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 -مقذمح:
ولقاة س ياا اليةياة ما  ال ترياات ذكاء ما  يياج انان ا  حيا  ااام لمءااء الا    سةرالاة الا انة مركزية هامة ُب رلاال لماا الا   احتل الذكاء مك

واندلاان   وثنردنا  والقنىاو وايم انرد والاًتنأج وأسان حااد واااردنر ومااير ولا لن ة ثرلاتنن الىت ت سر أسيااد  وس يتا  وما  هاذ  ال ترياات نترياة لا َتمان
نلايقو والاذكاء رزت اهند هؤالء اليمءاء أننالا متيةدة م  الذكاء مثل الذكاء المغني والذكاء احلسايب والاذكاء ادليكاانيكو والاذكاء ا ارد والاذكاء ادلولقة أ 

 احلسو والذكاء اجلسةي واحلركو والذكاء الشخصو االاتءالو والذكاء الناةاين... اخل.
 (511: ص5991)أمل زلءة حسننة  

ية الذكاء الناةاين م  أعليت  ُب قحقي  التناىال والتنا ا  ماج ان اري  ما   امل  هاا مشاالرها والتياافق ميهاا    قاة أ اار اندلاان وتتضح أعل
أن هااذ  ايعليااة تتهاار ُب أن ال ارد الااذي لةياا  ذكاااء واااةاين  % ماا  الااذكاء الناااةاين  كءاا02%ماا  الاذكاء اليااام  و 02إذل أن ال جااح ُب احلياااة يتامااد 

احلكااا وَب اذاااذ القاارارات ويتءيااز سالةاااة َب التي ااَت لاا  االن ياااالت شلااا غليماا  اااادرا لمااو االتصااال الناااةاين مااج  ُبادلااة مت الناةانيااة ايج الااتخةام يساات
 ان ري  

(10Carusa, 2004,P. ) 
ن الناااةاين السااني لءس اااء  ولقااة نااادي اليةيااة ماا  كءااا أن لمااذكاء الناااةاين لماااة وثيقااة سا ااال ايلاارري دلااا لاا  ماا  تاا ثَت سااال  ايعليااة لمااو ال ءاا

ا ان ياالهتا  واإللاهام ال احثُت  أمثال: ميممر سضرورة إلةاد الأامج اليت هتةف إذل ت ءية ادلهارات  والقةرات الناةانية لءلرة  كالتيافق مج ايس اء  ت ه
 ُب إدارهتا  وت تيءها ساريقة ايةة.

(5991Miller,) 
ونتارا ين  كاء الناةاين سالتنا   الزوااو   اليماة احلءيءة سُت الزوج والزواة هو مبثاسة تراسط ينتءة ادلياجلة ادلير ية الناةانية كذل  يرت ط الذ 

قانم لماو إدراك   يالزواج أحة ادلصادر الرئيسية لمرضا ال  ساو لم ارد  مساة أن يقانم ُب ايلااس لماو ل اىار الاذكاء النااةاين   الاتءرار التنا ا  ساُت الازواُت
 كل م هءا دلشالر ان ر و هءها  وكذل  اةرة كل م هءا لمو التي َت ل  مشالر  لمارف ان ر.

 (0222)ى اء إمساليل وآ رون  
  لماو منااهاة مثال هاذوشلا ال    ي  أن احلياة الزوااية مميئة ساليةية م  الضغنط وادلشكمت والذكاء الناةاين أحاة الينامال ادلهءاة ادلساالةة 

حااالهتا االن يالياة مهنا ياةركنن سةااة ويقيءانن الضغنط   اي خاص ايذكياء واةانيا يتياممنن مج منااهة الضغنط س جاح أكثر م  غَتها  وذل  نترا ي
 ويير نن مىت وكيق ييأون ل  ان ياالهتا.

 (0220)لزت ل ة اهلل  
 -مشكلح الذراسح وذساؤالذها:
والينافااق الاايت ييتااأون  ااا لءااا يااةور سااةا مها لاا  ايحااةاث وادلنااااق ادلختم ااة وييااأون  ااا لءااا غلاانل سااةا مها ضلاان يشااًتك ال اااس ُب كثااَت ماا  ادلشااالر 

 ان ري   ولك ها ؼلتم نن ُب هذ  ادلشالر م  حي  القنة ُب التي َت ل ها وفريقة التي َت ل ها.
 ٌت السمنك ادلمئا والسميا حسد ادلنااق الايت يتيارهل ذلاا  إضاا ة إذل انا  يستايج أن يت ليناف   ومشالر  ول ةما يكنن اإلنسان مت هءا ومةركا

رة لمااو تصاا ح لةياا  القااةرة لمااو منااهااة مااا اااة ينااهاا  ماا  متاااهر اخلاانف والقماا  الاايت اااة تاا جا لاا  ايحااةاث وادلنااااق الاايت يتياارهل ذلااا اإلنسااان  والقااة
  سالصانرة الصاحيحة والساميءة  وسالتاارل تساالة  لماو إااماة لمااات لاميءة وانياة ماج ان ري  تساالة ال ارد لماو ت هاا ان اري لنافق ومشالر ممحتة

 ا تماا لمو ال رد. ان ري   ولك  ماذا لن أن ايمنر
ل ا  وها ما يية يستايج التءييز سُت لناف    ودل يية اادر لمو التي اَت اليااف و ذلاا  وإذل مااذا لايؤدري هاذا اخلمال ُب  هاا ادلشاالر والاتحكا  يها

التنا   الزوااو  وم  هذا ادل ام  اااءت ليؤدري هذا اخلمل ُب لماات ال رد مج ان ري   وهل هذا اخلمل يسالة ُب  ها ال رد دلشالر  وليؤثر هذا لمو 
 -ية:التساؤالت اآلتسُت" الذكاء الناةاين" والتنا   الزوااو ولذل  قحاول هذ  الةرالة اإلااسة لمو هذ  الةرالة لةرالة اليماة 

 هل تناة لماة إرت افية سُت الذكاء الناةاين والتنا   الزوااو؟ -5
 هل ظلن مهارات الذكاء الناةاين يصاح ها ارت اع ُب ميةالت التنا   الزوااو؟ -0
 لالية لمذكاء الناةاين؟إذل أري مةري يت ثر التنا   الزوااو سايسياد اي -3
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 -أهمٍح الذراسح:
وذلاا  الن أي  ماال ُب هااذ  اليماااات تااؤثر سالساامد لمااو ال ااناحو اجلسااءية  ت اوذلااا ل ئااة ماا   ئااات ا تءااج وهااا" ايزواج" تكءاا  أعليااة هااذ  الةرالااة ُب

ناناحو هاو لماو ال حان وال  سية وهذ  ادلشكمة تية م  ادلشكمت االاتءالية وال  سية اليت تؤثر لمو اي اراد وا تءاج وتكءا  أعلياة هاذ  ادلشاكمة ُب لاةة 
 -التارل:
 -من الناحية النظرية: -أوال:
 التيرف لمو مهارات الذكاء الناةاين الىت تميد دورا  الم ُب ارت اع أو اطل اهل نس ة التنا   الزوااو. -5
 التغَتات ادلتمحقة.حب  ميايَت وأل  منضنلية تساها ُب ت ءية الذكاء الناةاين لكو ت جح احلياة الزواية ُب ظل  -0
 ت اولا اليماة سُت الذكاء الناةاين والتنا   الزوااو. امة الةرالات اليت -3
 الكشق ل  اليماة سُت مهارات الذكاء الناةاين والتنا   الزوااو. -2
 سيان أسياد الذكاء الناةاين ادلتءايزة وادلتكاممة ميا ُب ضنء الًتاث ادلتاح. -1

 ثانيا: من الناحية التطبيقية.
 ا ُب تقةمي ادلشنرة دل  يياننن م  لةم التنا   الزوااو ُب احلياة الزواية .درالة التنا   الزوااو يسالةن -5
 تن َت سرنامج سالمغة اليرسية لت ءية مهارات الذكاء الناةاين لةري غَت ادلتنا قُت زواايا. -0

 -هذف الذراسح:
 -هتةف هذ  الةرالة إذل قحقي  ايهةاف انتية:

  ادلتنا قُت زواايا َب ميةالت الذكاء الناةاين لةيها.ادلقارنة سُت ادلتنا قُت زواايا وغَت -5
 مةة الزواج لةد ايف ال". -التيميا -ال روق ُب التنا   الزوااو نتيجة ال تمف" الس  -0
 زواايا ادلتنا قُترىة ال روق ال ردية ُب مهارات الذكاء الناةاين لةري ادلتنا قُت زواايا وغَت  -3

 مصطلحاخ الذراسح.
Emotional Intelligence(0الذكاء الوجداني ) (0): 

هاذا  لمو الرغا م   ينع التخةام م هنم الذكاء الناةاين  مل اليقةي  اي ريُت  وظهنر اليةية م  الةرالات ايا  ياة واليرسياة الايت ت اولاا
 ادل هنم م  اناند سلتم ة.

شري   حيا  يياة" ثانر ناةي " ما  أوائال الاذي  ت ااولنا هاذا ادل هانم واااًتح أنا  الياالهتءام س  إذل سةايات القرن  إن م هنم الذكاء الناةاين ييند 
 Mechanicalوالاااااذكاء ادليكاااااانيكو  ،Intelligence Abstractؽلكااااا   تقسااااايا رلااااااالت الاااااذكاء إذل ثمثاااااة رلااااااالت هاااااو: الاااااذكاء ا ااااارد

Intelligence والذكاء االاتءالو  Social Intelligence 
                        االاتءااااااااالو س ناااااااا " اااااااااةرة ال اااااااارد لمااااااااو  هااااااااا وإدارة اي ااااااااراد ضلاااااااان التصاااااااارف حبكءااااااااة َب اليماااااااااات اإلنسااااااااانية.                                     نااااااااةاي  الااااااااذكاءولاااااااارف ثنر 

 (0222)زلءة ح شو  
 ".وان ري التيريق اإلارائو:" هن القةرة لمو اإلنت اة واإلدراك اجلية دلشالر وان ياالت الذات 

Marital Adjustment(0التنا   الزوااو )(3) 

وال  سااو وادلااادي وادلااندة س ناا  الشااينر سالك ايااة والرضااا لاا  اليماااة الزواايااة واالنتءاااء الياااف و والشااينر سالسااك  اجلسااةي  0220تير اا  احلسااُت 
وادلياانل و هااا وتق اال كاال فاارف ل  ااري  االجتاهااات والقاايا واي كااار  والرمحااة والتقااةير ادلت ااادل سااُت الاازواُت والثقااة ادلت ادلااة والتنا اا  سااُت ايهااةاف وتقااارب

 والتضحية ُب ل يل الزواج والتءرار 
 (0220)أمساء احلسُت 

التنا   الزوااو س ن  التحرر ال سا  ما  الصاراع واالت ااق ال سا  لماو ادلنضانلات احلينياة ادلتيمقاة ساحليااة الزواياة وادلشااركة  5999وتيرف ى اء 
 شاة وت ادل الينافق.ُب اين
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 ( التيريق اإلارائو:" هن رلءنلة م  ادلتنا قات ُب اليماات اجل سية واالاتءالية وال  سية واالاتصادية سُت الزواُت".0222)ى اء إمساليل  
 اإلطار النظزي:

 نتناول المفاىيم التالية: يتناول البحث الراىن العالقة بين بعض مكونات الذكاء الوجداني والتوافق الزواجى، وعلى ذلك فسوف
 .الذكاء الوجداني -أوال:

س ن  اةرة ال رد لمو اةرة ال رد لمو اراءة الناةانية أو اراءة مشالر ان اري  حاىت ؽلكا  تكاني  لمااات ااتءالياة في اة    5990ويير   اندلان 
 تيما والتحكا.كذل  يتضء  الذكاء الناةاين ض ط ال    والتحكا َب نزلات ا ونزوات ا وهن ااسل لم

(09,P.5990Goleman et al,) 
س نا  مير اة الينافاق اخلاىاة والاتحكا َب ادلياانل وت ايال اإل ا اع  والتغماد لماو اإلح ااط وادلشااركة الناةانياة واليماااات  0220ويير ا  انااان 

 اجليةة مج ان ري  وح ز الذات ساريقة ت اؤلية واثقة.
(32,P. 0220Gottman et al,) 

 ييرف الذكاء الناةاين لمو أن  القةرة لمو التيافق مج ان ري  و هاا الت تايا ادل اقاو لمءشاالر ماج  هاا ادلشاالر ادلخت ئاة  5991ر أما ااردن
 أو ادلستًتة سال س ة ل  ري .

