
 
 
 
 
 
 
 

  ومكوناتومكونات  المعرفيالمعرفي  الذكاءالذكاء  عممياتعمميات  بينبين  البنائيةالبنائية  العالقاتالعالقات  نمذجةنمذجة

  الجامعةالجامعة  طالبطالب  بينبين  الرقميالرقمي  االندماجاالندماج  ومؤشراتومؤشرات  الوجدانيالوجداني  الذكاءالذكاء
  
  

  عدادعدادإإ
  البريالبري  عثمانعثمان  رياضرياض  محمدمحمد  أمانيأماني  د.د.    

 

 مدرس عمم النفس التربوي 
 جامعة عين شمس -كمية التربية

 
DDOOII  :: 10.12816/0052737  

  
  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية  ــ  واالنسانيةواالنسانية  لتربويةلتربويةاا  الدراساتالدراسات  مجمةمجمة

  71077107  لسنةلسنة  --  األولاألول  الجزءالجزء  --لرابعلرابعاا  العددالعدد  --  التاسعالتاسع  المجمدالمجمد



  البريالبري  عثمانعثمان  رياضرياض  محمدمحمد  أمانيأماني  د.د.      الوجدانيالوجداني  الذكاءالذكاء  ومكوناتومكونات  المعرفيالمعرفي  الذكاءالذكاء  عممياتعمميات  بينبين  البنائيةالبنائية  العالقاتالعالقات  نمذجةنمذجة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02                                       DDOOII  :: 10.12816/0052737  



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

02 

 نمذجة العالقات البنائية بين عمميات الذكاء المعرفي ومكونات الذكاء الوجداني
 ومؤشرات االندماج الرقمي بين طالب الجامعة

 د. أماني محمد رياض عثماف البرم
DDOOII::  1100..1122881166//00005522773377    

     ممخص البحث
تناكؿ البحث الحالي دراسة العالقات بيف عمميات الذكاء المعرفػي كمككنػات       

الػػػػذكاء الكيػػػػداني فػػػػي الػػػػكء مرقػػػػرات ابنػػػػدماج الرقمػػػػي لػػػػدل طػػػػال  اليامعػػػػة  
( طالبػػان كطالبػػةن مػػكزعيف كفدػػا لالنػػدماج الرقمػػي  636كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف  

طالبػا( مرتععػي  006طالبػة    096لقػبكة الرقميػة  ابنترنػت(  لػ   في اسػتدداـ ا
طالػػ ( مندعالػػي اسػػتدداـ  كقػػد طهبػػؽ  عمػػي ـ  86طالبػػة    046ابسػػتدداـ  ك  

مداييس : عمميات الذكاء المعرفي   كالذكاء الكيداني   كاسػتبانة ابنػدماج الرقمػي 
دداـ معامػػؿ ارتبػػاط كايريػػت التحمػػيالت ابحةػػاسية باسػػت -مػػف  عػػداد الباحثػػة  -

بيرسػػكف  كتحميػػؿ المسػػار  كتحميػػؿ التبػػايف المتعػػدد  كالتحميػػؿ العػػاممي ابستكقػػافي 
 كالتككيدم  ككقعت النتاسج عف :

ياء استدداـ القبكة الرقمية لالتةابت أكثر ابغػراض انتقػارا يميػل الحةػكؿ -0
 عم  المعمكمات.

اني كعمميػػػات الػػػذكاء تكيػػد مسػػػارات دالػػػة احةػػػاسيا بػػػيف مككنػػػات الػػػذكاء الكيػػػد-0
 المعرفي كمككنات ابندماج الرقمي لدل طال  كطالبات يامعة عيف قمس.

تتقػػػػبل عمميػػػػات الػػػػذكاء المعرفػػػػي  كمككنػػػػات الػػػػذكاء الكيػػػػداني عمػػػػ  عػػػػامميف -3
 متمايزيف لدل طال  اليامعة.

تكيد تأثيرات يزسية دالة احةاسيان لمنكع   ذككر كانػاث( عمػ  كػؿ مػف عمميػات -4
 رفي  كمككنات الذكاء الكيداني لدل طال  اليامعة .التي يز المع
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تكيػػػد تػػػأثيرات دالػػػة احةػػػاسيا لالنػػػدماج الرقمػػػي  مرتععػػػي كمندعالػػػي اسػػػتدداـ -5
القبكة الرقمية (عم  عمميات الذكاء المعرفي  كمككنات الذكاء الكيداني لػدل 

 طال  اليامعة.
كاناث( كابنػدماج تكيد تأثيرات يزسية دالة احةاسيا لمتعاعؿ بيف النكع   ذككر -6

الرقمػػي  مرتععػػي كمندعالػػػي اسػػتدداـ القػػبكة الرقميػػػة (عمػػ  عمميػػات الػػػذكاء 
 المعرفي  كمككنات الذكاء الكيداني لدل طال  اليامعة .
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A Structural Model to the processes of cognitive processing 

and the components of emotional intelligence in view of 

the digital divide between the university students 
By 

Amany M. Elbary 

Summary of research 
    The current research examining the studying of relationships between 

the processes of cognitive Intelligence and  the components of 

emotional intelligence in view of the digital engagement between the 

university students. The study sample consists of (630) students (Male 

(M) and Female (F)) which are distributed in view of the digital divide 

into (290 F, 120 M ) of high using for internet, and into (140 F and 80 

M) of low using for internet. Measures (they are prepared by author) of 

the processes of cognitive Intelligence, emotional intelligence, and the 

questioner of digital engagement were applied on the study sample. 

Statistical analyzes were applied by using Pearson's correlation 

coefficient, Structural equation, Multivariate analysis of variance 

(MANOVA) and Exploratory and Confirmatory Factor Analysis (EFA 

and CFA). The study results  are as follows: 

1.The use of Internet communications came more widely used , 

followed by access to information 

2..There are statistically significant  paths between the processes of 

cognitive Intelligence and  the components of emotional intelligence 

at university students. 

3.The saturation all of the processes of cognitive Intelligence and the 

components of emotional intelligence on two discriminating factors 

at university students. 

4.There is statistically significant effect of gender (Male -Female) on 

some of the processes of cognitive Intelligence and the components 

of emotional intelligence at university students. 

5.There is statistically significant effect of the digital engagement (low 

and high using for internet) on all  of the processes of cognitive 

Intelligence and the components of emotional intelligence at 

university students. 

6.There is statistically significant effect of interaction between both of 

gender (Male -Female) and the digital engagement (low and high 

using for internet) on some of the processes of cognitive Intelligence 

and the components of emotional intelligence at university students. 
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 مقدمة :
حظي مع كـ الذكاء ابنساني باهتماـ الكثير مف البػاحثيف عمػ  مػر العةػكر        

كتنكعػػت الػػررل  النظريػػة حكلػػل تبعػػا لتنػػكع ابهػػداؼ كابسػػالي  البحثيػػة   كالباحػػث 
في التػراث السػيككلكيي عػف الػذكاء ابنسػاني ييػد الكثيػر مػف النظريػات كاببحػاث 

تةػػػكرا كاالػػػحا حكلػػػل   كتحديػػػد مػػػا اذا كػػػاف مككنػػػا كاحػػػدا أك التػػػي حاكلػػػت كالػػػل 
مككنا متعدد ابنكاع   االافة ال  ككنل متغيرا نعسيا مرنا متطكرا قابؿ لمنمك نتيية 
الدبػػرات التػػي يمػػر ب ػػا العػػرد كالتػػي تقػػكؿ بنيتػػل المعرفيػػة كتثدػػؿ قدراتػػل الكيدانيػػة 

 ي مياؿ الذكاء .كابيتماعية كهذا ما اكد عميل الكثير مف الباحثيف ف
كتكةػػػؿ البػػػاحثكف الػػػ  الطبيعػػػة المركبػػػة لمع ػػػـك الػػػذكاء كانػػػل مككنػػػا متعػػػدد      

