
 ساسيت في كزة اليذتعلن الوهاراث األبالذكاء االنفعالي وعالقته 
 / هيام عبذ الزحين العشواوي  د

 هشكلت البحث وأهويته:

يل  بررم يل  ررجل يلن تسن  ررن يعتبررالناجررن هم للررنلنارركينليستوىررم ل اررتملل يررن لنوكعررناتليعيررالقررومين

  ررررونتلكيتكيسررررم لكيتعررررن وم ل رررر ليتس رررربك لهىررررموينليعارررررم ل ةررررن النلناانترررر لكي م ررررم لهٌ ن  يررررنل

نألخرررراينله ررررم  ل ستررررن  لرجررررالللرررري  لنألجررررانال تس رررربينلرررررتليرررر ل  ررررن  ل  ررررن ينلن  تسن  رررر ل

يلهنااسرررنل رررنلسوكارررينل. كً لن لتسرررنالهناةررربنملنا رررن ع لسرررسنلههرررجل رررنل كناعوس ررر لكلرررنلسيخاً انقرررن

اتررر لقررر بج ل و يرررنل ارررت ب لناررركين لن وكعرررناتليةررر الهناو  ررر لنألكاررر لًاررر لس لىررر نلنا  ررر لنا رررن وللررر لن

ناس تسررر لرىايرررنلك وس رررنتلك قررر سنلناتعررراال وررر ل يىررر لناررركين لن وكعرررناتلهرررتعونلناسيرررن ن لن قنقررر  لررررتل

ليا لنا و

 اهذاف البحث : 

لناكاىررر لكانابرررن لاوبررر لارررو االداء المهااا    كناتعررراال ورررتلاب عررر لناعيىررر لهررر نلناررركين لن وكعرررناتل -1

 ناان ن ل-لنااينس  لناتاه  لهىو  لناخنو  

ن  ن لل–ررررتل تا ررران لنابهرررجلالناررركين لن وكعرررناتللناتعررراال ورررتلناكررراكللهررر نلنااوبررر لكناانابرررن ل -2

لناسين  ل(

 فزوض البحث :

يلهررر نلنارررركين لن وكعررررناتلكهرررر نل ارررتم لن  ن لاررررو لاوبرررر لكانابررررن ل -1  م رررول يىرررر ل نارررر لن  ررررن  ن

 ناان ن ل–ناكاى لناخنو  لهىو  لناتاه  لنااينس  ل

ن  ن لناسيرررن  ل(لهررر نل– م رررولرررراكلل ناررر لن  رررن  نلررررتل تا ررران لنابهرررجلالناررركين لن وكعرررناتل -2

لناان ن لل-لنااينس  لناتاه  لاوب لكانابن لناكاى لناخنو  لهىو  

 : إجزاءاث البحث

 هنهج البحث : 

لاب ع لنابهجلكسلونرهل.ل   ناسجيجلنامتكتلوعانيلاسيلتالباحثتلنقتاو 

  



 هجتوع البحث :

 ن عرررر لل–يتسخرررر ل  تسرررر لنابهررررجلرررررتلاوبرررر لكانابررررن لناكاىرررر لناخنو رررر لهىو رررر لناتاه رررر لنااينسرررر  ل

انارررر لل163انابرررر لل243ال  ررررجلهوررررال  تسرررر لنابهررررجلل2112/لل2112 ويجرررر لنااررررن ن لاوعررررنالنا ررررن عت

لانا لكاناب لل.لل516هن سناتل

 عينت البحث :

اكاىرر لناخنو رر لهجررن لهىو رر لناتاه رر ل ررنلنخت ررن ل  جرر لنابهررجلهناااي رر لناعسويرر ل ررنلاوبرر لكانابررن لن

التل  رررجلهورررال رررو لسرررران ل  جررر لل2112/لل2112النا رررن عتل  ن عررر ل ويجررر لناارررن ن لاوعرررنل–نااينسررر  ل

اناررر لكانابررر لنارررتل رررنلل121اناررر لكانابررر للك رررنل  اررر نلسرررران ل  جررر لنابهرررجلنابرررناال رررو لنلل121نابهرررجل

لكاناب ل  ان لنات اه لن قتاي   للانا ل21لانا لاع ج لنابهجلن قنق  لل41كلاناب لل61يوتل

 -وسائل جوع البياناث :

 أجهزة وادواث البحث :