 (5991)هنارد ااردنر  
 -النظزٌاخ املفسزج للذكاء الىجذانً:

 نظرية الذكاء الشخصي لفؤاد أبو حطب: -0
  ويتكانن ال ءانذج 5913ادليمنمااتو الاذي فرحا  لاام  ( هذا ال ءنذج سنى   أحاة ال ءااذج ال رلياة ل ءنذاا  ادليارُب5991حاد)اةم  ؤاد أسن 

 الت  يذ(.ادليرُب ادليمنماتو م  متغَتات التحكا) أو ادليمنمات( ومتغَتات الت  يذ) أي احلمنل وااللتجاسات( ومتغَت ايحكام اليةية)أي ما سية 
أساان حاااد الااذكاء الشخصااو ُب ضاانء هااذ  ادلتغااَتات سادليمنمااات الشخصااية ادلتصاامة سالااذات  الاايت تاارت ط ُب الناااا ن ساا  سيءميااات وػلااةد  ااؤاد 

 (10:ص 5991مير ية  مثل الت كَت  والتيما  والذاكرة.                                     ) ؤاد أسن حاد  
 Cognitive Modelنظرية التوجو أو النموذج المعرفي  -0

قاةرة ويرري أىحاسة أن الذكاء الناةاين يتكانن ما  رلءنلاة ما  القاةرات اليقمياة َب ايلااس تيءال َب ا اال االن ياارل  كءاا هان احلاال سال سا ة لم
ءانذج ادليارُب الرتا ط س سيااد احلساسية اليت هو اةرة لقمية تيءل ُب ا ال الرياضو  وتشَت الةرالاات إذل أن مقاايي  الاذكاء النااةاين ادلصاءءة و قاا ذلاذا ال 

 الشخصية ادلير ة ولك ها مستقمة ل ها ااما
(5999Mayer et al,) 

 نظرية جولمان. -3
كار ت ثر اندلان ُب تصنر  لمذكاء الناةاين مب هنم ااردنز ُب الذكاءات ادلتيةدة و اىة الذكاء الشخصو والذكاء سُت الشخص وان ري   وااة ذ 

اليت يتءتج  ا ال ارد والمزماة لم جااح َب الت االمت ادله ياة وَب مناااق احليااة ادلختم اة  ولر ا  أيضاا س نا : ااةرات ا  االن ياليةهارات اندلان  ان  رلءنلة م  ادل
 لمو مير ة مشالرنا ومشالر ان ري    ولمو قح يز ذوات ا  وإدارة إن يالت ا ولمات ا مج ان ري  سشكل  الل.

 (0222)دانييل اندلان 
 أون -رية بارنظ -4

أون الاذكاء النااةاين  -أون ماج اندلاان َب تيرياق الاذكاء النااةاين لماو أنا  رلءنلاة الك ااءات االاتءالياة والشخصاية  ولارف ساارر -يت   ساار
ات احليااااة ومنااهاااة س ن "رلءنلاااة مااا  القاااةرات اليقمياااة وادلهاااارات االاتءالياااة و االن يالياااة والشخصاااية الااايت تاااؤثر َب ااااةرة  ال ااارد لماااو التكياااق ماااج متام ااا

 ضغنفها
  أون أن م هنم الذكاء الناةاين ؽلثل اجلاناد غاَت ادليارُب ما  الاذكاء الياام الاذي تنىال إليا  ولامر َب سةاياة ايرسيي اات  وأن ماا أفما  لميا -واة أوضح سار

 ااردنر مصامح الذكاء الشخصو هن امتةاد لمينامل غَت ادلير ية ل ة وكسمر.
 (0222)زلءة ح شو  
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 نظزٌح شاتريو للذكاء الىجذانً. -4
 من عدة أبعاد ىي:شابيرو تتكون نظرية الذكاء الوجداني عند 

 ارات المتعلقة بالسلوك األخالقي:المكون األول: المه -0
ق ل ااا أ  ااارا واحااةاثا  اااَتة وهااذا يااةل لمااو لااةم اكتءااال الضااءَت ويصاااحد ذلاا  لااةم تاانا ر الينافاا  أن الناااا الااراه  غلءاال يشااَت  اااسَتو

 والسمنكيات اليت تيك  االهتءام سان ري  وتقةمي ادلشاركة وادلسالةة
 (0220 10:1) اسَتو                                                                    

 ويرى شابيرو أن مهارات السلوك األخالقي تنقسم إلى:
 اامل تزويااة الشااخص مبيياريااة تنضااح لاا  ماهيااة اي ااياء اخل يثااة والاي ااة  وت ءيااة  أوال: لنافااق إغلاسيااة: وهااو تتءثاال ُب الاات ها والااذي ي ءاان ماا 

تكامميااا  حياا  يتكاانن ماا  ماارحمتُت علااا: رد ال ياال الناااةاين ورد ال ياال االدراكااو ويشااَت رد ال ياال االهتءااام سااان ري  واحااًتامها  وي  ااذ الاات ها ه ااا ميااٌت 
 نتر  خص آ ر.واهة االدراكو إذل مقةرة الشخص لمو رؤية اي ياء م  

وينضااح رد ال ياال الناااةاين إمكانيااة  هااا حالااة واةانيااة ميي ااة ؽلاار  ااا  ااخص آ اار  وتتضااء  الينافااق اإلغلاسيااة أيضااا الصااةق وايمانااة المااذان 
مااج ااانهر الااذكاء  قحسااُت التناىاال لااةري الشااخص وغااَت  ماا  ال اااس أمااا غياااب الصااةق وايمانااة  ييااٌت واااند الكااذب وغياااب الثقااة وهااذا يت اااَبيساااعلان ُب 
 الناةاين.

ثانيااا: لنافااق لاام ية: يشااَت  اااسَتو إذل أن إظهااار الاات ها الك ااَت والياااق الشااةية ضلاان ايف ااال اااة يكاانن ضااارا ساا    دراااة الضاارر الااذي غلم اا  
يلاانان ألالااية ماا  الصاانرة اليامااة القمياال ماا  الاات ها والياااق لماايها  ولمااو ذلاا   ااإن إسياااد الينافااق الساام ية مثاال" اخلجاال والشااينر سالااذند" ؽلثاال إسيااادا 

ارت اكا ػلس  الشخص ل ة  شم  ُب التصارف يية   أاء الصحة اليقمية ميناا ذلا إال أن اخلجل مب تنر آ ر اة ؽلثل  لمت شئة   اخلجل والشينر سالذند اة
ذاتا    إ ايار الشاخص ساخلجال ساريقاة م الا ة   شال الشاخص ُب قحقيا  مساتنيات لامنكية ترضاوساريقة قحق  آمال ال اس  والشينر سالذند ػلاةث ل اة 

 ُب سيض الثقا ات اة يكنن فريقة م ال ة لميقاب لمو السمنك االاتءالو وسالتارل ؼلمق ذل  رغ ة ُب الت اغا مج ان ري .
 المكون الثاني: المهارات الفكرية: -0
نقانم  ا  وأن أ كارنا غلد أن تتجا  ضلان"الت كَت الاناايو" وهاذا يياٌت أن اا لا اليت نشير  يشَت  اسَتو إذل أن أ كارنا أو مةركات ا تؤثر ُب الاريقة  

وسالتارل اذاذ القارارات الساميءة و السامنكيات ادل الا ة  وال يتنااق حبالة خلةاع الذات   الت كَت الناايو يستةلو رؤية اليادل لمو ما هن لمي  ُب وااج ايمر 
سالاذكاء النااةاين  وتياند أعلياة الت ااؤل إذل كننا  ن يتزود الشخص" سالت اؤل" كءهارة ما  مهاارات الت كاَت اخلاىاة ايمر ل ة حة الت كَت الناايو إذ غلد أ

الساييةة لماو لءحاةاث أو ايحانال وتنااج أ ضال ال تاائج  وسالتاارل  ادلت اائمنن ييتقاةون أن ايحاةاث اإلغلاسياة ميل أو نزوع ضلن ال تار إذل اجلاناد اي ضال 
  ياء الةائءة  ي  ذون لمو لاتقها مسئنلية إحةاث اي ياء الاي ة.أمهنا هو اي

 المكون الثالث: حل المشكالت: -3
ولكو يتق  اي خاص ادلهارة السااسقة  اإن لمايها أن يتيمءانا لغاة حال ادلشاكمت أوال  اإن لغاة حال ادلشاكمت ؽلكا  تيمءهاا م اذ الصاغر حيا  

انسااء  رنامج" ألتايج حل ادلشكمت ويقنم هذا الأنامج لمو الاتخةام أزواج ما  الكمءاات ياتا ت ادذلاا ساُتايف ال هذ  المغة م   مل سؽلك  أن يتيما 
حال ادلشاكمت  وسياة ذلا  ؽلكا  القانل لغاة ايزواج ما  الكمءاات ياتيما   وايس اء الصغار ُب أي مكان مثل ادلتجر أو ادل زل وادلةرلة  وحاُت ياتق  الا ال

 لمو احلمنل   الا ل سا ييت " أو حىت ادلراهقُت وال الغُت" غال ا ما يت  نن الًتاتيجيات وسةائل حل ادلشكمت. أن يتةربأن الا ل ؽلك  
 المكون الرابع: المهارات االجتماعية: -4

دراك والت ساَت تشَت ادلهارات االاتءالية إذل اةرة الشخص لمو التيايش مج ان ري   وتسالة ادلهاارات االاتءالياة إذل ااةرة الشاخص لماو اإل
 وااللتجاسة لءحةاث سالاريقة اليت ت الد ادلنااق االاتءالية.

   المكون الخامس: الدوافع ومهارات اإلنجاز. -5
ااةاين  تةور الةوا ج حنل تناج ال جاح وضرورة ادلثاسرة واالاتهاد ومنااهة ال شل وجتاوز   وييضة ذل  ادلهارات الساسقة م  مهاارات الاذكاء الن 

 ال جاح مثم يرت ط سالت اؤل ويةع ذل  ادلثاسرة واالاتهاد شلا يةلا روح اإلصلاز  واك  هذ  الروح اكتساب ال رد دلهارات اإلصلاز. تناج 
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 المكون السادس: التعاطف: -6
اىال احلءايا السااس  يقتضاو  يشَت التيافق إذل ننع م  التناىل ادلتساا ساحلءيءاة  وإن هاذ  احلءيءاة اثال مساة رئيساة لءذكيااء وااةانيا  وإن التن 

نيااة اتصااف اي اخاص سااالنلو النااةاين سالااذات وان اري   ويقضاو أيضااا االتصااف سااالتحكا النااةاين  و اىاة  يءااا يتيما  سااالتحكا َب الغضاد واليةوا
 سالت ار أمهنءا م  أكثر احلاالت االن يالية الشائية.

 نظزٌح كىتز يف الذكاء الىجذانً. -6
 الناةاين ل ة كنسر م  لةة أسياد رئيسية تتءثل ُب: تتكنن نترية الذكاء

  Current Enviromentالمكون األول: البيئة الحاضرة: -0
قحءماا  لضااغنط احلياااة  والاايت تتءثاال  يتضااء اثاال أسياااد ال يئااة احلاضاارة زلااةد رئيسااو لمجانااد الناااةاين ل ااة اي ااراد   الناااةان الااذكو ل ااة ال اارد 

                            سااااااااس اإلاهااااااااد( أو االنيصااااااااب ولاااااااادة ماااااااا قحاااااااةث الضاااااااغنط نتيجاااااااة لتيااااااارهل ال ااااااارد لقااااااانة ماااااااا ُب ال يئاااااااة اخلاراياااااااة. ُب) إمكانياااااااة قحءااااااال ال ااااااارد إلح
 (0931 ص:5993)ااسر ل ة احلءية ولمء ك اَب 

  Emotional Literacyالمكون الثاني: القراءة الوجدانية:  -0
ال اارد الاانلو الناااةاين  سالااذات  حياا  ي هااا ال اارد احلاااالت ادلزاايااة والشااينرية الاايت مباار  ااا  وإذل اانااد تشااَت القااراءة الناةانيااة إذل مااةري ك اااءة 

 النلو الناةاين سالذات يتجمو النلو الناةاين سان ري  والذي  يتهر لةري ال رد م   مل  هء  لمتي َتات االن يالية ل  ري .
 EQ Competenciesالمكون الثالث: كفاءات معامل الوجدان: -3

داللة لمو اصاةي  ماا يقانم سا  يتءيز اي راد الذي  ترت ج لةيها ك اءة الناةان ساليءةية واليت اثل"  اىية لمن ياالت أو التصر ات لامة تياو 
 ال رد" وتياو هذ  الةاللة أ رري تنضح مةري ليارة ال رد لمو ت تيء  الناةاين.