البناءات  ك ظ ر ذلؾ في تطكر النظريات الراسدة فػي ميػاؿ الػذكاء منػذ بػدايت ا ك 
الحػػديث عػػف الػػذكاء كعامػػؿ عػػاـ كةػػكب الػػ   نظريػػات الػػذكاءات المتعػػددة حيػػث 

( الذم افترض كيكد عامؿ عاـ فطرم Spearman,1904بدأت بنظرية العامميف لػ  
كمكركث يكيد لدل يميل ابفراد كيكمف كراء يميل مظاهر السمكؾ ابنساني التي 

( االػافة الػ  كيػكد عكامػؿ نكعيػة  G  تتةػؼ بالػذكاء كيرمػز لػل بػالرمز   ع أك
تقير الػ  الدػدرات الداةػة حسػ  طبيعػة النقػاط ابنسػاني كيرمػز ل ػا بػالرمز  خ 

 ,Thorndike(  ثػػػـ تطػػػكرت الرريػػػة فػػػي التةػػػنيؼ الثالثػػػي لمػػػذكاء عنػػػد   Sأك 
( حيػػث انتدػػد فكػػرة العامػػؿ العػػاـ كأكػػد عمػػ  الػػركرة تحميػػؿ السػػمكؾ ابنسػػاني 1920

الػػػ  كحداتػػػل اببسػػػط ككالػػػل ثالثػػػة أنػػػكاع لمػػػذكاء هػػػي : الػػػذكاء الميػػػرد   كالػػػذكاء 
 الميكانيكي  كالذكاء ابيتماعي . 

نظريػػة العكامػػؿ المتعػػددة لمػػذكاء حيػػث  Thurstonـ  قػػدـ 0938كفػػي عػػاـ        
كافترض كيػكد عػدد مػف العكامػؿ اسػماها  Spearmanرفض فكرة العامؿ العاـ عند 

الدػػػػدرات العدميػػػػة ابكليػػػػة كهػػػػي الدػػػػدرات: المعظيػػػػة  كالعدديػػػػة   كطالقػػػػة الكممػػػػات   
 كالذاكرة   كالمكانية   كابستدبلية .

النمكذج المكرفكلكيي في الذكاء مستددما  Guildfordـ قدـ 0967كفي عاـ      
اسمك  التحميؿ العاممي كتكةؿ ال  عدد مف الددرات العدمية أكثر بكثير مف التػي 
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التةػػػػػنيؼ ثالثػػػػػي اببعػػػػػاد لمدػػػػػدرات  Guildfordككالػػػػػل  Thurstonتكةػػػػػؿ الي ػػػػػا 
 العدمية في الكء :العمميات  كالمحتكيات   كابنتاج .

ـ 0973ـ ( تةػكر  النظػرم  الػذم كالػعل عػاـ 0996  كقدـ   أبك حطػ        
حيػػػث افتػػرض ثالثػػػة مككنػػػات  -النمػػكذج المعرفػػػي المعمكمػػاتي لمدػػػدرات العدميػػة  -

لمػػذكاء هػػي : الػػذكاء المعرفػػي   كالػػذكاء الكيػػداني  كالػػذكاء ابيتمػػاعي  ثػػـ طػػكر 
ـ كعػػػػرض سػػػػبعة أنػػػػكاع لمػػػػذكاء هػػػػي: الحسػػػػي   كالحركػػػػي  0978تةػػػػكر  عػػػػاـ  

ي  كالرمػػػزم   ك السػػػيمانتي   كالقدةػػػي   كابيتمػػػاعي . كيبػػػدك أف ابػػػك كابدراكػػػ
ـ عاد مرة ادرم الػ  0984حط  لـ يستدر عم  هذا التةكر السباعي فعي عاـ 

اسػػتدداـ التةػػنيؼ الثالثػػي حيػػث عػػرض اثنػػكاع الثالثػػة فػػي ةػػكرة اكثػػر تعةػػيال 
العالقػػػات كهػػي : الػػػذكاء المكالػػكعي أك غيػػػر القدةػػػي   الػػذكاء ابيتمػػػاعي أك 

بيف ابقداص   الذكاء القدةي كالػذم يمكػف ابفػراد مػف التمييػز بػيف مقػاعرهـ 
 كبناء نمكذج عدمي ثنعس ـ  كاستدر ابك حط  عمي هذا التةكر حت  كفاتل.

( نظريتػػل فػػي الػػذكاءات المتعػػددة Gardner & Hatch 1986كيعػػرض            
درة عمػػ  حػػؿ المقػػكالت كانػػل حيػػث يػػرل اف الػػذكاء اسػػمك  انتػػايي يتمثػػؿ فػػي الدػػ

يندسػػػػـ الػػػػ  سػػػػبعة انػػػػكاع هػػػػي : الحسػػػػابي   كالمغػػػػكم   ك المكػػػػاني   كاليسػػػػمي  
( Gardner,1999كالمكسػػػػػػػيدي   كالقدةػػػػػػػي   كابيتمػػػػػػػاعي ( . كحػػػػػػػديثا أقػػػػػػػار  

بإمكانيػػة كيػػكد ذكػػاءات ادػػرم عمػػ  العمػػـ اكتقػػاف ا   كهػػي : ذكػػاء عػػالـ الطبيعػػة 
ككاف قد ذكر عف امكانية اعتبار المعرفة الكيكدية  كالذكاء الركحي كذكاء التعميـ.

  كذكاء منعةؿ اب انل لـ يبت باثمر بقكؿ حاسـ.
عػػػدة نظريػػػات حديثػػػة فػػػي الػػػذكاء ذات  Sternbergكفػػػي العدػػػديف الماالػػػييف طػػػك ر 

مالاميف م مة في الكقؼ عف المكهكبيف كتعمػيم ـ تحػت مػا يسػم  النظريػة ذات 
 Triarchic theory ofفي الذكاء   Sternbergك نظرية اثبعاد الثالثية في الذكاء أ

intelligence  ـ عػػػرض نظريتػػػل الثالثيػػػة فػػػي الػػػذكاء ا نسػػػاني 0985(. فػػػي عػػػاـ
 Sternberg, 1985 ـ ةػػكرة مطػػكرة عػػف هػػذ  النظػػرة سػػماها 0997(  كقػػدـ عػػاـ
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(. كعػرؼ الػذكاء النػايح بأنػل الدػدرة عمػ  Sternberg, 1997نظرية الذكاء النايح  
تحديػػػؽ النيػػػاح فػػػي الحيػػػاة العمميػػػة طبدػػػان لمع ػػػكـ العػػػرد نعسػػػل كتعريعػػػل لمنيػػػاح فػػػي 
محيطػػػػػل ابيتمػػػػػاعي الثدػػػػػافي  كذلػػػػػؾ عػػػػػف طريػػػػػؽ تكظيػػػػػؼ عناةػػػػػر الدػػػػػكة لديػػػػػل 
كالتعػػكيض عػػف عناةػػر الػػععل  مػػف أيػػؿ التكيػػؼ مػػل محيطػػل بتقػػكيمل أك تعديمػػل 

  كاسػػػػتنادان لنظريػػػػة أك تغييػػػػر  بتػػػػ زر كحقػػػػد قدراتػػػػل التحميميػػػػة كا بداعيػػػػة كالعمميػػػػة
سترنبرج فإف الػذكاء النػايح يتػألؼ مػف ثالثػة مككنػات أك يتالػمف ثالثػة أنػكاع مػف 

كيدتػػػػرح  الػػػػذكاء التحميمػػػػي   كالػػػػذكاء اببػػػػداعي   كالػػػػذكاء العممػػػػي . :الػػػػذكاء هػػػػي
Sternberg  ثالثة أنكاع مف العمميات المترابطة التي تقكؿ اثساس ليميل مظاهر

 عدمية  كهي:الذكاء أك الكظاسؼ ال
( هي العمميات العدميػة العميػا Meta componentsما كراء المككنات في الذكاء  .0

غيػػػر المرتبػػػة التػػػي تسػػػتددـ فػػػي كالػػػل دطػػػة العمػػػؿ كالمراقبػػػة أثنػػػاء التنعيػػػذ  
كالتدييـ كاتداذ الدرار بعد  تماـ العمؿ  كهػي ثالثػة أنػكاع: عمميػات  دارة الػذات 

 كالت   عمميات  دارة اآلدريف .  عمميات  دارة الم مات أك المق
( هػي عمميػات تنعيػذ تعميمػات Performance Componentsالمككنػات اثداسيػة  .0

أك تكيي ػػػػػات المككنػػػػػات الالػػػػػمنية كػػػػػإيراء المدارنػػػػػات كابسػػػػػتدببت كتبريػػػػػر 
 ابستيابات.

