نعيشه
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