 (5115 ص:5995لمء ك اَب   -)ااسر ل ة احلءية
 EQ Values& Attitudesالمكون الرابع: قيم واتجاىات معامل الوجدان   -3

تااؤدري ااايا واجتاهااات مياماال الناااةان إذل امااتمك ال اارد م تاانرا  اىااا ُب التياماال مااج اي ااياء ويااةل لمااو أن تصاار ات ال اارد ال قحااةث سشااكل 
يص ح ال رد أكثار ن يالية ادلختم ة  وتؤدري ايا واجتاهات ميامل الناةان إذل أن سشكل نااح مج ايحةاث االالت افو وإظلا م   مل رؤية مس قة تتيامل 

م ح نأ و  قة  حي  ؽلتم  ال رد مشاالر انياة تتجااوب ماج مشاالر  اخص آ ار وااةانيا أو حاىت ماج زلياا  االاتءاالو كما   ويتضاء  هاذا احل ان ويساتمز 
ايج أن ييانل لماو  أتا  االن يالياة لكاو يساتنلد مياٌت مشاالر ان ار لاناء كاان  رحاا أو سالضرورة  ها هذا الشخص دلشاالر  وتقم هاا إذل درااة أنا  يسات

 ألو.
 (119 :5909)ااسر ل ة احلءية ولمء ك اَب  

 EQ Outcomesالمكون الخامس: مخرجات معامل الوجدان:  -4
النااةان الاذاٌب وااراءة ألنااةان   الرضاا احليااٌب وااراءة اثل سلراات ميامل الناةان سإغلاسيتها نتيجة م اقية لماتخمص ما  الضاغنط احلياتياة وقحقا

التءتاااج س نلياااة اياااةة لمحيااااة الناةانياااة مباااا ؼلاااةم والثقاااة وتتضاااح هاااذ  ادلخرااااات ُب اتاااج ال ااارد سالصاااحة الياماااة رغ تااا  ُب ان اااري  وقحقااا  ادلروناااة واحلةلاااية 
 اليماات االاتءالية وػلق  ايداء ايمثل ُب  ىت ميادي  احلياة.

 Marital Adjustmentنيا: التواق الزواجى:ثا

هن" ااةرة كال ما  الازواُت لماو التاناؤم ماج ان ار وماج ماالاد الازواج  نساتةل لميا  ما  ألااليد كال م هاا َب قحقيا   5995يرري كامل إسراهيا 
)كءاال إساراهيا               الزواااو.  ما  ت الماأهةا   م  الزواج  وَب منااهاة الصاينسات الزواياة  وَب التي اَت لا  ان ياالتا  ومشاالر  وَب إ ا اع حاااتا

   (593:ص 5995
إذل القةرة لماو ظلان س ن  إ  اع احلااات ايولية ال ينلناية  ووليمة لمتياون االاتصادي  والتجارب الياف ية ساإلضا ة  0222ولر   زلءة لافق

وحال دلشاكمهتءا ٍب ا والثقاة ادلت ادلاة وإذل ااةرة الازواُت لماو قحءال مسائنليات الازواج  خصية كم الزواُت ميا ُب إفار الت اين  واإليثاار واالحاًتام والت ااه
 القةرة لمو الت الل مج احلياة.

 (0222)زلءة لافق 
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 ذناولد الرىافق الزواجى:النظزٌاخ الرً 
 نظرية التحليل النفسي في تفسيرىا للتوافق الزواجى: -0

يماات  وييتأ  مهءا ُب ت سَت ادلشاكمت الزوااياة  وؽلثال لامنك ىارالات الازواُت الم اينر ويارري حي  يمقو ل اية التحميل ال  سو ستاريخ ال
أن هانر  أ اارت أن اليمااة  5919أن ادلشكمت الزواية ظهرت نتيجة لإلحافات ال يئية ُب الس نات اخلء  ايوذل م  حياة ال رد  حي  يذكر  هءاو 

وأن اينا ينا  السمنك ت يا حلااات الشخص ورغ ات  و قاا لذاتا  احلقيقياة   ةما ي  صل ذل  الشخص ل  ذات  مج  خص ما تكنن متي ة وغَت متنا قة ل
 وتؤكة هذ  ال ترية لمو قحءل اليماات سُت اي خاص ُب زليط القيا االاتءالية.

 (5919)مصا و  هءو  
 النظرية السلوكية في تفسيرىا للتوافق الزواجى. -0

السامنكيات ومهاارات كال زوج ضاء  لماتا  ماج ان اري  ن ولمءااء السامنك أكثار احتءااال ي اذ السامنكيات لقيءهاا التااهرة  ت تر ساهتءاام إذل 
وليسااا التارؼليااة  وأن ادلشااكمت هااو أظلاااط لاامنكية ًب اكتسااا ا ماا   اامل اخلااأة  الراه ااة أو احلاليااة)ه ا وانن( وي تاارون إذل ادلشااكمت الزواايااة سيناممهااا

 ية م  ان ري .التيميء
أن الشااخص يكتشااق ماا   اامل  أتاا  مااج   Self Conceptأن روااارز ياارري ُب نتريتاا  حاانل م هاانم الااذات  5900كءااا تضاايق لاارري 

و إذا دل تت ا  هاذ  اخلاأات ماج ايءتا  الذاتيا   والايت هاو لاادة ماا تكانن إغلاسياة أ  ان ري  وان ال رد يكنن ُب حالة ىاراع ويسانء تكي ااي ياء واي خاص 
 (5900لم ية واة لرف ال رد ادلتنا   س ن  القةر لمو تق ل ييج ادلةركات مبا  يها مةركات  ل  ذات .                 )إامل لرري  

 النظرية البنانية الوظيفية: -3
اااات دا اال ال  اااء ايلاارري  وإن يااذهد أنصااار ال تريااة ال  ائيااة النظي يااة ُب ت سااَتها لمخم ااات الزواايااة س مهنااا نتيجااة حلااةوث  ماال ُب نساايج اليم

لمرااال ُب أدوار .             ُب اليمااة ايلارية إذل م ا ساة ادلارأة اخلمل النظي و ػلةث حُت ال يتا هذا االتساق وييازري أىاحاب هاذ  ال ترياة الصارالات والتانترات 
 (5909)ل اء اخلنذل  

 حاُت أن ادلارأة ذاتص سا دوار اإلصلااب والرضاالة والي اياة سايف اال وقحقيا  الث اات حي  أن وظي ة الزوج قحةد لماة ايلرة سا تءج اخلااراو  ُب
لو ككاال.         الااةا مو وااللااتقرار وإن لااةم قحةيااة أدوار اجل سااُت ال يشااكل  ااارا لمااو اليماااات سااُت اي ااراد دا اال ايلاارة  قااط  وإمااا يهااةد ال ساا  االاتءااا

 (5901)مسيحة اخلشاب  
 :Role Theoryنظرية الدور  -4

ويااذهد أنصااار هااذ  ال تريااة الاايت تيتااأ ال تريااات اذلامااة ُب درالااة ايلاارة  أن نشاا ة اخلم ااات الزواايااة تاا تو ماا  تيااارهل تنايااات الااةر يحااة 
 الزواُت أو كميهءا  وأن تغيَت هذ  التنايات لتقاسل الارف ان ر ػلق  االنسجام والتنا   سُت الزواُت.

 (5901)مسيحة اخلشاب  
 ن ىناك اتجاىان متباعدان انبثقا عن نظرية الدور وىما:وا
 Tymphonic Threoyال ترية الت المية الرمزية: -أ

أن   اًتري أن التنا اا  ُب الازواج ياا يك  ُب درااة مااا تتناياا  الزوااة ُب زواهااا وساُت مااا يةركا  الاازوج ُب زوا اا   وأن ه ااك مااا يساءو ست ااااض الااةور
  الساامنك ماج ادليااايَت الايت يراهااا اي اراد م الاا ة ن وااة يراااج اخلامف الااذي ػلاةث سااُت الازواُت إذل لااةم تقاسال الرغ ااات هاذا الت ااااض يتهار حااُت ال يتاااس
 ادلختم ة وادلتانرة يحة الار ُت.

 Social Behaviorism Theoryال ترية السمنكية االاتءالية. -ب
 لةم تنا   السمنك يراج إذل لةم التنا   مج تم  ادلنااق.ق وأن حي  اهتءا سةرالة ادلناق والتأت السمنك التجاسة ذلذا ادلنا

 .Exchange Theoryنظرية التبادل)نظرية الفائدة والتكلفة(. -5
وذل  أن ادلكسد ال اتج ل  الياف ة يؤثر لمو  كل الت الال ساُت الازواُت  اإن كاان   تقنم لمو الت ثَت الذي يييش  ال رد سُت ادلك  اة والتكم ة 

الياف اة تكانن لمو  كل تكم ة  اإن  م  ت الل الزواُت لمو  كل مكا  ة  الياف ة ال اجتة ل   تكنن إغلاسية  إما إذا كان ادلكسد م  الت الل ادلكسد
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ن الت الاال اساال  ااإقلاام ية  وهااذا ييااٌت أن الت الاال سااالند لاايكنن داليااا لمءح ااة والتياااون دلااا ييااند لمااو الاازوج ماا  الشااينر سالاء ني ااة والراحااة ال  سااية  وَب ادل
 الذي يشنس  اخلمف ومتاهر م  غضد أو هجنم أن  جار هن مةلاة لمشينر ساإلح اط ولةم االنسجام سُت الزواُت.

 (5901)مسيحة اخلشاب  
 دراساخ ساتقح:

 (,0980Alcorn)دراسة الكورن -0
 بعنوان: المودة أو الحميمة والرضا الزواجى.

اام  ا ال اح  ل  ارت اط إغلايب دال سُت ادلندة واحلءيءة والرضا الزوااو  وت ُت أن ادلهارات االن يالية تؤثر لمو  لقة كش ا نتائج الةرالة اليت
لشري   الصحة الزوااية م   مل ت ثَتها لمو لءمية ادلندة  واتضح أن ادلءاثمة لمن ياالت ؽلك  أن تيسر اةرة الشخص لمو تةليا السمنك الضييق

ت ااة  وذل  نترا لةور هذ  ادلءاثمة ُب ض ط االن ياالت واراءة اذلاديات االاتءالية  إضا ة إذل ذل   إن القةرة لمو شلاثمة االن ياالاحلياة واا احل
ر الت الل م  أن يتيرف ويتيامل سك اءة مج اإللاءة االن يالية  ويية التناىل اجلية لمن ياالت أحة ادل ادئ ايلالية أو الارق اليت تيساك  الشخص 

 سُت الزواُت  شلا يؤدري إذل تنلية احلءيءة سي هءا.
 (0987)دراسة محمد السيد عبد الرحمن -0

 بعنوان: عالقة النضج االنفعالي بالتوافق الزواجى.
سال س ة  ل ة  وكش ا ال تائج ل  أعلية ال ضج االن يارل 11-02زواة  تًتاوح ألءارها سُت 91زواا و  91ولقة تكننا لي ة الةرالة م  

زواايا أكثر إدراكا لمتنا   الزوااو  وأن ه اك لماة منا ة دالة سُت إدراك الذات ك اضجة ان ياليا والتنا   الزوااو لكم الزواُت  وت ُت أن ادلنا قُت 
 لمذات والقري  ك اضج ان ياليا.

 (,0990Dindiaدراسة دنديا)  -3
 بعنوان: التواصل االنفعالي للرضا الزواجى.