( هػػي Knowledge Acquisition Componentsمككنػػات اكتسػػا  المعرفػػة  .3
الػػتعمـ كالحةػػكؿ عمػػ  المعرفػػة كػػالترميز ابدتيػػارم العمميػػات المسػػتددمة فػػي 

 بمعن  ادتيار ما لل ةمة كما ليس لل ةمة بالمكالكع(  كالمدارنة ابدتيارية 
 بمعنػ  ربػط المعمكمػػات اليديػدة بالدديمػػة(  كالػدمج ابدتيػػارم  بمعنػ  تيميػػل 

 المعمكمات المتناثرة كربط ا معان لمكةكؿ  ل  نتيية(.
حكؿ الذكاء النايح كالحديث عف ما كراء المككنات   Sternbergكلعؿ نظرية    

اك المككنػات ابسػم  لمػذكاء كمػػا سػاماها الػبعض كالتػػي من ػا عمميػات  دارة الػػذات 
دارة ابدػػػريف  تتكافػػػؽ مػػػل الرريػػػة الحديثػػػة حػػػكؿ أحػػػد انػػػكاع الػػػذكاء كهػػػك الػػػذكاء  كا 

 & Mayar ( 1993الكيػػداني   فعػػي العدػػد ابديػػر مػػف الدػػرف العقػػريف قػػدـ  



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة
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Salovy ـ ثحػػػػد أنػػػػكاع الػػػػذكاء أطمػػػػؽ عميػػػػل الػػػػذكاء الكيػػػػداني 0996( مع كم مػػػػا
Emotional Intelligence – EI   كالػػػذم افترالػػػا انػػػل احػػػد مككنػػػات الػػػذكاء

ابيتماعي كيتمثؿ في الددرة عم  مراقبة العرد لمقاعر  كمقاعر ابدريف كالتمييز 
   عم  حؿ مقكالتل  .بين ا مما يكيل تعكير العرد كافعالل كيساعد

( الذكاء الكيداني عم  انل ميمكعػة مػف الم ػارات   (Goleman,1995كقدـ       
ابنععالية كابيتماعيػة الالػركرية لنحػاج العػرد فػي حياتػل   كأكالػح أف الػذكاء فػي 

% فدط في تحديؽ العرد لمنياح أما النسبة الباقية 06ةكرتل المعرفية يس ـ بنسبة 
ل  العكامؿ غير المعرفية  لمذكاء المتمثمة في كعاءة الم ارات % تريل ا86كتمثؿ 

 الكيدانية كابيتماعية  .
( نمكذيا لمذكاء الكيػداني كسػمة حيػث Petrides & Furnham 2001كعرض   .4

( بعػدا من ػا عمػ  03بعػدا( يتقػبل   05افترض اف الذكاء الكيداني يتككف مف  
 انيػػة  كتقػػبل عميػػل أربعػػة ابعػػاد هػػي :أربعػػة عكامػػؿ: العامػػؿ ابكؿ الكعػػاءة الكيد

ادراؾ العاطعة   ك التعاطؼ كسمة   كالتعبيػر الكيػداني  كالعالقػات ابيتماعيػة 
كالعامػػؿ الثػػاني الػػبط الػػذات كتقػػبل عميػػل ثالثػػة ابعػػاد هػػي : التنظػػيـ الكيػػداني 
تحمػػػػؿ الالػػػػغكط كمكاي ت ػػػػا   كالتػػػػركم  عػػػػدـ ابندفاعيػػػػة (   كالعامػػػػؿ الثالػػػػث 

يتماعيػػػة كتقػػػبل عميػػػل اربعػػػة ابعػػػاد هػػػي : ابةػػػرار   كالػػػتحكـ فػػػي الدابميػػػة اب
العاطعة كالكعي ابيتماعي  كتددير الذات   كالعامؿ الرابل السعادة كتقبل عميل 
ثالثة ابعاد هػي : تدػدير الػذات    كالسػعادة كسػمة   كالتعػارؿ كسػمة(. فيمػا عػدا 

التكيػػؼ   كدافعيػػة  بعػػديف لػػـ يتقػػبعا عمػػ  أم مػػف العكامػػؿ كهمػػا : الدػػدرة عمػػ 
الذات ارتبطا بالدرية الكمية لمذكاء الكيداني فدط . كيتالح في نمكذج بيتريػدس 
أف يميل اببعاد قد تقبل كؿ من ا عمػ  عامػؿ كاحػد فيمػا عػدا تدػدير الػذات فدػد 

 Petridesتقػػبل عمػػ  عػػامميف همػػا : الدابميػػة ابيتماعيػػة كالسػػعادة   ثػػـ كاةػػؿ 
ث لمتحدػػػػؽ مػػػػف مككنػػػػات الػػػػذكاء الكيػػػػداني فدػػػػدـ كزمالسػػػػل ميمكعػػػػة مػػػػف اببحػػػػا

(Siegling et al.,2015 دراسػة لمػذكاء الكيػداني عبػر المراحػؿ النماسيػة المدتمعػة )
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لػػدل كػػؿ مػػف الػػذككر كابنػػاث حيػػث كيػػد ادػػتالؼ فػػي النتػػاسج البحثيػػة لمككنػػات 
 الذكاء الكيداني في الكء متغيرم العمر كالنكع. 

ة المتطكرة النامية لمع كـ الذكاء كانكاعل كقد يعمت هذ  الررل المتنكع   .5
الباحثيف ي تمكف بدراسة بنية الذكاء كانكاع العالقات بيف مككناتل كمن ا 
العالقات بيف البناءات المعرفية كابيتماعية كالكيدانية لمذكاء   كرأل 

(Hurtado et al.,2016)   اف عمميات التي يز المعرفي تتكامؿ مل عمميات
اني لكي يحظ  العرد بنياحات متنكعة في ميابت الحياة كيبعد الذكاء الكيد

 عف ابالطرابات القدةية . 
(  أف كػػؿ مػػف دريتػػي   (Kelly & Kaplan,1990كفػػي هػػذ الةػػدد كيػػد    .6

الػػػذكاء المعرفػػػي كالكيػػػداني تدتمعػػػاف لػػػدم العػػػرد الكاحػػػد   حيػػػث قػػػد يمتمػػػؾ العػػػرد 
الكيػػػداني حيػػػث كيػػػدا فػػػي قػػػدرات عدميػػػة مرتععػػػة بينمػػػا يكػػػكف مػػػندعض الػػػذكاء 

% فدط مف ابفراد المةػنعيف عمػ  ان ػـ اذكيػاء هػـ الػذيف 05دراست ما اف نسبة 
اتةػػعكا بػػان ـ مكظعػػكف نػػايحكف كلػػدي ـ ذكػػاء كيػػداني كقػػدرات مرتععػػة فػػي ادارة 

 . ابزمات  

هػػذا مػػف ناحيػػة كمػػف ناحيػػة ادػػرل يتػػأثر كػػؿ مػػف الػػذكاء الكيػػداني ك العمميػػات     
بارهمػػػػػا متغيػػػػػرات نعسػػػػػية ذات طبيعػػػػػة تطكريػػػػػة نماسيػػػػػة ديناميػػػػػة مػػػػػل المعرفيػػػػػة باعت