 ا  نسلناامللهنااجتس تالل RESTAMETERل ين ل قتن  تا -1

   بن لابتلا  نسلنام  لهناى وم انا -2

 اخنو  لا  نسلناب نلهنلStop watchقن  لني نال -3

 نقتسن ن ل س لناب نون ل -4

  بنلل(ل–يان لاب  لل–نىسنعلل–ن كن لاليا ليول -5

  وع ليا ليول -6

 استواراث تسجيل البياناث 

هت ررررس نلنقررررتسن ن ل ارررر   لنا  نقررررن لناانترررر لهنابهررررجلتل  ررررجليتررررمنرالهيررررنللالباحثةةةةتىن ررررتل

لنابانا لكقيما لك ى لكقا  لناتا   ل نلن  ل  س  لناب نون لك وكاتينلاسعنا تينلن  ن  نلكلتل

ل. نام  ل(ل–ناامللل–نقتسن  ل ا   لى نقن لالناانلل-

ل.نقتسن  ل ا   لرتلناستا ان لنابوو  لل-

ل.نقتسن  ل ا   لرتلناكين لن وكعناتلل-

ل. نقتسن  ل ا   لى نقن لرتلن  ن لناسين  ل-

 استوارة استطالع اراء الخبزاء ) االستبياى (

هت ررررس نلنقررررتسن ن لنقررررتايعلن ن لنااررررن  لناابرررران لرررررتل  ررررن  ليررررا لنا رررروللالباحثةةةةتىن ررررتل

لكن ختبن ن لكناس ني سلك ونلناجكسلنااينتتلك اكلاتهويول

ل ىمون ل جنتالناو نى لنابوو  لناانت لهوعب ليا لنا ولل-



لن ختبن ن لناتتل   سل جنتالنا كن لنابوو  لناانت لاوعب ليا لنا ول-

لنختبن ن لناسين ن لناانت لهناكاى لناخنو  لرتليا لنا و هويول هنك لل-

ل هم لاى لناجاب  لن لس  لك عار لن وكعناتلناكين ل هنك ل هويول-ل

                           التجربة األساسية:            

بإجراء القياسات لمجموعة البحث فى جميع المتغيرات المحددة قيد البحث إعتباراً من  الباحثةقامت  

م وقد تم تسجيل البيانات 42/24/4027م إلي يوم الثالثاء الموافق 42/24/4027يوم االحد الموافق 

 الالزمة فى االستمارات المحددة لذلك.

 المعالجة االحصائية المستخدمة 
"للرررررتل عنا تررررهلن   ررررن   لاوررررو  ن لنااررررنالنألقررررنا  لن   ررررن   لنأل  رررر ل لالباحثةةةةتنقررررتاو تللللللل

لولنختبررن ا (ل لول عن رر لن   بررنا لول عن رر لن اتررمن  لولن وهررانالناسع ررن   لولنامقرر ا ناستمقررالناهاررنهت

لولناجارررب لناسةميررر لاسعررروللناتا رررال"لكىرررولن   رررتللل-  ارررتم ل  اررر ل جرررول ارررتم للالباحثةةةتناجارررب لناسةميررر 

لاهانملهعضلناسعن ي لنإل  ن   للنإل  ن تلل spssهاون جللالباحثتيسنلنقتاو تل(ل,ل15,1ا

 : االستنتاجات

 ك م ل يى له نلناكين لن وكعناتلكه نل عونلناسين ن لناساتن  لرتليا لنا ول -1

ناتمنت لل–ك م لراكلله نلناكيم لكن ونثلرتل تا ان لنابهجلناكين لن وكعناتلالسبالن وكعن  ل -2

ل-ناتسايالكن قتيال نلنا ا ل–ن  تسن تل(لك عونلن  ن لناسين  لالناتسايالكن قتيالهاام لن  ىن ل

يل(ل–نات مي ل وتلناسا تل نلنابكنينل لنات مي لهنامح ل نا ن

 التوصيات 

 ساك  لى نالناايملهناا اا لناتن  ل و لنوكعن  ينلهةى ل ن نل ت لي م م لهى ل نليهتن موهلهٌ ن  ين. -1

ساك  لى نالناايملهنوهن ل مناكينل نوبنل جولنو ن لس سناينتلكنإللتسنالهٌيتانملىو ن لناتمنت ل -2

لن  تسن تلاويين.

 ين لن وكعناتلاو لناةبنملنا ن عت.ي  لن لتسنالهع ول ك ن ل و يب  ل انلنلرتل ر ل عوللناك -3

 

 