تناىل ادلرأة ان ياليا سال س ة لمرضا لزوااو سال س ة لمءرأة  سادلقارنة س علية رال ان ياليا أكثر أعلية لمرضا اا هذ  الةرالة ل  أن تناىل الكش 
الرال  اإلمان مهءة سال س ة لمءرأة ل   Normativeوادليارف االن يالية لءمية ااتءالية مييارية  ادليمنمات الزوااو لمرال  وذل  نترا ين ت ادل

 االن يالية لمرال.ال ؼلضج لمءيايَت أث اء الت شئة  والرضا الزوااو لمراال ال ييتءة لمو اةرات زوااهت  لمو التناىل االن يارل  ين مثل هذا التناىل
 (,0993Oggins)دراسة أوجنس-4

 الزواج. ى عينة من األزواج والزوجات حديثيبعنوان: إسهام اإلفصاح عن الذات لد
ُب الت  ؤ سالشينر حبس  احلال لةري لي ة م  ايزواج  Self   Discolosureهة ا هذ  الةرالة الكشق ل  إلهام اإل صاح ل  الذات

 - هنر(  ولقة كش ا ال تائج ل  أعلية اإل صاح ل  الذات ك حة ادلتغَتات اليت تسها َب الت  ؤ سالسيادة الزواية 0-1والزواات حةيثو الزواج)م  
 ل س ة لءزواج أو الزواات.لناء سا

يادة الزوااية ا كش ا نتائج الةرالات ل  أعلية مهارات التناىل  والناةان االغلايب  والرضا ل  احلياة  واحلياة  وااللتزام الزوااو ُب الت  ؤ سالسءك
 .والك اءة الزوااية

 (, 0996Gottman)دراسة جوتمان -5
 بهم.بعنوان: وعى الرجال والنساء بأحزانهم وغض

كش ا هذ  الةرالة ل  أن ه اك سيض الةالئل لمو أن ولو الراال وال ساء س حزامهنا وغض ها ترت ط مبؤ رات الصحة الزوااية مثل الرضا 
دة تتنلة ادلن  الزوااو واة قحةث أيضا ل  دور ادلندة  وأن الذكاء الناةا  يؤثر لمو الصحة الزوااية م   مل ت ثَت  لمو ادلندة  واة أوضح أن لءمية

حةث  م   مل ايحةاث اليت تؤدري إذل أن تيامل  خص ما مج ان ري  يتا تةليء  م  ا ل التجاسات ان ري   وهذا التارل أو التتاسج يام  لمية
 مندة.
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        , Carpenter)0222)دراسة كاربينتير -6
 ى.زواجء فى الذكاء الوجدانى والتوافق البعنوان: الفروق بين الرجال والنسا

ولقة أل رت نتائج هذ  الةرالة لمو أن اإلناث الناةاين والتنا   الزوااو  أكةت هذ  الةرالة أن ه اك  روق سُت الراال وال ساء ُب الذكاء
سي شخصية  مبهارات التنكيةية  والتيافق  والت اؤل  والذكاء سُت اي خاص   اإلناث يتءتي  انهريا م  الذكنر ُب النلو االن يارل سالذات  و ألمو

  كءا أمهن  ألمو م  انهريا م  الذكنر ُب الذكاء الناةاين  كءا ت ُت أيضا أن ااتءالية   ه  أكثر تياف ا وأكثر اةرة لمو التكيق مقارنة سالذكنر
ءاثمة أو ادلااسقة أكثر م  الراال ُب التي َت ل  ح ه  وغض ه  وليادهت  وأحزامهن  َب حُت حصل الراال لمو دراات ألمو ُب مقايي  ادلال ساء 

 والتناىل االن يارل.
 ( ,0222Golman) دراسة جولمان -7

 بعنوان: االختالفات في الحياة العاطفية الخاصة بكل من الجنسين.
ادلهءاز" الذي ػلرك ايحةاث ادل جية ُب احلياة  أن اال تم ات ُب احلياة الياف ية اخلاىة سكل م  اجل سُت هو"ولقة أ ار اندلان إذل 

لاما أو أكثر م  الزواج  وَب كي ية نترة كل م ها لمءقاسل الياف و  1الزواية   قة ت ُت أن ه اك ا تم ا انهريا سُت ايزواج والزواات حىت سية مرور 
ت   ايمنر  أكثر م  ال يكًتث  كثَتا ُب حياهت  الزواية  سانة اله  ادلتهنر لية م  ُب  جار زواو ي -ُب ادلتنلط -الذي ي تتر  م  ان ر  ال ساء

( م  ايزواج والزواات الذي  مضو لمو زوااها 515 هادات)ايزواج  هذ  ال تيجة تنىما إليها درالة روسرت م  اامية كالي نرنيا ميتءةا لمو 
إذل ن نلها  سي ءا ال هتتا الزواات ل نات فنيمة وواة أن ايزواج سصنرة لامة غلةون أن التنتر ُب أث اء اال تم ات الزواية  أمر غَت زل د  سل سغيض 

  ذا ايمر.
 (,0222Grieco)دراسة جريكو(-8

 بعنوان:الذكاء الوجداني والمساندة االجتماعية في التنبؤ بالرضا الزواجى.
 501 ة مكننة م  هة ا هذ  الةرالة إذل المقاء الضنء لمو أعلية الذكاء الناةاين وادلسانةة االاتءالية ُب الت  ؤ سالرضا الزوااو لةري لي

ةية مةري زواا وزواة  كش ا نتائج الةرالة ل  الةور ادلها لمذكاء الناةاين ادلتءثل ُب ض ط ال     النلو سالذات  إاامة لماات ااتءالية َب قح
  ينر ال رد سالرضا ل  زواا .

 (,0220Kunkel)دراسة كونكل -9
 توافق الزواجى واالكتئاب.بعنوان: دراسة العالقة بين الذكاء الوجدانى وكل من ال

 هة ا هذ  الةرالة ل  اليماة سُت الذكاء الناةاين سكل م  التنا   الزوااو واالكتئاب  ولقة ًب االلتيانة سيي ة م  االزواج والزواات
 الذكاء الناةاين والتنا   الزوااو.وأظهرت ال تائج واند لماة ارت افي  اغلاسية سُت 

 (0225Brackett)دراسة براكيت-02
 بعنوان: عالقة الذكاء الوجداني بنوعية العالقة بين الزوجين.

أوضحا ال تائج أن الزواات حصم  لمو دراات مرت ية انهريا ُب الذكاء الناةاين سادلقارنة سايزواج  وأن ايزواج)لناء م  الراال أو 
اليماات اليءيقة وادلسانةة االاتءالية  سي ءا ػلصمنن لمو دراات الناةاين ػلصمنن لمو دراات م خ ضة ُب ننلية ال ساء( ادلخ ضنن ُب الذكاء 

ا ل  أن االن ياالت مرت ية ُب الصراع واليماات السم ية  وحنل ك اءة القةرات االن يالية ُب الت  ؤ س نلية اليماة سُت ايزواج كش ا نتائج الةرالة أيض
يييها سالسيادة الزوااية  سي ءا ترت ط السءات االن يالية السم ية)مثل االنة الية واالكتئاب سسنء  االغلاسية واالتزان االن يارل واالتصال وانم  ترت ط

 التنا   سُت الزواُت(.
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 (,0225Cordova)دراسة كوردوفا -00
 بعنوان: مهارات الذكاء الوجداني فى الزواج.

واج  ولماة الذكاء الناةاين سالرضا الزوااو  لةري لي ة مكننة هة ا هذ  الةرالة إذل النانف لمو دور مهارات الذكاء الناةاين ُب الز 
ياة وت ُت ( زواا  وأوضحا ال تائج أن القةرة لمو ادلءاثمة أو ادلااسقة والقةرة لمو التناىل االن يارل ترت اان سالتنا   مج الذات ومج  ري  احل90م )

 ق لمو ما ييرف س مان اليماات احلءيءة لكل م  ايزواج والزواات.أن اليماة سُت ادلهارات االن يالية والتنا   الزوااو تتنا
 فروض الدراسة:

 تناة لماة إرت افية سُت دراات أ راد اليي ة لمو مقيالو)الذكاء الناةا  والتنا   الزوااو(. -5
 ذكاء الناةا .تناة  روق ذات داللة احصائية سُت ادلتنا قُت زواايا وغَت ادلتنا قُت زواايا َب مهارات ال -0
 تناة  روق ذات داللة احصائية َب دراات الذكاء الناةا  والتنا   الزواج س  تمف ادلتغَتات الةؽلنارا ية. -3

 واند ايس اء(.- ًتة الزواج -مستنري التيميا-اجل   -)الس 
 إجراءات الدراسة:

 اليد اإلحصائية(تشتءل إاراءات ال ح  الراه  لمو) لي ة الةرالة  أدوات الةرالة  ايل
 و يءا يمو لرهل ذل :

 أوال": وصف عٍنح الذراسح:
 لاما. 12:32( زوج وزواة  شلا تًتاوح ألءارها ما سُت12تتحةد نتائج الةرالة  وتت لق اليي ة ه ا م )

 (0جدول رقم)
 جدول يوضح وصف العينة تبعا للنوع والحالة االجتماعية

 النسبة المئوية العدد الفئات المتغيرات
 ال نع

                             
 ا ءنع                   

 احلالة االاتءالية

 ذكر 
 أنثو
 

 متزوج

09 
05 
12 
12 

10.2 
20.2 
522.2 
522.2 

 522.22 12 ا ءنع
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 (0جدول رقم)
 يوضح فترة الزواج والسن بين االزواج

 
 

 مةة الزواج

 30.2 59 اذل مخ  ل نات 5م  
 0.2 2 لشر ل ناتاذل  1م  
 50.2 1 ل ة 51اذل  55م  
 51.2 0 ل ة 02اذل  51م  
 01.2 53 ل ة 01اذل  05م  

 522.2 12 ا ءنع
 ل ة 22اذل   32م   الس 

 ل ة 12اذل  25م  
01 12.2 

21.2 03 
 .ثانٍا: أدواخ الذراسح

 وصف المقياس:
أون ميةل الذكاء الناةا   -سنالاة لادل ال    سار 5902ي  لمو ألاس ايحباث والةرالات الىت اا لام مقياس نس ة الذكاء الناةا  ًب وض -5

( ل ارة ويتا اإلااسة ل ها س  تيار إااسة م  مخ  533ييأ ل  اةرة ال رد لمو التنا    القةرة لمو التيامل مج ظروف احلياة الينمية ويتكنن م )
دايقة ؽلك  تا ي  ادلقياس لمو اي راد م  ل   22:32  لمو إفماا إذل" ت ا   لمو ااما" ويستغرق تا ي  ادلقياس م  إااسات تًتاوح سُت" ال ت ا 

 لاما  ءا  نق. 51
لشر مقيالا  مخسة وهذا ادلقياس مية لقياس ادليةل اإلياسمو لمذكاء الناةا  ساإلضا ة إذل اياس كل م  اخلءسة أسياد ايلالية ادلكننة ل  وي ةرج قحتها

 يمو:  رليا وهو ما
 )أ(الذكاء الشخصى:

 Self- Awarennessالنلو سالذات  -5
 أري اةرة ال رد لمو إدراك و ها مشالر  الشخصية.

 Assertivenessالتنكيةية  -0
 أري اةرة ال رد لمو التي َت ل  مشالر   وميتقةات  وأ كار  والة اع ل  حقنا  ساريقة غَت مةمرة.

 Self- Regardذات تقةيرات ال -3

 أري اةرة ال رد لمو إدراك ذات  و هءها وتقم ها وإحًتامها.
 Self- Actualiztionقحقي  الذات  -2

 أري اةرة ال رد لمو إدراك إمكانات  واةرت  لمو تنظي ها.
 Independenceااللتقملية  -1

 واةرت  لمو أن يكنن مستقم لاف يا ل  ان ري .أري اةرة ال رد لمو تناي  ن س  والتحكا َب ن س  سال س ة ي كار  ومشالر  
 )ب( الذكاء االجرماعى:

 Empathyالتيافق  -1
 أري اةرة ال رد لمو إدراك مشالر ان ري  وت هءها وتقةيرها.

 Social Responsibilityادلسئنلية االاتءالية  -1
 خلاص س .أري اةرة ال رد لمو تناي  ن س  كيضن متياون وس اء َب احمليط االاتءالو ا

 Interpersonal Relationshipاالاتءالية  اليماات -0
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 أري اةرة ال رد لمو إاامة لماات مت ادلة مرضية مج ان ري  واحملا تة لمو هذ  اليماات.
 )ج( القذرج على الركٍف:

 Reality Testingإدراك النااج  -9
 ة لمو أرهل النااج.أري اةرة ال رد لمو التءييز سُت ما يشير س  واةانيا وما يتناا

 Flexibilityادلرونة -52
 أري اةرة ال رد لمو تيةيل مشالر   وأ كار   ولمنك  كمءا تغَتت ظروف حيات .

 Problem Solvingحل ادلشكمت  -55
 أري اةرة ال رد لمو قحةية وتيريق ادلشكمت وكذل  إغلاد احلمنل ال يالة ذلا.