متغيػػرات الحيػػا  بػػالتطكر التكنكلػػكيي كددػػكؿ عةػػر ابنترنػػت حيػػث يقػػ د الكقػػت 
الحاالػػػػػػر تدػػػػػػدما تكنكلكييػػػػػػا كمعرفيػػػػػػا هػػػػػػاسال فػػػػػػي ميػػػػػػاؿ تكنكلكييػػػػػػا المعمكمػػػػػػات 

الثدافية كابتةابت تنعكس تأثيراتل عم  مدتمؼ نكاحي النقاط ا نساني النعسية ك 
كالتربكيػػػة حيػػػث يعمػػػت ابنسػػػاف يعػػػيش فػػػي عػػػالـ افتراالػػػي عبػػػر مكاقػػػل التكاةػػػؿ 
ابيتماعي ابمر الذم غير مف طبيعة كنكعية العالقات المباقرة بيف ابفراد كاثر 
عمػػ  العػػالـ الحديدػػي لحنسػػاف حيػػث تػػأثرت البنيػػة المعرفيػػة كالكيدانيػػة كابيتماعيػػة 

التكنكلكييػػػا  كقػػد ةػػاح  هػػػذ التطػػكر التكنكلػػػكيي لألفػػراد بكثػػرة اسػػػتددام ـ لتمػػؾ 
زيػػػادة فػػػي المقػػػكالت ابيتماعيػػػة كالنعسػػػية دادػػػؿ الميتمعػػػات ابمػػػر الػػػذم يعمنػػػا 
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نعكؿ السب  في الكثير مف المقكالت عمػ  هػذا ابسػتدداـ لتكنكلكييػا المعمكمػات 
 كابتةابت . 

ت فػي كافػة انحػاء كبالرغـ مف تكافر كساسؿ تكنكلكييا المعمكمات كابتةاب     
العالـ  اب اننا نيد تباينا في فرص النعاذ ككثافػة ابسػتدداـ كمسػتكيات ابنػدماج 
كنػػكاتج ابسػػتدداـ   كهػػذا مػػا يعب ػػر عنػػل بمع ػػكـ ةالعيػػكة الرقميػػة ة كالتػػي تعكػػس 
بالالػػركرة فركقػػا فػػي مسػػتكيات ابنػػدماج الرقمػػي بػػيف ابفػػراد. حيػػث كقػػعت عديػػد 

عػػػػف ( 0604(   ك عمػػػػي   0604(   ك  الغػػػػانـ 0600مػػػػي    الريمػػػػف الدراسػػػػات مثػػػػؿ 
كيػػكد فيػػكة رقميػػة سػػكاء بػػيف الػػدكؿ العربيػػة كالغربيػػة أك بػػيف اثفػػراد أنعسػػ ـ فػػي 
اسػػتدداـ تكنكلكييػػا المعمكمػػات كابتةػػابت ابمػػر الػػذم اثػػر بػػدكر  عمػػ  التبػػايف 

 في الدةاسص المعرفية كابيتماعية كالكيدانية.
الي ببحػػث العػػركؽ بػػيف طػػال  اليامعػػة فػػي الػػكء ابنػػدماج كي ػػتـ البحػػث الحػػ    

الرقمي في أثناء استدداـ القبكة الرقمية كارتباطػل بػبعض متغيػرات البنيػة المعرفيػة 
متمثمة في عمميػات الػذكاء المعرفػي كمككنػات الػذكاء الكيػداني حيػث تعتبػر دراسػة 

العالقة بين ما في التغيرات التي طرأت عم  مككنات الذكاسيف الكيداني كالمعرفي ك 
الػػػػكء التغيػػػػرات العةػػػػرية مثػػػػؿ انتقػػػػار اسػػػػتدداـ القػػػػبكة الرقميػػػػة كابنػػػػدماج فػػػػي 
انقػػطت ا أمػػرا م مػػا داةػػة لػػدل طػػال  كطالبػػات اليامعػػة فػػي سػػف المراهدػػة مػػل 

الػػركرة  (  Baya et al , 2017ابدػذ فػػي ابعتبػػار بتػأثيرات النػػكع د حيػػث اكػد  
لكيػداني لػدل ابفػػراد فػي مرحمػػة المراهدػة مػػل دراسػة التغيػرات فػػي مككنػات الػػذكاء ا

 ادتالؼ النكع.
 مشكمة الدراسة :

أةػػبح الكثيػػػر مػػػف ابفػػػراد فػػي العةػػػر الحػػػالي الػػػذم يقػػ د ثػػػكرة فػػػي ميػػػاؿ       
تكنكلكييا المعمكمات كابتةػابت كانتقػار كسػاسؿ كبػرامج التكاةػؿ الرقمػي مثػؿ : 

  كالسػػنا   WhatsApp اب ليي ا بوا   Twitter، والتيي رت   Facebookالفيي ب كيي     
.... كغيرها ( ينقغمكف باليمكس لساعات طكيمة عم  هذ  البرامج Snapchat شات
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ثغراض متعددة   ابمر الذم أثر بدكر  عم  فرص ابدتالء كاليمكس مل الػذات 
كالتأمؿ في احكال ا كاحتيايات ا الحديدة كالذم كاف فيما مال  ثدافة قاسمة بذات ا   

ف فدػػد تػػـ اسػػتبدال ا لػػدل غالبيػػة ابفػػراد بنقػػاطات ماديػػة متعػػددة ابغػػراض امػػا اب
عبػػػر القػػػػبكة الرقميػػػة   ابمػػػػر الػػػػذم اثػػػر بػػػػدكر  عمػػػػ  كعػػػاءة الم ػػػػارات الكيدانيػػػػة 

( أف كثػػرة انقػػغاؿ ابفػػراد بمسػػتحدثات  0606كالمعرفيػػة لمعػػرد حيػػث يركػػد  دبؿ  
بفػػراد النعسػػي الكيػػداني ب ػػذ  العةػػر ككاقعػػل  الثدػػافي الرقمػػي قػػد أدل الػػ  تعمػػؽ ا

المستحدثات عم  حسا  استكقاؼ الذات كرةد احتيايات ا كتديػيـ تعاعالت ػا مػل 
ابدريف  كهك ما عمؿ عم  تدميؿ قدرة العدؿ الذاتية في ف ـ الػذات  كيعػؿ قػدرات 

 الذكاء الكيداني لدل ابنساف في الدرف الكاحد كالعقريف تترايل بقكؿ مدمؽ . 
احيػػة ادػػرل فػػإف هػػذا التعمػػؽ النعسػػي بالعػػالـ ابفتراالػػي عمػػ  مكاقػػل كمػػف ن      

التكاةػػؿ ابيتمػػاعي كابنقػػغاؿ بتكنكلكييػػا ابتةػػابت الرقميػػة كاندعػػاض قػػدرات 
الذكاء الكيداني لدل العرد قد يرثر عم  العالـ الحديدي لمعرد كعالقاتل المباقرة مل 

يػردم الػ  اندعػاض كعػاءة أداء ابدريف سػكاء دادػؿ ابسػرة أك فػي بيسػة العمػؿ   ك 
العمميػػػات المعرفيػػػة لمعػػػرد حيػػػث يعيػػػؽ هػػػذا ابنػػػدماج الرقمػػػي العػػػرد عػػػف استبةػػػار 

 Mayarحاياتل المعرفية كتنميت ا كا دعاؽ في عدد مف ميابت الحيػاة   فيػرل  
& Salovy, 1997 اف احػػد قػػدرات الػػذكاء الكيػػداني هػػي الدػػدرة عمػػ  اسػػتدداـ )
حسيف عمميات التعكير في المكالكعات المدتمعة .كفػي نعػس ابنععابت لتيسير كت

الةدد نيد بعض البػاحثيف عمػ  الندػيض يركػدكف عمػ  أف زيػادة اسػتدداـ القػبكة 
( التػػػي Johnson,2008الرقميػػػة يحسػػػف مػػػف العمميػػػات المعرفيػػػة لمعػػػرد مثػػػؿ دراسػػػة  