 )د( الرحكم فى الضغىط.
 Stress Toleranceقحءل الضغنط  -50

لضغنط س المية أري اةرة ال رد لمو قحءل ايحةاث السيئة  ادلنااق الصي ة  واالن ياالت القنية سةون التيرهل لممهنيار  وذل  ل  فري  التيامل مج هذ  ا
 وإغلاسية.
 Impulse Controlض ط االنة اع -53

 ُت وذل  ل  فري  قحء  َب مشالر .أري اةرة ال رد لمو مقاومة أو ت  َت انة ال  ضلن القيام س يل مي
 )و( احلالح املزاجٍح العامح:

 Optimismالت اؤل  -52

 منااهة  الر  السم ية.أري اةرة ال رد لمو ال تر لمجاند ادلشرق م  حياة واحملا تة لمو اجتا  إغلاىب حىت َب 
 Happinessالسيادة -51

 ن س   ول  ان ري   وااللتءتاع ساحلياة والتي َت ل  مشالر  اإلغلاسية.أري اةرة ال رد لمو الشينر سالرضا ل  حيات   والرضا ل  
 أون وكذل  تكني  الذكاء الناةا  ن س  يتكنن م  م تنري  سلتم ُت أحةعلا م تنمو وان ر فنسرغراَب. -تركيد ظلنذج مقياس الذكاء الناةا  ل ار

 اوال: ثثاخ املقٍاس.
 (3جدول رقم)

 من خالل استخدام معامل)ألفا( جدول يوضح ثبات المقياس
 معامل ألفا عدد العبارات البعد الرئيسى 
 و2201 22 الذكاء الشخصو 
 و1151 02 الذكاء اياتءالو
 و2019 00 القةرة لمو التكيق

 التحكا َب الضغنط
 احلالة ادلزااية اليامة 

50 
51 

 و10152
 و3310

(وياةل 2و10152ويتضح ما  اجلاةول السااس  أن ميااممت االرت ااط دلقيااس الاذكاء النااةا  اااءت مرت ياة حيا  سما  ميامال االرت ااط الكماو لمءقيااس)
 ذل  لمو انة التءال  الةا مو ل قرات ادلقياس يييها  وكذل  َب كل سية م  أسياد ادلقياس.

 ثانيا: االتساق الةا مو لمءقياس.
 ممت االرت اط سُت س ند ادلقياس ودرات  الكمي :حساب ميا -5
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 (4جدول رقم)
 يوضح معامالت االرتباط بين بند الذكاء الشخصى ودرجتو الكليو:

ال ية 
 الرئيسو
 
 
 
 
 
 
الذكاء 
 الشخصو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

راا  ال ية ال رلو
 ال  ة
1 

 ال  ة
 م  السهل لمو أن الأ ل  مشالرري

يءة ميامل ا
 االرت اط
 2و013

 *(,و)002 أنا لمو ولو كامل مبشالرري 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النلو سالذات اين يالية

13 
00 

أنا لمو ولو كامل مبشالرري حىت ل ةما 
 أكنن زل اا ال أغ ل لءا ػلةث ذل.

 و)**(292
 و)**(200

م  الصيد لمو أن ألأ لء ري  ل   03
 مشالرري الة ي ة الشخصية

 **(و)122

31 
10 

م  الصيد لمو أن أ ها حقيقة مشالرري 
 م  الصيد أن ألأ ل  مشالرري احلءيءة

 2و211
 و)**(212

 و)**(311 م  الصيد لمو أن أىق مشالرري. 551
ألتايج أن أ أ اي ري  س ل اب غضىب  31 التنكيةية

 م ها.
 2و502

ل ةما ال أت   مج  خص   انٌت ألم  ل   11
 لةم ات ااو

 و)**(301
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الذكاء 
 الشخصو

91 
 
00 
 
 
00 

م  السهل لمو أن أ أ اي ري  مبا أ كر 
  ي .

م  السهل لمو أن أ أ اي ري  مبا أ كر 
  ي .

ماا  الصاايد لمااو أن أااانل)ال( ل ااةما أريااة 
 ذل .

 و)**(121
 
 و)**(209
 
 و)**(212

 

ييتقة ال اس س   أهتاون َب حقو إلرضاء  555
 اي ري .

 و)**(150

 صيد لمو أن ادا ج ل م  ال 501 
 و)**(213حقناو                                   

 و)**(053 أ ير سالثقة َب ن سو َب ميتا ايواات 55 
 و)**(123 لةري إحًتاما ك َتا لذاتو 22 
 و)**(113 أنا ليية سشخصيىت كءا هن  01 
 و)**(105 أنا ات ها حاااتو اجلسةية 522 
 و)**(111 مبتهرريأنا ليية  552 
 

 الت ار الذات
509 
 
 

02 
11 
12 
 
1 

 سال تر إذل ال قاط احلس ة
وال قاط السيئة َب  خصو ا ير سالرضا 

 ل  ن سو 
 ت قضو الثقة سال   

 ال أ ير سالرضا ل  ن سو
 م  الصيد لمو أن أتق ل ن سو 

 كءا أنا
 أحاول أن أايل حلياتو ميٌت سقةر

 ما ألتايج. 
 

 
 
 و)**(111
 2و010-
 و)*(095--

 
 2و509-

 
 
 و.599

أحاول االلتءرار والتانير َب اي ياء الىت  05 
 التءج  ا.

 
 و)**(2255

91 
552 

 ألتءتج ساي ياء الىت تثَت
 اهتءامو 

 أحاول االلت ادة س اصو ما 
 ؽلك  م  اال ياء الىت ألتءتج  ا

 
 و)**(212
 
 و)*(091
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05 
 
31 

الىت ؽلك  أن أنا ال ألرف ما هو ايلءال 
 أايةها.
 

كان إصلازري َب الس نات القميمة ادلاضية 
 زلةود.
 

 
 

 و)**(301
 
 2و0

 )*(و325 ال ألتءتج مبا أانم س  15
 2و505 ال ا ير ساحلءاس جتا  اهتءاماتو 11
لي  لةري  كرة واضحة لءا أرية أن أ يمة  501

 َب هذ  احلياة.
 و)**(100

ل الذري يتا تنايهو  ي  إذل ما أ ضل اليء 3 ايلتقملية
 غلد لءم .

 و)**(391

ل ةما ألءل َب رلءنلة أميل إذل االلتءاد  59
لمو أ كارها أكثر م  االلتءاد لمو 

 أ كارري

 
 
 و)**(123

 و)**(110 أ ضل أن ي  ذ اي ري  القرارات سةال مٌت 30
ل ةما اوااه  مشكمة أول  ئ أ يم  هن  21

 أن أتناق وأ كر.
 
 2و10

 أميل إذل أن أكنن تاسيا أكثر م       90
 و)**(  239                                                  اائةا

 
 2و501                  أميل  إذل االاًتاب م  اي ري   521

 ي ةو أنٌت أحتاج إذل اي ري     505 
 و)**(150                               اكثر م  احتيااها ذل.

( ايءااة مياااممت االرت اااط سااُت س ااة الااذكاء الشخصااو ودراتاا  الكميااة حياا  كانااا ايءااة مياااممت ييااج ل ااارات هااذا ال  ااة مرت يااة وذات 2ينضااح اجلااةول)
 (.521-21-31-1-12-02-31-31داللة احصائية شلا يةل لمو انة التءال  دليتا ل ارات هذا ال  ة ما لةا الي ارات راا)
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 (5ول رقم)جد
 معامالت االرتباط بين بند الذكاء االجتماعى ودرجتو الكلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الذكاء 
 االاتءالو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 التيافق

 و)**(231 أاية  ها مشالر اي ري  22
 و)**(109 ي نح ذل أىةاائو س لرارها اخلاىة 11
ت كو أتناق دلسالةة ف ل أو ف مة  15

حىت جتة أسنيها حىت لن تس د ذل  َب 
 ت  َت مصاحلو الشخصية

 
 
 
 و)**(101

13 
90 
599 

 أنا غَت ى نر.
 أنا حساس دلشالر اي ري 

 م  الصيد لمو أن أرري ال اس تيا 

 2و001
 و)**(005
 
 و)**(101

502 
50 

 أجت د إيذاء مشالر ان ري .
 أنا اادر لمو  ها مشالر اي ري 

 و)**(122
 

 و2352-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلسئنلية االاتءالية
 
 
 
 
 
 
 

 و)**(105 أحد مسالةة ال اس 51
15 
 
 
 
10 
92 

أتناق دلسالةة ف ل أو ف مة ت كو 
حىت جتة أسنيها حىت لن تس د ذل  َب 

 ت  َت مصاحلو الشخصية
 أهتا مبا حةث لء ري 

 لتايج احًتام  اي ري أ

 
 
 
 و)**(152
 **(و)150
 و)**(210

522 
 
559 
 
32 

ألتقة أن  م  ادلها أن أكنن مناف  
 ػلًتم القاننن.

 م  الصيد لمو أن أرري ال اس تيا 
ال يقمقٌت أن ألتغل ال اس  اىة إذا  

 كاننا يستحقنن ذل 

 
 و)**(113
 
 و)**(101
 
 2و522

  غلة اي رون ىينسة َب االلتءاد لمو  21
 2و521-
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الذكاء 
 تءالوااال

 
 

 ليمااتا

11 
 
 

35 
39 

أن أاةم لمو  يل ييااد لمي  ؽلك  
القاننن إذا التايا أن أ ما م  

 اليقاب
 ة ماأنا  خص م تهج إذل ح

 
 
 و)*(-090
 2و015

 و)**(        111م  السهل لمو أن أكنن     
 اياتءالية 

 ا
 

اليماات 
 االاتءالية

 ىةااات 
 و)**(291 ي نح ذل أىةاائو س لرارها اخلاىة 11
 و)**(119 يستءتج اي رون سصح ىت 10
م  الصيد لمو أن أانل)ال( ل ةما  00

 أرية ذل .
 و)**(111

 و)**(131 لةري لماات ايةة مج اي ري  99
 و)**(220 ييتقة اي رون أنٌت  خص ااتءالو. 553
 2و591- مشالر الند أنا ال التايج إظهار 52
م  الصيد لمو أن ألأ لء ري  ل   03

 مشالرري الة ي ة الشخصية
 و)*(095

أ ير أن  م  الصيد لمو التحكا َب  12  
 امقو

 2و501-

 و)*(001 ال ألتءر َب االتصال س ىةاائو 500
ات هااذا ال  ااة ودراتاا  الكميااة حياا  كانااا ايءااة مياااممت ييااج ل ااار  ( ايءااة مياااممت االرت اااط سااُت س ااة الااذكاء االاتءااالو1ينضااح اجلااةول راااا )       

 (12-52-35-32-21-50-13) التءال  دليتا ل ارات هذا ال  ة ما لةا الي ارات راا شلا يةل لمو انة حصائيةمرت ية وذات داللة إ
 ثالثا: مقياس التنا   الزوااو: إلةاد) رج  ناو وزلءة ل ة اهلل(

( والاذري رالاو  يا  تغاَت 5991( وتيرياد اينصاارري)5999التنا   الزوااو الذري ألة   ارج  اناو وأمحاة ل اة اهلل لا ة) لقة ًب التخةام مقياس
 (  قرة منزلة لمو أثٌت لشر سيةا وهو:22ايل اظ لت الد ال يئة اليرسية يت لق مقياس التنا   الزوااو م )

  التشاس  َب اليادات  اليماات اجل سية  السمم ايلرري  الثقة ادلت ادلة  ايمنر ادلالية  )التي َت ل  ادلشاركة الناةانية  التجان  ال كرري والقيءو
 ألاليد ترسية ايس اء  احلرص لمو التءرار اليماة  ىنرة الارف ان ر  اليماات مج أهل الارف ان ر  الرضا ل  اليماة(.

 اام ال اح  حبساب ىةق ادلقياس م   مل الارق ايتية:
 احملكءُتق ىة 
 :ىةق االتساق الةا مو 

 ًب حساب ىةق االتساق الةا مو م   مل اإلاراءات اإلحصائية التالية:
   حساب مياممت االرت اط سالتخةام ميامل ارت اط سَتلنن سُت ال  ند والةراة الكمية لم ية. -5
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 (6جدول رقم)
 يوضح معامالت االرتباط بين بنود كل بعد ودرجتو الكلية.

راا  ال ية
 ال  ة

 ايءة ميامل االرت اط ال  ة

 
 
 

التي ااااااااااااااَت لاااااااااااااا  ادلشاااااااااااااااركة 
الناةانية التجاان  ال كارري 

 والقيءو

53 
51 
32 
39 
 
50 

 تامد م   أ ياء أكثر م  فاات 
 تقق جبان   َب ايواات اليصي ة

 هتتا س  كثَتا 
تشاااااير أن علنمااااا  هاااااو علنمهاااااا سالضااااا ط)قحءل 

 عل  مي (
نلات الاااااااىت ذتماااااااق أراؤكءاااااااا َب ميتاااااااا ادلنضااااااا

 تت ااشان  يها

 و)*(315-
 و)**(100
 و)**(111
 

 و)**(012
 

 و)**(101

 و)**(192 ترتةري ممس  أنا غَت راهل ل ها 03
 و)**(153 هتتا س  ياء أنا ال قح ها مهنائيا 00
 2و211- ت  ذ رأيها َب ادلشاكل اذلامة الىت تنااه  31

 
 التشاسة َب اليادات

 
 اليماات اجل سية 

 
 
 
 
 

 السمم ايلرري
 
 
 

 الثقة ادلت ادلة

 2و521 لةيها لادات كثَتة جتيم  تتضاي  م ها 50
 و)**(205 كثَتا م  لاداتكءا متشا ة 31
20 
 
00 

 أنتءا ايث ان قح ان اي تمط سال اس كثَتا
 يناة تنا   ا سو س ي كءا

 و)**(150
 و012

31 
 
22 
 
1 
1 

أحسااا  اليمااااات اجل ساااية سي كءاااا ليساااا لماااو 
 حال

ت تااار لميمااااة اجل ساااية لماااو أمهناااا واااااد لميهاااا 
 لًتضي   قط

 ػلةث امهنا تشتء  
تر ااااااج ىااااااانهتا لميااااااا  وانتءااااااا وحاااااااةكءا ل اااااااةما 

 تتشااروا

 و)**(110
 
 

 و)**(111
 و)**(109
 

 و)**(121

52 
52 
2 

 تيتةري لمي  سالضرب
 ت تقة اذلةوء َب ادل زل سس  ها

 تكذب لمي  كثَتا

 و)**(019
 و)**(111
 و)**(009
 

ك لء ااااااااااااااري  ماااااااااااااا  تقاااااااااااااانم س  شاااااااااااااااء ألاااااااااااااارار  55
 حنل )كاياارب وايىةااء أو اجلَتان(

 
 و)**(192

 و)**(091 ال تستايج ان ت ا ها لمو ألرارك 02
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 ايمنر ادلالية

 
 

 ألاليد ترسية ايس اء

قحااااةث سي كءااااا اخلم ااااات حاااانل تنزيااااج ن قااااات  1
 ادل زل

 
 و)**(121

ل  سااها ساااةون  ل ياااتااة ر ادلااال ماا  مصاااروف ا 9
 لمء 

 
 و)**(100

 و)**(119 ليسا مةسرة َب مصروف ال يا 30
20 
 
0 

 تقنم سشراء أ ياء كثَتة تشير
 امهنا لي  ذلا أعلية 

 
 و)**(299

 و)**(031قحةث سي كءا اخلمف حنل                                                              
 أل اب ترسية ايوالد  

والد تساااااااااااااااااائ مياممااااااااااااااااااة اي 0
 وتضر ا سقسنة سةون داع

 و)**(119

واهااااااااااة نتركءااااااااااا َب ترسيااااااااااة  22
 ايول 

 و)**(023

 
 

احلااااااااااارص لماااااااااااو الاااااااااااتءرار 
 اليماة

هتااااااةك سااااااًتك ادل اااااازل ل ااااااةما  5
 تتشاارون

 و)**(110

تصاحل  ٍب تغض   سسرلة  51
 مرة أ رري

 و)**(212

 
 
 
 
 

 ىنرة الارف اي ر
 
 
 
 
 
 
 

  رىنرة الارف اي

32 
 
35 
 
 
05 
 
02 
 
01 

تشااااااير أن الااااااامق مساااااا لة 
لااهمة سال ساا ة اليهااا حريصااة 

 و حل ادلشاكل الىت مل
 قحةث سي كءا ال إثارهتا

 ي ن سها  قط ~ال يهءها إ
ل يةة)تتءساا  مبااا تاارري ماا  

 أ كار(
 لريية الغضد)لص ية(

 و)**(099
 
 
 

 2و215
 

 و)**(121
 

 و)**(239
 )**(159و

01 
 
 
01 

 زواااااااااااااااااااااااااااة نااحااااااااااااااااااااااااااة َب
سيتها)هتتا( س منر سيتها لمو 

 أكءل واة 
متسازلة)ت ساااااااااااو اإللااااااااااااءة 

 سسرلة(

 و)**(390
 
 
 2و20-
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اليمااااات ماااج أهااال الاااارف 
 اي ر
 
 
 
 
 
 

 الرضا ل  اليماة

3 
 
51 

تقنم الرهتا ستشجييها لماو 
 لصيات اوامرك

 لماتها س  راد الرت  ليئة

 و)**(102
 

 و)**(292

قحااااًتم أهماااا  وقحاااارص لمااااو  09
 هاود

 2و520

25 
 
59 
 
30 
 
33 

ل ااةما ياازورك ااارساا  تشااير 
 إمهنا لييةة  ا

تقااانم الااارهتا ستشاااجييا لماااو 
 لصيات اوامرك 

 لماتها س  راد الرت  ليئة
قحااااًتم أهماااا  وقحاااارص لمااااو 

 ودها

 و)*(322
 
 

 و)**(102
 

 و)**(292
 

 2و520

د مقياااس التنا اا  الزوااااو ودراتاا  الكميااة حياا  كانااا ايءااة مياااممت ييااج ( ايءااة مياااممت االرت اااط سااُت س ااند كاال سيااة ماا  اسيااا1ينضااح اجلااةول راااا)
-01-35-00-50-31ل ارات هذا ادلقياس مرت ية وذات داللة احصائية شلا يةل لمو انة التءال  دليتا ل ارات هذا ادلقياس ماا لاةا الي اارات رااا)

09-33.) 
 ياس والةراة الكمية لمءقياس:حساب مياممت االرت اط سُت دراة كل سية م  اسياد ادلق -0

 اام ال اح  حبساب مياممت االرت اط سُت س ند ادلقياس ودرات  الكمية سالتخةام ميامل االرت اط سَتلنن.
 (7جدول رقم)

 .يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من ابعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس
 ايءة ميامل االرت اط ال ية م
  و)**(-112  ل  ادلشاركة الناةانيةالتي َت 
  و)**(193 التجان  ال كرري والقيءو 
  2و201 التشاسة َب اليادات 
   2و2039 اليماات اجل سية 
  و)**(019 السمم ايلرري 
  و)**(002 الثقة ادلت ادلة 
  و)**(130 ايمنر ادلالية 
  و)**(020 ألاليد ترسية ايس اء 
  و)**(111 اةاحلرص لمو التءرار اليم 
  و)**(199 ىنرة الارف اي ر 
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( ويااةل 2و1915ويتضااح ماا  اجلااةول الساااس  أن مياااممت االرت اااط دلقياااس التنا اا  الزوااااو ااااءت مرت يااة حياا  سماا  مياماال االرت اااط الكمااو لمءقياااس)
 ذل  لمو انة التءال  الةا مو ل قرات ادلقياس يييها  وكذل  َب كل سية م  أسياد ادلقياس.

 انيا: ثبات المقياس.ث
 (8جدول رقم)

 يوضح ثبات مقياس التوافق الزواجى.
 أل ا كرون اخ لةد ال  ند ال ية م
  و3022- 2 التي َت ل  ادلشاركة الناةانية 
  و0201- 2 التجان  ال كرري والقيءو 
  0و0192- 3 التشاسة َب اليادات 
  و03321- 3 اليماات اجل سية 
  و11902 2 السمم ايلرري 
  و00212 3 الثقة ادلت ادلة 
  و0200- 2 ايمنر ادلالية 
  و19202 3 ألاليد ترسية ايس اء 
  و21112 2 احلرص لمو التءرار اليماة 
  و0095- 1 ىنرة الارف اي ر 
  5و2053- 2 اليماات مج أهل الارف اي ر 
  5و2010- 3 الرضا ل  اليماة 
  و11152 22 ادلقياس الكمو 

( ويييهاا تيتاأ 2و002-2و111اجلةول الساس  أن ييج مياممت الث ات ساريقة ال ا كرون اخ يسياد مقيااس التنا ا  الزواااو تراوحاا ماا ساُت)يت ُت م  
 مياممت ث ات مرت ية وم ال ة يغراهل ال ح  احلاذل.

 خامسا: األسالٍة اإلحصائٍح:
 متنلط واضلراف نييارري -5
 ا ت ار ويمكنكسنن -0
 ت ا ت ار -3
 ميامل االرت اط -2

 تها:شنتائج الةرالة وم اا
 نتائج الفرض األول. -أوال:
 ال تناة  روق سُت ايزواج والزواات َب ميةالت التنا   الزوااو. -
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 (9جدول رقم)
 يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية على مقياس)التوافق الزواجى(.

 ايضلراف ادلييارري ادلتنلط احلساىب ال ية م
  0.252 50.52 لتي َت ل  ادلشاركة الناةانيةا 
  5.192 55.20 التجان  ال كرري والقيءو 
  5.235 0.10 َب اليادات التشاسة 
  5.111 0.20 اليماات اجل سية 
  3.220 9.12 السمم ايلرري 
  3.213 1.92 الثقة ادلت ادلة 
  0.512 52.00 ايمنر ادلالية 
  0.000 1.22 ترسية ايس اء 
  0.152 55.30 تءرار اليماة احلرص لمو ال 
  0.115 52.22 ىنرة الارف اي رص 
  5.121 52.00 اليماات مج اهل الارف اال ر 
   5.121 0.02 الرضا ل  اليماة 
  53.912 502.52 مقياس التنا   الزواو 

 وااو والةراة الكمية لمءقياس.وينضح اجلةول الساس  ادلتنلاات واالضلرا ات ادلييارية السياد مقياس التنا   الز 
 ٍب ًب حساب ايءة)ت( لةاللة ال روق سُت دراات ايزواج والزواات ُب مقياس التنا   الزواو.

 (02جدول رقم)
 يوضح قيمة"ت" لداللة الفروق بين االزواج والزوجات على مقياس)التوافق الزواجى(

ادلتنلااااااااااااااااااااااااااااااط  اليةد ال نع ال ية
 احلساىب

ايضلااااااااااااااااااااااااااراف 
 ادلييارري

 الةاللة ءة تاي

 التي َت ل  ادلشاركة
 التجان  ال كرري و القيءو

 ذكر
 انثو
 ذكر

09 
05 
09 

55.19 
50.10 
52.93 

5.010 
0.533 
5.152 

-5.212 
 
-2229 

2512 
 

2102 
 

   5.935 55.52 05 انثو 
 2121 2159- 119- 0.11 09 ذكر التشاسة َب اليادات

 5.301 0.05 05 انثو 
 2133 2109- 5.151 0.32 09 كرذ  اليماات اجل سية

 5.002 0.11 05 انثو 
 2201 2023 3.132 52.23 09 ذكر السمم ايلرري

 3.312 9.02 05 انثو 
 2191 2131 3.211 1.52 09 ذكر الثقة ادلت ادلة
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 ادلالية ايمنر
 

 ألاليد ترسية ايس اء
 

 ار اليماةاحلرص لمو التءر 

 انثو
 ذكر
 انثو
 ذكر
 انثو
 ذكر

05 
09 
05 
09 
05 
09 

1.11 
52.32 
52.21 
1.51 
1.15 
55.21 

3.200 
0.329 
5.002 
5.952 
0.152 
0.309 

 
2219 

 
-2029 
 

2111 
 

 
2132 

 
2222 

 
2220 

 3.531 55.11 05 انثو 
 2210- 0.120 52.25 09 ذكر ىنرة الارف اي ر

 
2930 

 0.000 52.20 05 انثو 
 اليماات مج أهل الارف اي ر

 
 رضا ل  اليماةال
 

 مقياس التنا   الزوااو

 ذكر
 انثو
 ذكر
 انثو
 ذكر

09 
05 
09 
05 
09 

52.93 
52.05 
0.11 
0.91 

559.19 

5.002 
 

5.021 
5.302 
53.102 
5.901 
53.102 

 
2019 

 
-2221 
 
 

2323- 

 
2100 

 
2101 

 
 

2113 

   52.000 502.05 05 انثو 
الزواج والزواااات لمااو مقياااس التنا اا  الزوااااو حياا  ت ااُت أناا  ال تناااة  ااروق سااُت االزواج ينضااح اجلااةول الساااس  نتيجااة)ت( حلساااب ال ااروق سااُت ا

 والزواات َب مستنري التنا   الزوااو.
 تفسير الفرض األول:

تشااَت نتااائج ال اارهل ايول أن ال تناااة  ااروق سااُت ايزواج والزواااات ُب ميااةالت التنا اا  الزوااااو كءااا أ ااارت وأكااةت ايءااة"ت" أن ميااةالت 
رن ل  ارت ااط تنا   الزوااو ال يناة  روق سي ها سُت االزواج والزواات وتت   هذ  ال تيجة مج الةرالة" ولقة كش ا نتائج الةرالة اليت اام  ا الكن ال