 تكةمت  ل  كيكد فركؽ فػي عمميػات الػذكاء المعرفػي فػي الػكء مسػتكل ابنػدماج
الرقمي لألفراد   مرتععي استدداـ القبكة الرقمية في مدابؿ مندعالي ابسػتدداـ ( 
لةالح مرتععي ابسػتدداـ   كتػرل أف : اسػتدداـ أداة   ابنترنػت( يزيػد مػف كعػاءة 
العمميػػػػات المعرفيػػػػة د حيػػػػث تعتبػػػػر ابدكات امتػػػػدادا لمعمميػػػػات المعرفيػػػػة . كدراسػػػػة  

 Zhao et al.,2010كيػكد عالقػة مكيبػة بػيف كعػاءة اسػتدداـ ( كالتػي تكةػمت ل
أحػد  Sternbergالقبكة الرقمية كتحسيف ابداء ابكاديمي لمطػال  كالػذم يعتبػر  



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 

( كالتي تكةمت ال  اف ابطعاؿ Jackson et al ,2011انكاع الذكاء  كدراسة  
كثيرم استدداـ ابنترنت أعم  في م ارات الدراءة مف ابطعاؿ مندعالي اسػتدداـ 

نػػػت   االػػػافة الػػػ  تكةػػػؿ الدراسػػػة  لػػػ  نتػػػاسج تتعمػػػؽ بأحػػػد مككنػػػات الػػػذكاء ابنتر 
الكيػػػػداني كهػػػػك تدػػػػدير الػػػػذات حيػػػػث  كقػػػػعت عػػػػف أف ابطعػػػػاؿ كثيػػػػرم اسػػػػتدداـ 
 ابنترنت أعم  في تددير الذات ابيتماعي مف ابطعاؿ ابقؿ استدداما لألنترنت 

( Munoz,2010)(  7002عبد العزرز،كفي هذا الةدد يركد عدد مف الباحثيف مثؿ  

 Hendon et al)(  Lepp et al,2015( ، )7002(، و ) قيدوي  ،  7002و) الغيامن ، 

( عم  تبػايف ابفػراد فػي دريػة اهتمػام ـ كتػأثرهـ بالقػبكة الرقميػة فػي الػكء 2017,
بعػػض المتغيػػرات النعسػػية كالديمغرافيػػة  مثػػؿ  : الػػذكاء الكيػػداني كالمعرفػػي لألفػػراد 

رقمػػي كالتدةػػص كالنػػكع  كالعمػػر   عمػػ  الػػرغـ مػػف ادػػتالؼ كمسػػتكل ابنػػدماج ال
( فػػي بحػػث العالقػػة بػػيف ابنػػدماج الرقمػػي كالػػذكاء Hendon et al ,2017رريػػة  

الكيػػػػػداني نظػػػػػرا بدػػػػػتالؼ اهػػػػػداف ـ كتكي ػػػػػات ـ البحثيػػػػػة حيػػػػػث يػػػػػركف اف الػػػػػذكاء 
الكيػػػداني هػػػك المتغيػػػػر المػػػرثر اييابيػػػػا عمػػػ   قػػػػدرة العػػػرد عمػػػػ  التكاةػػػؿ الرقمػػػػي 
كالتعامػػػؿ ابلكتركنػػػي عبػػػر القػػػبكة الرقميػػػة   لػػػذلؾ سػػػتتناكؿ الباحثػػػة فػػػي البحػػػث 
الحػػالي دراسػػة طبيعػػة العالقػػات بػػيف الػػذكاء الكيػػداني كالػػذكاء المعرفػػي كابنػػدماج 
الرقمػػػػػي بػػػػػيف ابفػػػػػراد فػػػػػي نمػػػػػكذج  بنػػػػػاسي يكالػػػػػح مسػػػػػارات التػػػػػأثيرات بػػػػػيف هػػػػػذ  

 المتغيرات.
ة بيف العمميات المعرفية كما كراء المعرفية كالمستعرض لمتراث النعسي في العالق  

المككنػػػة لمػػػذكاء المعرفػػػي كالػػػذكاء الكيػػػداني  نيػػػدها قػػػد تباينػػػت حػػػكؿ طبيعػػػة هػػػذ  
( فػػػي دراسػػػة حػػػكؿ مدارنػػػة البنػػػاء العػػػاممي  7002   حسييي  العالقػػػة حيػػػث تكةػػػؿ  

لمػػذكاء ابنععػػالي لمطػػال  المتعػػكقيف كغيػػر المتعػػكقيف فػػي الثانكيػػة العامػػة كتكةػػؿ 
  اف هنػاؾ عالقػات تبادليػة بػيف يميػل عمميػات التعكيػر كالػذكاء الكيػداني حيػث ال

 وJost, Kruglanski, & nelson ,1998) يعتبػر كالهمػا مػرثرا فػي اآلدػر كيركػد  
( فػػي تةػػكرهما لطبيعػػة العالقػػة بػػيف مككنػػات مػػا كراء 7002   والف يي  االمصيياي   
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يػػػػر ك تحديػػػػد ال ػػػػدؼ كالثدػػػػة معرفػػػػة الػػػػذكاء الكيػػػػداني ككيػػػػؼ تػػػػرثر عمميػػػػات التعك
كالتكػػافر كالتدػػكيـ فػػي مككنػػات الػػذكاء الكيػػداني   فػػي حػػيف تنػػاكؿ بعػػض البػػاحثيف 
العالقػػات بػػيف الػػذكاء الكيػػداني كبعػػض العمميػػات المعرفيػػة الداةػػة بم ػػاـ محػػددة 

( عم  كيكد عالقات مكيبة دالة احةاسيا بيف الذكاء  Fallon et al, 2014فيركد  
ت ةػػػنل الدػػػرار كهػػػي: البحػػػث كابسػػػترياع كالتديػػػيـ لممعمكمػػػػات الكيػػػداني كعمميػػػا

المرتبطػػة بالم مػػة كادتيػػار ابسػػتيابة المناسػػبة المعبػػرة عػػف اتدػػاذ الدػػرار المناسػػ  
( بدراسػػة الػػذكاء الكيػػداني Kranzelr,2009فػػي المكاقػػؼ الحياتيػػة المتنكعػػة   كقػػاـ  

عراض ابدبيات النعسػية بعد البط الددرة المعرفية كذلؾ حيث تأكد الباحث مف است
مف تػأثر الػذكاء الكيػداني بالدػدرات المعرفيػة كانػل ب يسػعنا قيػاس الػذكاء الكيػداني 
فػػي معػػزؿ عػػػف الػػذكاء المعرفػػػي كعميػػل امػػػا ادراج الدػػدرة المعرفيػػػة كمتغيػػر اساسػػػي 
الػػمف متغيػػرات البحػػث أك الحػػرص عمػػ  الػػبطل اثنػػاء البحػػث   كاتعػػؽ معػػل فػػي 

 Mao et alلعرعيػة لكػؿ مػف الػذكاء الكيػداني كالمعرفػي  العالقػات بػيف المككنػات ا

,2016( ، )Ren et al, 2017 كأكػدكا عمػ  العالقػات المكيبػة بػيف الػذكاء الكيػداني )
حيػث   (Hurtado et al. ,2016) كالعمميػات المعرفيػة كنظريػة العدػؿ كاتعػؽ مع ػـ

ي لتحديػػػػػؽ تكةػػػػػمكا لتكامػػػػػؿ العالقػػػػػات بػػػػػيف العمميػػػػػات المعرفيػػػػػة كالػػػػػذكاء الكيػػػػػدان
(  ل  كيكد عالقات اييابيػة Ren et al, 2017القدةية السكية   ككذلؾ تكةؿ  