مل ت ثَتهااا لمااو والرضاا الزوااااو  وت اُت أن ادلهااارات االن ياليااة تاؤثر لمااو الصاحة الزواايااة ماا   ا الكاانرن"Alcornإغلاايب دال سااُت ادلاندة واحلءيءااة 
تاةليا السامنك الضاييق لشاري  احليااة وااا احلاااة  وذلا   لءمية ادلندة  واتضح أن ادلءاثمة ادلهارية لمن ياالت ؽلك  أن تيسر ااةرة الشاخص لماو

يااالت اكا  الشاخص ما  أن نترا لةور هذ  ادلءاثمة ُب ض ط االن يااالت وااراءة اذلادياات االاتءالياة  إضاا ة إذل ذلا   اإن القاةرة لماو شلاثماة االن 
الازواُت  شلاا  يتيرف ويتيامل سك اءة مج اإللاءة االن يالية  ويية التناىل اجلياة لمن يااالت أحاة ادل اادئ ايلالاية أو الاارق الايت تيسار الت الال ساُت

 .Alcorn) ,5900يؤدري إذل تنلية احلءيءة سي هءا)
ال ضااج االن يااارل سال ساا ة لمتنا اا  الزوااااو  وأن ه اااك لماااة منا ااة دالااة سااُت إداراك كءااا أظهاارت درالااة" زلءااة السااية ل ااة الاارمح " لاا  أعليااة 

 الذات ك اضجة ان ياليا والتنا   الزوااو لكم الزواُت  وت ُت أن ادلتنا قُت زوايا أكثر إدراكا لمذات والقري  ك اضج ان ياليا.
  (5901)زلءة السية ل ة الرمح  

 كءا كش ا درالة" أوا     Ogginsك حة ادلتغَتات الىت تسها َب الت  ؤ   " ل  أعلية اإل صاح ل  الذات
لناء سال س ة لءزواج او الزواات كءا كش ا نتائج الةرالات ل  أعلية مهارات التناىل  والناةان االغلاايب  والرضاا لا  احليااة   -سالسيادة الزواية

 الزوااية. وااللتزام الزوااو َب الت  ؤ سالسيادة الزوااية والك اءة
(5993(Oggins, 
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الصااحة الزواايااة مثاال  كءااا أوضااحا درالااة اناااان أن ه اااك سيااض الااةالئل لمااو أن ولااو الراااال وال ساااء ساا حزامهنا وغضاا ها تاارت ط مبؤ اارات
وااة أوضاح أن لءمياة ادلاندة  الرضا الزوااو واة قحةث أيضا ل  دور ادلندة  وأن الذكاء النااةا  ياؤثر لماو الصاحة الزوااياة ما   امل تا ثَت  لماو ادلاندة 

  لميااة تتنلااة ماا   اامل ايحااةاث الاايت تااؤدري إذل أن تياماال  ااخص مااا مااج ان ااري  يااتا تةليءاا  ماا  ا اال الااتجاسات ان ااري   وهااذا التااارل أو التتاااسج ياماا
 حةث مندة.

(5991Gottman,) 
نال احل ااو" وتؤكاة إن كام ما  الازواُت ي تءاو إذل ألارة  كءا يناة اليةية م  الةرالاات الايت تيارضاا ماج نتاائج هاذا ال ارهل وم هاا درالاة" نا

ماا  اال تم اات مهءاا كانااا ظاروف كاال م هءاا ومهءااا تقارساا مساتنياهتا وتااةراها الثقااُب واالاتءااالو  حيا  تيااة  وكال ألارة ذتمااق لا  اي اارري سقاةر
زواج واثااال اال تم اااات الثقا ياااة ساااُت ايزواج أحاااة أهاااا هاااذ  ساااُت الااازواُت مااا  أهاااا ألااا اب حاااةوث لاااةم التنا ااا  الزواااااو ساااُت اي اال تم اااات ايلالاااية

اللااتقرار سااُت الاازواُت ماارد  إذل اال تم ااات ل ااةما تت اااي  التقاليااة واليااادات والقاايا لااةري ألاارة أحااةعلا لاا  ان اار  واااة سي ااا سيااض الةرالااات أن لااةم ا
   اليرق أو ت ا ر أهةاف الزواُت أو تيارضها. تم ات ُب دراة التيميا واخلم ية االاتءالية أو االاتصادية أو ت ايا

 (5999)ننال احل او 
 كءااا ا تم ااا درالااة" راويااة الةلااناو" مااج نتااائج هااذ  الةرالااة ماا   اامل الااتيراهل لةرالااتها سي اانان التنا اا  الزوااااو والاايت أ اارت نتائجهااا لمااو

إحصااائية سااُت ادلتاانا قُت وغااَت ادلتاانا قُت ُب حاااااهتا ال  سااية القائءااة وَب مسااات التنا اا  الزوااااو يتاا ثر سيااةد ايف ااال ومااةة الاازواج  تناااة  ااروق ذات داللااة 
حلاااااة خصاااياهتا  وتنىاااما الةرالاااة إذل أن الينامااال انتياااة تاااة ل ُب التنا ااا  الزواااااو وهاااو احلاااااة إذل التحصااايل واحلاااااة لمخضااانع واحلاااااة لمتاااناد وا 

لتنا   الزوااو مج مسة الت صر ومسة الثقة سال    ومساة احمل اة والتحارر ومساة اانة التكاني  اليااف و  لمءياضةة واحلااة لمياق واحلااة لمتحءل كءا يتجءج ا
 روااا ساُت ا ءانلتُت ادلتنا قاة وغاَت ادلتنا قاة شلاا ياةلا ال تاائج اإلحصاائية إذ أن الةرالاة السايكنمًتية ااة ات قاا ماج الةرالاة وأوضحا الةرالة اإلكمي يكية 

 اإلكمي يكية.
 )5901ية الةلناو )راو 

 الفرض الثانى_ -ثانيا: -
 ال تناة  روق سُت دراات االزواج والزواات ُب ميةالت الذكاء الناةاين. -

 (55اةول راا)
 ينضح ادلتنلط احلسايب واالضلراف ادليياري لءسياد الرئيسية وال رلية والةراة الكمية لمذكاء الناةا .

 ييارياالضلراف ادل ادلتنلط   احلسايب ايسياد
 3.130 01.12 النلو سالذات االن يالية

 2.231 02.22 التنكيةية
 2.103 00.10 الت ار الذات
 3.123 01.91 قحقي  الذات
 2.293 51.02 االلتقملية

 52.100 550.31 الذكاء الشخصو
 1.202 01.51 التيافق

 3.122 01.00 ادلسئنلية اياتءالية
 1.323 32.02 اليماات اياتءالية
 55.010 00.50 الذكاء اياتءالو
 2.111 01.91 حل ادلشكمة
 2.051 09.02 ا تيار النااج
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 3.951 00.11 ادلرونة
 0.225 11.01 القةرة لمو التكيق
 2.111 01.12 قحءل الضغنط
 0.001 02.90 ض ط اينة اع

 0.003 10.20 التحكا َب الضغنط
 3.150 01.21 السيادة
 1.191 01.11 الت اؤل

 1.510 13.00 احلالة ادلزااية اليامة
 30.095 391.00 مقياس الذكاء الناةا 

 وينضح اجلةول الساس  ادلتنلاات واالضلرا ات ادلييارية السياد مقياس الذكاء الناةا  والةراة الكمية لمءقياس.
 كاء الناةاين.ٍب ًب حساب ايءة)ت( لةاللة ال روق سُت دراات ايزواج والزواات ُب مقياس الذ 

 (00جدول رقم)
 جدول يوضح الفروق بين األزواج والزوجات فى درجات الذكاء الوجداني

ادلتنلط  اليةد ال نع ال ية 
 احلساىي

ايضلراف 
 ادلييارري

 الةاللة ايءة ت

  5.010- 3.1295 01.523 09 ذكر النلو سالذات اين يالية
   3.2152 01.305 05 انثو 
  2.150 59.10 09 ذكر التنكيةية

-2923 
2.315 

 2.501 02.11 05 انثو 
 5.099- 1.012 01.19 09 ذكر الت ار الذات

 
 
-2101 

2022 
 
 
2120 

 
 قحقي  الذات
 

 انثو
 ذكر
 انثو

05 
09 
05 

09.10 
01.10 
01.09 

3.100 
3.152 
2.252 

  2.020 51.21 09 ذكر ايلتقملية
-2353 

 
 2.911 51.20 05 انثو  111-

  50.200 551.05 09 ذكر لذكاء الشخصوا
-5.122 

 
 1.911 505.33 05 انثو  2291

 2112 2101 1.205 01.10 09 ذكر التيافق
 2.391 01.11 05 انثو  

 2901 2251 2.211 01.03 09 ذكر ادلسئنلية اياتءالية
 0.100 01.05 05 انثو 
 2010 2512 1.10 32.35 09 ذكر اتءالية اال اليماات

 1.251 32.21 05 انثو 
 2123 2309 53.302 00.11 09 ذكر الذكاء اياتءالو
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 9.129 01.10 05 انثو 
 2120 2209 2.125 01.02 09 ذكر حل ادلشكمة
 2.105 01.11 05 انثو 

 2109- 2.102 00.93 09 ذكر ا تيارالنااج
 
 

-5.501 

2199 
 
 
2025 

 
 ادلرونة

 انثو
 ذكر
 انثو

05 
09 
05 

09.11 
00.52 
03.23 

1.233 
2.001 
3.002 

 ذكر القةرة لمو التكيق
 انثو

09 
05 

11.00 
10.11 

9.201 
1.113 

-2121 2119 

 2123 2122- 2.102 01.02 09 ذكر قحءل الضغنط

 
 ض ط اينة اع

 
 التحكا َب الضغنط

 
 السيادة

 انثو
 ذكر
 انثو
 ذكر
 انثو
 ذكر

05 
09 
05 
09 
05 
09 

01.01 
03.05 
01.23 
12.21 
11.09 
01.22 

2.102 
1.021 
9.119 
1.315 
52.519 
3.153 

 
-5.059 
 
-5.912 
 
 
 
 
 
-5.292 
 
-2011 

 
2211 
 
2211 
 
 
 
 
 
2005 
 
2199 

 

 3.590 00.52 05 انثو 

 1.915 01.19 09 ذكر الت اؤل

 1.501 01.22 05 انثو 

 ذكر احلالة ادلزااية اليامة
 انثو

09 
05 

10.19 
12.52 

0.255 
1.011 

 
-2130 

 
2210 

 ذكر مقياس الذكاء الناةا 
 انثو

09 
05 

300.03 
222.59 

30.020 
05.252 

 
-5.119 

 
2522 

 ينضح اجلةول الساس  م   مل نتيجة"ت" أن ال تناة  روق سُت دراات االزواج والزواات َب دراات الذكاء الناةا .
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 تفسير الفرض الثانى:
الناااةاين كءااا أ ااارت وأكااةت ايءااة"ت" تشااَت نتااائج واج والززواااات ُب ميااةالت الااذكاء ناااة  ااروق سااُت ايز تشااَت نتااائج ال اارهل الثاااين أن ال ت

ال  ال رهل الثااين أن ال تنااة  اروق ساُت ايزواج والزوااات ُب مياةالت الاذكاء النااةاين كءاا أ اارت وأكاةت ايءاة"ت" أن مياةالت التنا ا  الزواااو
اح" ولقااة أ ااارت هااذ  الةرالااة إذل أناا  كمءااا ارت يااا ميااةالت   ال تيجااة مااج درالة"ر ااا ل ااة ال تاات وتت اا  هااذيناااة  ااروق سي هااا سااُت االزواج والزواااا

و الزوااااو  اىااة  وكشاا ا الةرالااة لاا  واااند  الااذكاء الناااةاين اطل ضااا ميااةالت اضاااراب الشخصااية  وسالتااارل القااةرة لمااو التنا اا  االاتءااالو
وو الااذكاء ادلاا خ ض لمااو دراااات ألمااو ساامنك اليااةاوين  حياا  حصاال اي ااخاص ذمشااالر الغضااد واللماااة لاام ية سااُت الااذكاء الناااةاين وكاال ماا  

 انهريا لمو كل م  الغضد والسمنك اليةواين سادلقارنة مبرت يو الذكاء الناةاين.
ا ا  ال  سا  االاتءاالو  سا ن كءا ات قا درالة" مازوس" مج هذا ال رهل واة  سارت هاذ  الةرالاة اليمااة االغلاسياة ساُت الاذكاء النااةاين والتن 

دري إذل التنا ا  الذكاء الناةاين يشتءل لمو الت الل سُت اي راد وقحسُت مستنري أدائها  وارت اع دا يتها  ورغ تها ُب التءياز والت ارد  وكمهاا لنامال تاؤ 
ذكريات االغلاسيااة  لكاانمهنا ُب حالااة مزاايااة ايااةة ُب ال  سااو لم اارد  وت ااُت أن اي ااراد ادلاارت يُت ُب الااذكاء الناااةاين يتءتياانن سالقااةرة لمااو الااتةلاء الاا

 أغمد ايحيان  كءا أمهنا أكثر اةرة لمو التحكا ُب حاالهتا ادلزااية سادلقارنة سادل خ ضُت ُب الذكاء الناةاين
(0221(Matthois,  

ت سكال ما  اليمااات االاتءالياة والصاحة كءا ات قا أيضا درالة" يءاء  كري" مج هذا ال رهل و هة ا هذ  الةرالة إذل حب  لماة االن يااال
 ال  سية واجلسءية.

وأوضااحا نتااائج هااذ  الةرالااة أن ذوري الااذكاء الناااةاين ادلرت ااج يتءتياانن سالقااةرة لمااو ضاا ط ان ياااالهتا وتكااني  لماااات ااتءاليااة نااحااة مااج 
 (0221ان ري   ويتسءنن ساحلد والتسامح والتنا   ال  سو االاتءالو.) يءاء  كري 

ا ا تم ااا درالااة" ثريااا لايااة" مااج هااذ  ال رضااية حياا  هااة ا الةرالااة إذل قحةيااة مااةري ارت اااط الااذكاء الناااةاين سااالتنا   ال  سااو والااتحكا كءاا
نا ااا  الاااذاٌب وقحةياااة أثااار ا اااتمف متغَتات:السااا   مساااتنري التيمااايا  اليءااال ن زلااال اإلااماااة  د ااال ايلااارة ن لاااةد ايوالد لماااو  الاااذكاء النااااةاين والت

لاةري أ اراد لي اة الةرالاة  ولقاة تنىاما أ راد الةرالة  كءا هة ا الةرالة إذل الكشق ل  ال  ااء اليااممو دلتغاَتات الةرالاة  والتحكا الذاٌب  ال  سو
سااتنري ال  سااو ستاا ثَت اال ااتمف ُب متغااَتات: مالناااةاين والتنا اا   سااُت الياااممت وغااَت الياااممت لمااو أسياااد ومقياااس الااذكاءالةرالااة إذل واااند  ااروق 

ارت افياا  سااُت الااذكاء الناااةاين لم احثااة والتنا اا  ال  سااو ومسااتنري التيماايا  مكااان اإلاامااة  الساا   د اال ايلاارة  لااةد ايوالد  كءااا ت ااُت واااند لماااة 
 التيميا والذكاء الناةاين والتنا   االن يارل  زلل اإلاامة  د ل ايلرة  متغَتات دؽلنغرا ية.

 (0223)ثريا لاية  
 فرض الثالث.ثالثا: ال -
 تناة لماة ارت افية سُت الذكاء الناةاين والتنا   الزوااو ليي ة م  ادلتزواُت. -

 (53اةول راا)
 12ينضح اليماة االرت اط سُت مقياس التنا   الزواو وأسياد مقياس الذكاء اين ياذل لكل م  االزواج والزواات حي  أن ن=

 الةاللة ميامل ايرت اط ال ية
 2و212 2و525- صوالذكاء الشخ

 2و212 2و010- الذكاء اياتءالو
 2و131 2و229 القةرة لمو التكيق
 2و223 2و555 التحكا َب الضغنط
 2و22000 2و359-)*( احلالة ادلزااية اليامة

 2.25دال ل ة  --                      2.21* دال ل ة                                         
 لثالث:تفسير الفرض ا
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تنضاااااح نتاااااائج اجلاااااةول السااااااس  وااااااند لمااااااة ارت افيااااا  منا اااااة ودالاااااة ساااااُت الاااااذكاء النااااااةاين والتنا ااااا  الزواااااااو حيااااا  كاناااااا ايءاااااة ميامااااال 
 .2و21( وهو ايءة دالة ل ة مستنري 2و359االرت اط)ر=

ثاساة تاراسط ينتءاة ادلياجلاة ادلير ياة الناةانياة  ونتارا وصلة أن الذكاء النااةاين يارت ط ساالتنا   الزواااو   اليمااة احلءيءاة ساُت الازوج والزوااة هاو مب
زواُت يقاانم لمااو ين الاازواج أحااة ادلصااادر الرئيسااية لمرضااا ال  سااو لم اارد  مسااة أن يقاانم ُب ايلاااس لمااو ل اىاار الااذكاء الناااةاين   الااتءرار التنا اا  سااُت الاا

 تي َت ل  مشالر  لمارف ان رإدراك كل م هءا دلشالر ان ر و هءها  وكذل  اةرة كل م هءا لمو ال
 (0222)ى اء إمساليل وآ رون 

ةيااة ماا  كءااا أن لااذكاء الناااةاين لماااة وثيقااة سا ااال ايلاارري دلااا لاا  ماا  تاا ثَت سااال  ايعليااة لمااو ال ءاان الناااةاين السااني لءس اااء  ولقااة نااادي الي
رات  والقةرات الناةانية لءلرة  كالتيافق مج ايس اء  ت ها ان ياالهتا  واإللاهام الىت هتةف إذل ت ءية ادلها ال احثُت  أمثال: ميممر سضرورة إلةاد الأامج

 (,5991Millerُب إدارهتا وت تيءها ساريقة اية .                                                            ) 
المقااااء الضااانء لماااو أعلياااة الاااذكاء النااااةاين وادلساااانةة  ومااا  الةرالاااات الااايت ت ياااة هاااذا الغااارهل درالاااة" اريااا " حيااا  هاااة ا هاااذ  الةرالاااة إذل
النااةاين ادلتءثال  ذكاءتائج الةرالة ل  دور ادلهاا لمااالاتءالية ُب الت  ؤ سالرضا الزوااو لةري لي ة مكننة م  اليةية م  ايزواج  والزواات واة كش ا ن

 .,Grieco)0225ُب ض ط ال     النلو سالذات )
 َب قحةية مةري  ينر ال رد سالرضا ل  زواا إاامة لماات ااتءالية 

زواج وت كة أيضا درالة" كننكل" وهة ا أن اليماة سُت الذكاء النااةاين سكال ما  التنا ا  الزواااو واالكتئااب  ولقاة ًب االلاتيانة سيي اة ما  اي
 الزوااو.,Kunkel)0220والزواات وأظهرت ال تائج واند لماة ارت افي  اغلاسية سُت الذكاء الناةاين والتنا   )

وتت اا  درالااة" كنردو ااا" مااج هااذا ال اارهل حياا  هااة ا هااذ  الةرالااة إذل النااانف لمااو دور مهااارات الااذكاء الناااةاين َب الاازواج  ولماااة الااذكاء 
التناىال االن ياارل ترت ااان ( زواا  وأوضاحا ال تاائج أن القاةرة لماو ادلءاثماة أو ادلااسقاة والقاةرة لماو 90مكننة م )الناةاين سالرضا الزوااو  لةري لي ة 
 ة وت ُت أن اليماة سُت ادلهارات االن يالية والتنا   الزوااو تتناق لمو ما ييرف س مان اليماات احلءيءة.سالتنا   مج الذات ومج  ري  احليا

 (,0221Cordovaلكل م  ايزواج والزواات.)
هااة ا هااذ  الةرالااة إذل التياارف لمااو اليماااة سااُت إدراك ان اار والتنا اا  واااة ات قااا درالااة كاال ماا " زلءااة ل ااة الاارمح " مااج هااذا ال اارهل حياا  

ياة ال ضاج االن ياارل الزوااو لكل م  ايزواج لكل م  ايزواج والزواات ودرالة ال روق سُت ادلتنا قُت زواايا ُب ال ضج االن يارل  وكان م  أها ال تاائج أعل
دالاة سااُت إدراك الاذات ك اضاجة ان ياليااة والتنا ا  الزواااو لكاام الازواُت وااند  ااروق ساُت ادلتانا قُت وغااَت سال سا ة لمتنا ا  الزوااااو و يا  وااند لماااة منا اة 

 ادلتنا قُت زواايا َب إدراك الذات لصاحل ادلتنا قُت زواايا.
 (5901)زلءة ل ة الرمح  

 أوال: املزاجع العزتٍح:
 سية واليمج ال  سو  الرياهل: لادل الكتد لما الة وال شر والتنزيج.(. ادلة ل ادليسر إذل الصحة ال  0220أمساء ل ة اليزيز) -5
 : دار اليادلية لم شر والتنزيج.القاهرة(. الذكاء الناةاين. 0221أمل زلءة حسننة  مٌت ليية)-0
ا   كمياة الًتسياة  اامياة لاُت (. التنا   ال  سو لمءةرلاات ادلتزوااات وادلامقاات ولماتا  سا يض متااهر الشخصاية  رلاالة دكتانر 5900إامل لرري) -3

 مش .
  ييياااة 0(  الياااةد0(. الاااذكاء النااااةاين ولماتااا  ساااالتنا   ال  ساااو والاااتحكا الاااذاٌب  رلماااة ادلااا هج اليمءاااو والسااامنك  ا ماااة)0223ثرياااا الساااية لاياااة) -2

 ادلر ةي  ال  سيُت آداب ف اا.
 (.0اجلزء)دار ال هضة اليرسية   (. ميجا لما ال    القاهرة:5909لمء ك اَب)-ااسر ل ة احلءية-1
 (.2(. ميجا لما ال    والاد ال  سو  القاهرة: دار ال هضة اليرسية  اجلزء)5995لمء ك اَب) -ااسر ل ة احلءية -1
 (  الكنيا: ا م  النفٍت لمثقا ة.010ترية: ليمو احل اذل مرااية زلءة ينن   راا) -(. الذكاء الياف و0222دانيال اندلان) -1
 (. التنا   الزوااو  رلالة دكتنرا   كمية انداب  اامية الزاازي .5901راوية الةلناو) -0
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 (. ال ترية االاتءالية ودرالة ايلرة  القاهرة: دار ادليارف.5901مسيحة اخلشاب) -9
 (. الزواج وايلرة َب لادل متغَت  اإللك ةرية: دار ادلير ة اجلاميية.5909ل اء اخلنذل) -52
 (. كيق ت شئ ف م يتءتج سذكاء لاف و: دليل انساء لمذكاء الياف و  السيندية: مكت ة ارير.0220سَتو لنران ) ا-55
(. لماااة الااذكاء الناااةاين واليقمااو سقااةرات الت كااَت االسااةالو: درالااة وىاا ية س ائيااة. رلااالة مااسااتَت  كميااة انداب  0221 اايءاء  ااكري الياازب) -50

 اامية ف اا.
(. لماة اال تمل الزوااو سكل ما  التياافق ساُت الازواُت واإلدراك اإلغلاايب. درالاات لرسياة َب لماا الا     0222اليل  زلءة الص نة)ى اء إمس -53
 10-35 ص ص 0(  اليةد3ا مة)
متناياااا  ايلااااممو لمخةمااااة (. الااااذكاء الناااااةاين ولماتاااا  سالااااة ج لإلصلاااااز لااااةري اجلاميااااة  ااميااااة ايزهاااار  ادلااااؤار السااااادس ل0220لاااازت ل ااااة اهلل) -52

 االاتءالية سكمية الًتسية.
 (. القةرات اليقمية. القاهرة: ايصلمن ادلصرية )الا ية اخلامسة(.5991 ؤاد أسن حاد) -51
 (. اليماة الزواية والصحة ال  سية ُب اإللمم ولما ال     الكنيا: دار القما لم شر.5995كءال إسراهيا)  -51
(. الت  اؤ ساالتنا   الزواااو. ادلاؤار الراساج ليماا الا    َب مصار. القااهرة: مركاز الت ءياة ال شارية وادليمنماات  ص ص 5901ة دلناو)زلءة السية  راوي -51
115-192. 
نني. درالاات (. ادلكننات الياممية لمذكاء االن يارل لةري لي ة م  ادلت ناُت أكادؽليا وغَت ادلت ناُت م  فمب التيميا الثا0222زلءة ح شو زلءة) -50

 .331-005  ص ص 53  اليةد52ن سية  رلمة 
 .223-009 ص ص3(.اخلصال الشخصية والت  ؤ سالتنا   لةري الش اب  رلمة درالات ن سية  اليةد0222زلءة لافق) -59
 (. لما ال    االاتءالو  القاهرة: مكت ة اخلاصلو.5919مصا و  هءو) -02
 ت التنا   الزوااو لةري انلرة السيندية  رلالة ماايستَت سالرياهل  اامية ادلم  ليند.(. مشكم5999ننال ل ة اهلل احل او) -05
 .21-32  ص ص3  اليةد 01(. رلاية الت اي  ُب الذكاء ستقةمي التيميا ادل الد  مستق ميات  ا مة5991هنارد اادنز) -00
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