بػػيف احػػد مككنػػات الػػذكاء الكيػػداني كهػػي التػػركم كعػػدـ ابندفاعيػػة كالدػػدرة المعرفيػػة 
( اف الػذكاء الكيػداني كمػا يمثمػل مػف قػدرة  0660لألفراد. ك  يرل عثماف كرزؽ   
بتػػػل كتنظيم ػػػا بكالػػػكح كفدػػػا لمقػػػاعر كانععػػػابت العػػػرد عمػػػ  ادراؾ مقػػػاعر  كانععا

ابدػػريف يتػػيح لمعػػرد انقػػاء عالقػػات ايتماعيػػة كم نيػػل اييابيػػة تسػػاعد  عمػػ  الرقػػي 
العدمػػي كابنععػػالي كالم نػػي . لػػذلؾ سػػتحاكؿ الباحثػػة الحاليػػة كالػػل نمػػكذج بنػػاسي 

 Petrides & Furnham لمعالقات بيف مككنات الذكاء الكيػداني فػي الػكء تةػكر
كهي الكعاءة الكيدانية   كالػبط الػذات   الدابميػة ابيتماعيػة   كالسػعادة (  (2001

( كالتػي تدػـك PASSكعمميات الذكاء المعرفي في الػكء رريػة تكامميػة بػيف نظريػة  
 ( كهي : ( PASSعم  قياس الذكاء في الكء عمميات التي يز المعرفي 
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 ز المتػػزامف اك التمدػػاسي  كالتي يػػattention  كابنتبػػا    planning  التدطػػيط 
Simultaneous  كالتي يػػػػػز التتػػػػػابعي Successive )  كغيػػػػػر  مػػػػػف التةػػػػػكرات

الػػػػػافة مكػػػػػكنيف كهمػػػػػا ابدراؾ   كالػػػػػذاكرة  السػػػػيككمترية لديػػػػػاس الػػػػػذكاء المعرفػػػػػي كا 
 Das   Papadopoulos et al., 2015  العاممة   كذلؾ كفدا لقرح كاالعي نظريػة

In مكػػػرس لكحػػػدات المعاليػػػة السػػػابدة ف ػػػـ يدػػػركف  ( أنػػػل بػػػالرغـ مػػػف أف النمػػػكذج
 PASS)بكيػػػكد مككنػػػات  الػػػافية لمنمػػػكذج كفدػػػا لنظػػػريت ـ حيػػػث تعمػػػؿ عمميػػػات  

المف سياؽ الداعدة المعرفية لمعرد   كيمكف أف يريل عدـ الددرة عمػ  اداء بعػض 
عمميػػػات التةػػػكر لعػػػدـ كيػػػكد المعػػػارؼ السػػػابدة لممقػػػاركيف حػػػكؿ الم ػػػاـ أك عػػػدـ 

  et  al .,2016ادراؾ الم مػػة بةػػكرة ةػػحيحة   كمػػا أكػػدت دراسػػة  الدػػدرة عمػػ  

Tourva  عم  اف الذاكرة العاممة تنبأت بالذكاء العاـ ك المتبمػك كالسػاسؿ لػدل كػؿ )
( دراسة تركد عم  دكر الذاكرة العاممة في 00مف ابطعاؿ كالمراهديف  كاف هناؾ  

اكرة العاممػػة تعتبػػر عامػػؿ أف الػػذ)  Wang,2017الػػذكاء العػػاـ .كتكةػػمت دراسػػة  
اساسػػي يكمػػف كراء الػػذكاء السػػاسؿ . هػػذا مػػا دفػػل الباحثػػة لكالػػل الرريػػة التكامميػػة 

دراسػة فػػي البيسػػة العربيػة تناكلػػت هػػذ   -فػػي حػدكد عمم ػػا -الحاليػة حيػػث لػـ  تيػػد 
 المككنات معا في نمكذج بناسي . 

كثػرة ك تنػكع كتبػايف كبمرايعة ابدبيات حكؿ طبيعة الذكاء الكيداني يالحظ       
التةكرات النظريػة كالعكامػؿ المككنػة لمػذكاء الكيػداني كفدػا ثسػس بنػاء التةػكرات 
النظريػػػة كمػػػا عرالػػػت الباحثػػػة بمددمػػػة البحػػػث الحػػػالي ف نػػػاؾ نمػػػاذج الدػػػدرة مثػػػؿ 

 Mayer & salovy,1997) كالنمػػاذج المدتمطػػة كنمػػكذج الم ػػارات أك الكعػػاءات  
(   كنمػػاذج السػػمة مثػػؿ Bar-on, 2005كنمػػكذج  (  Goleman,1998الكيدانيػػة  

 Petrides & Furnham 2001)  ممػا اسػعر عنػػل تعػدد كتنػكع مككنػات كمدػػاييس
الػػذكاء الكيػػداني كفدػػا لكػػؿ نمػػكذج   كنػػتج عػػف ذلػػؾ ادػػتالؼ فػػي نتػػاسج الدراسػػات 
حكؿ الػذكاء الكيػداني فدػد رأل بعػض البػاحثيف ادػتالؼ مككنػات الػذكاء الكيػداني 

( حيػػث كيػػد تعػػكؽ ابنػػاث عمػػ  7007  القاضيي ر كابنػػاث مثػػؿ دراسػػة   بػيف الػػذكك 
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الػػذككر فػػي الم ػػارت البينقدةػػية كهػػي التعػػاطؼ كالم ػػارات ابيتماعيػػة فػػي حػػيف 
تعػػكؽ الػػػذككر عمػػػ  ابنػػػاث فػػػي بعػػدم ادارة الالػػػغكط كالمػػػزاح العػػػاـ بينمػػػا تكةػػػؿ 

 Tabia & marsh 2006  لػ  كيػكد  (7002    مجمي ( ك  7000   العلي ا (   ك 
فػػركؽ دالػػة احةػػاسيا بػػيف الػػذككر كابنػػاث فػػي يميػػل المككنػػات لةػػالح ابنػػاث د 

( الػػ  كيػػكد فػػركؽ دالػػة   Laysin,2006  )Baya et al., 2017بينمػػا تكةػػؿ  
احةاسيا بيف الذككر كابناث في يميل المككنات لةالح الذككر  في حيف تكةؿ 

يا فػػي الػػذكاء الكيػػداني تريػػل ( الػػ  عػػدـ كيػػكد فػػركؽ دالػػة احةػػاس 0606 قمػػر  
الػػػ  النػػػكع   ذكػػػكر كانػػػاث( كعميػػػل يتالػػػح ادػػػتالؼ نتػػػاسج الدراسػػػات السػػػابدة حػػػكؿ 
طبيعة العالقة بيف الذكاء الكيػداني كمتغيػر النػكع لػذلؾ سػت تـ الباحثػة ببحػث هػذ  
العالقة في البحث الحالي كفي الكء ما سبؽ تػتمدص مقػكمة البحػث الحػالي فيمػا 

 يمي:  
 ؟انتقارا بيف طال  كطالبات الياملاغراض استدداـ القبكة الرقمية ما أكثر  -0
مػػا المسػػارات الدالػػة احةػػاسيا بػػيف مككنػػات الػػذكاء الكيػػداني كعمميػػات الػػذكاء  -0

 المعرفي لدل طال  اليامعة ؟
هؿ تتقػبل عمميػات الػذكاء المعرفػي  كمككنػات الػذكاء الكيػداني عمػ  عػامميف  -3

 متمايزيف لدل طال  اليامعة ؟
هػؿ تكيػد تػأثيرات دالػة احةػاسيان لمنػكع   ذكػكر كانػاث( عمػ  كػؿ مػف عمميػات  -4

 الذكاء المعرفي  كمككنات الذكاء الكيداني لدل طال  اليامعة ؟
هػػػػؿ تكيػػػػػد تػػػػػأثيرات دالػػػػػة احةػػػػاسيا لالنػػػػػدماج الرقمػػػػػي  مرتععػػػػػي كمندعالػػػػػي  -5

اسػػتدداـ القػػبكة الرقميػػة ( عمػػ   عمميػػات الػػذكاء المعرفػػي  كمككنػػات الػػذكاء 
 الكيداني لدل طال  اليامعة ؟

هؿ تكيد تأثيرات دالػة احةػاسيا لمتعاعػؿ بػيف النػكع   ذكػكر كانػاث( كابنػدماج  -6
الرقمػػي  مرتععػػي كمندعالػػي اسػػتدداـ القػػبكة الرقميػػة  (عمػػ  عمميػػات الػػذكاء 

 المعرفي  كمككنات الذكاء الكيداني لدل طال  اليامعة ؟
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 اهداف البحث :
 ا يمي :ي دؼ البحث الحالي  ل  م

التعػرؼ عمػ  أكثػػر أغػراض اسػتدداـ ابنترنػػت انتقػارا بػيف طػػال  يامعػة عػػيف - أ
 قمس.

عمميػػات الػػذكاء المعرفػػي كمككنػػات الػػذكاء التعػػرؼ عمػػ  طبيعػػة العالقػػة بػػيف  -  
 الكيداني لدل طال  اليامعة؟

تحديػػػد تػػػأثير كػػػؿ مػػػف النػػػكع  ذكػػػكر كانػػػاث ( كابنػػػدماج الرقمػػػي  مرتععػػػي ك  -ج
القػػبكة الرقميػػة( كالتعاعػػؿ بين مػػا عمػػ  كػػؿ عمميػػات الػػذكاء مندعالػػي اسػػتدداـ 

 المعرفي كالذكاء الكيداني .
الكقؼ عف دريػة التػدادؿ أك التمػايز بػيف عمميػات الػذكاء المعرفػي كمككنػات  -د

 الذكاء الكيداني .
اعػػداد مدػػاييس يديػػدة فػػي ميػػابت الػػذكاء الكيػػداني كالمعرفػػي كفػػؽ منحػػي  -هػػػ 

 عمميات التي يز .
كالػػل تةػػكر بنػػاسي متكامػػؿ ييمػػل متغيػػرات الػػذكاء الكيػػداني كالمعرفػػي فػػي  -ك

 الكء تأثيرات متغيرم الينس كابندماج الرقمي .
التحدػػػػؽ مػػػػف البنيػػػػة العامميػػػػة لمتغيػػػػر الػػػػذكاء الكيػػػػداني كسػػػػمة كفدػػػػا لتةػػػػكر  -ز

  حيث لـ تيػد الباحثػة فػي حػدكد عمم ػا دراسػات عربيػة تبنػت 0660بيترديس 
 ت منل .هذا التةكر كتحدد

التحدػػػػؽ مػػػػف البنيػػػػة العامميػػػػة  لمتغيػػػػر الػػػػذكاء المعرفػػػػي كمػػػػا يدػػػػاس بعمميػػػػات  -ح
( (PASSالتي يػػز المعرفػػي المدترحػػة فػػي الػػكء الرريػػة التكامميػػة بػػيف مدػػاييس  

بينيػل  –( كمديػاس سػتانعكرد  (Das, Naglieri & Kirby 1994الػذم كالػعل 
ديف   كمػػػػدل تطػػػػابؽ الطبعػػػػة الدامسػػػػة   كمديػػػػاس ككسػػػػمر بمعيػػػػك لػػػػذكاء الراقػػػػ

 النمكذج المدترح  مل بيانات الدراسة الحالية . 
 أهمية البحث :
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تنبثػػػػؽ أهميػػػػة البحػػػػث الحػػػػالي مػػػػف أهميػػػػة المكالػػػػكع ابساسػػػػي الػػػػذم يتناكلػػػػل    
 عمميػػػات الػػػذكاء  المعرفػػػي كمككنػػػات الػػػذكاء الكيػػػداني فػػػي الػػػكء احػػػد متغيػػػرات 

بنػػػدماج الرقمػػػي ( كتػػػتمدص العةػػػر الحػػػادم كالعقػػػركف كتأثيرات ػػػا النعسػػػية كهػػػك ا
 أهمية الدراسة فيما يمي :

تزكيد الباحثيف بمداييس حديثة في الذكاء الكيداني كسمة كفػؽ احػد التةػكرات -0
 . 0660المعاةرة في الذكاء الكيداني كهك تةكر بترديس 

ابس اـ في مياؿ الدػدرات العدميػة بكيػل دػاص كالديػاس كالتدػكيـ النعسػي بكيػل -0
معاةػػر يدػػيس الػػذكاء فػػي الػػكء منحػػي تي يػػز المعمكمػػات عػػاـ بمديػػاس ذكػػاء 

مل ابعتماد عم  ررية مدترحة تكامؿ بيف مداييس منظكمة التديػيـ المعرفػي لػػ 
(Das, Naglieri & Kirby 1994 )  بينيػػل لمػذكاء   ك ككسػػمر  -  كسػتانعكرد

بمعيػػك لػػذكاء الراقػػديف   ممػػا يتػػيح الميػػاؿ لمبػػاحثيف لمتابعػػة دراسػػة الػػذكاء فػػي 
 الكء منح  العمميات بدب مف النكاتج .

تزكيد المكتبة السيككمترية النعسػية باسػتبانة لديػاس متغيػر ابنػدماج الرقمػي فػي -3
الػػػػػػكء رريػػػػػػة نظريػػػػػػة تكامميػػػػػػة لنمػػػػػػكذييف معاةػػػػػػريف فػػػػػػي العيػػػػػػكة الرقميػػػػػػة : 

Munoz,2010, 45-47)ك ) (Selwyn,2010,37 ) كنتػاسج الدراسػات الحديثػة  
 رقمػػػي فػػػي أثنػػػاء اسػػػتدداـ القػػػبكة الرقميػػػة مثػػػؿ :فػػػي مرقػػػرات ابنػػػدماج ال

(Johnson,2008)( ،Zhao et al., 2010(،)Jackson et al.,2011.) 
تسػػ ـ نتػػاسج الدراسػػة فػػي كالػػل البػػرامج التدريبيػػة فػػي ميػػاؿ تنميػػة م ػػارات حػػؿ -4

 المقكالت كبرامج التربية الكيدانية .
لرقمػي فػي الػكء أغػراض تزكد نتاسج الدراسة اآلبػاء بػأكثر مرقػرات ابنػدماج ا -5

ابسػػتدداـ تػػأثيرا عمػػ  اليكانػػ  المعرفيػػة كالكيدانيػػة ممػػا ييعم ػػـ قػػادريف عمػػ  
تكييػػػل اببنػػػاء نحػػػك اييابيػػػات كسػػػمبيات ابنػػػدماج الرقمػػػي كتكيي ػػػل ثغػػػراض 
معيػػػدة كتدنػػػيف كثافػػػة اسػػػتددامل   كالكقايػػػة مػػػف كقػػػكع اببنػػػاء الػػػحايا  دمػػػاف 

 .ابنترنت
 حدود البحث :
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 راسة في إطار الحدود التالية:أجريت الد
التيػػػارة (  –اآلدا   –التربيػػػة  –: تمثمػػػت فػػػي كميػػػات   البنػػػات  حـــدود مكانيـــة -

 يامعة عيف قمس .
 ـ.0607 -0606: تـ ايراء الدراسة في أثناء العاـ اليامعي حدود زمانية -
اآلدا   –التربيػة  –: تمثمت في طالبات كطػال  كميػات   البنػات حدود بشرية -

 التيارة ( يامعة عيف قمس. –
: اقتةرت عم  معػاهيـ : الػذكاء الكيػداني   الػذكاء المعرفػي   حدود موضوعية -

 كابندماج الرقمي التي أدذت ب ـ الدراسة الحالية  .
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 مصطمحات البحث: 
 الذكاء الوجداني :-0

تعريعػػا لمػػذكاء الكيػػداني كسػػمة كفدػػا لمتةػػكر ( Andrei, et al., 2016 قػػدـ 
( عمػػ  انػػػل يقػػير  لػػػ   Petrides & Furnham, 2001لػػذم قدمػػػل  النظػػرم ا

المعتددات كالتةكرات الذاتية لمعػرد حػكؿ ابنععػابت كالمقػاعر كتنظيم ػا بكالػكح 
لتحديػػؽ التكافػػؽ كابييابيػػة فػػي الحيػػاة   كتػػرتبط هػػذ  المعتدػػدات بػػبعض اليكانػػ  

اكثػػر مػػف ارتباط ػػا الكيدانيػػة لمقدةػػية مثػػؿ   أليكسػػيثيميا  كالرفػػا   كالتعػػاطؼ ( 
 بالددرات المعرفية . 

 عمميات الذكاء المعرفي :-7
عرالػػػت النظريػػػة المعاةػػػرة فػػػي الػػػذكاء المعرفػػػي التػػػي اكتممػػػت عناةػػػرها    

( كالتػي عممػكا عمػ  تطكري ػا مػا  Das, Naglieri & Kirby 1994ابساسػية عنػد  
يػػػز يزيػػػد عػػػف عقػػػريف عامػػػا  كتدػػػـك عمػػػ  قيػػػاس الػػػذكاء فػػػي الػػػكء عمميػػػات التي 

  attention  كابنتبػػػا    planning( كهػػػي :  التدطػػػيط  ( PASSالمعرفػػػي 
(.  Successive كالتي يز التتابعي  Simultaneous كالتي يز المتزامف اك التمداسي

مػػل اقتػػراح تكامػػؿ هػػذ  العمميػػات مػػل غيرهػػا مػػف العمميػػات المعرفيػػة مثػػؿ عمميػػات 
 Dasكفدػػػػػا لقػػػػػرح كاالػػػػػعي نظريػػػػػة الػػػػػذاكرة العاممػػػػػة كابدراؾ كابسػػػػػتدبؿ  كذلػػػػػؾ 

 Papadopoulos et al., 2015 In  أنػل بػالرغـ مػف أف النمػكذج مكػرس لكحػدات )
لنظػريت ـ حيػث  كفدػاالمعالية السابدة ف ـ يدركف بكيكد مككنات  الػافية لمنمػكذج 

يمكػػػف أف تتػػػأثر الكظيعػػػة المعرفيػػػة بػػػندص المػػػددالت مثػػػؿ : مقػػػكالت المعاليػػػة 
مثػػؿ ربمػػا تػػرثر مقػػكالت المي ريػػات فػػي الدػػدرة المعرفيػػة السػػمعية كالبةػػرية كبال

تعمػػػػؿ  PASSيقػػػػير داس كزمػػػػالر  الػػػػ  أف عمميػػػػات  المداسػػػػة لػػػػدل العػػػػرد   كهنػػػػا
الػػمف سػػياؽ الداعػػدة المعرفيػػة لمعػػرد كعميػػل فػػإف عيػػز الطعػػؿ عػػف ادراؾ التركيػػ  
الةػػكتي لمغػػة اينبيػػة مػػف المحتمػػؿ أف يقػػير  لػػ  ندػػص فػػي دبرتػػل السػػابدة ب ػػذ  

غػػة بػػدب مػػف ندػػص فػػي قدراتػػل عمػػ  ابنتبػػا  أك التدطػػيط أك التي يػػز المتػػزامف الم
كالمتتػػػػابل .كعمػػػػ  ذلػػػػؾ اعتمػػػػدت الباحثػػػػة عمػػػػ  االػػػػافة عمميػػػػات ابدراؾ كالػػػػذاكرة 
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العاممػػػة كعمميػػػات مكممػػػة لمتةػػػكر مػػػل ترتيػػػ  حػػػدكث العمميػػػات المعرفيػػػة كالتاليػػػة 
ث عممية ابدراؾ عم  عممية لعمميات التي يز المتزامف كالمتتابل حيث يعتمد حدك 

تنقيط كتكظيؼ الدبرات السابدة   كعميل يمكف ابستدبؿ مف دالل ػا عمػ  تػكافر 
( أف ابدراؾ يعتبػػر (Guenther,1998المعػػارؼ السػػابدة المرتبطػػة بالم مػػة  فيػػرل 

عممية التكةؿ ال  المعاني مف دالؿ تحكيؿ ابنطباعػات الحسػية التػي تػأتي ب ػا 
 ل  تمثيالت عدمية معينة   كهي عممية ب قعكرية  الدارييةاء الحكاس عف ابقي

 لػ  أف هنػاؾ عناةػر Wang et al.,2017 ) لكػف نتاسي ػا قػعكرية . كتكةػؿ  
 كهي: fluid intelligenceاساسية كراء الذكاء الساسؿ 

 الددرة عم  تعمـ قكاعد ميردة .-0
 الددرة عم  استرياع المعمكمات مف الذاكرة طكيمة ابمد .-0
 الذاكرة العاممة .-3

كستدكـ الباحثة بالتحدؽ التيريبػي لتقػبل عمميػة ابدراؾ المعرفػي كالػذاكرة العاممػة  
كتعػػػػرؼ  –عمػػػػ  الدريػػػػة الكميػػػػة لمػػػػذكاء المعرفػػػػي فػػػػي اليانػػػػ  التطبيدػػػػي لمبحػػػػث 

 العمميات المدترحة لمدياس كما يمي :
المركػػز ابرادم  :عمميػػة التركيػػز ابدتيػػارم الميػػزأ أك attentionكحػػدة ابنتبػػا  .0

 عمي المثيرات المستدبمة.
 كحدة التي يز كتتالمف :.0

: عمميػػػػة تسػػػػاعد عمػػػػ  التنظػػػػيـ المتسمسػػػػؿ  Successive التتــــابعي التجهيــــز- أ
 لممعمكمات   كتعد اساسا لتحكيؿ ابرقاـ كف ـ البناء الةكتي لمكممات .

: عمميػػػة تسػػػمح بالتكامػػػؿ  Simultaneous التجهيـــز المتـــزامن او التمقـــائي- ب
الكمػػػػػي ثيػػػػػزاء المعمكمػػػػػات ذات الةػػػػػمة   كتعػػػػػد مكػػػػػكف اساسػػػػػي لمم ػػػػػاـ 

 ابكاديمية ابساسية التي مف بين ا ابستيعا  الدراسي
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( : كيقػػػير الػػػ  قػػػدرة ابفػػػراد عمػػػ  التكةػػػؿ الػػػ  حمػػػكؿ  planning التخطـــيط  .3
لممقػػػػػػكالت كادتيػػػػػػار كتطبيػػػػػػؽ أفالػػػػػػؿ الحمػػػػػػكؿ كتديػػػػػػيـ اسػػػػػػتراتيييات ـ لحػػػػػػؿ 

   العممية بعةكص المي ابمامية .المقكالت   كتتةؿ هذ
 : عممية تعسير كتمييز كف ـ المعمكمات المستدبمة . االدراك.4
ـ ( عمػ  أن ػا : نظػاـ دينػامي نقػط  0669تعرف ػا   البػرم    الذاكرة العاممـة :.5

يػػردم كظيعػػة ابحتعػػاظ المرقػػت بالمعمكمػػات كمعاليت ػػا فػػي أثنػػاء أداء الم ػػاـ 
 ة  الع ـ  التعمـ ك ابستدبؿ .المعرفية المدتمعة مثؿ الدراء

 االندماج الرقمي :
( عم  أنل   اندراط ابفراد فػي ابنقػطة الرقميػة عبػر Johnson,2008تعريعل  

قبكة ابنترنت ( كيعبػر عنػل ايراسيػا فػي الدراسػة الحاليػة عمػ  أنػل :   الدريػة 
مػػػف  -التػػػي يحةػػػؿ عمي ػػػا الطالػػػ  فػػػي اسػػػتبانة قيػػػاس اسػػػتدداـ ابنترنػػػت ( 

فػػي الػػكء ابطػػالع عمػػ  الدراسػػات السػػابدة كابعػػاد اسػػتدداـ  -داد الباحثػػة اعػػ
(  Johnson,2008 )   )Munoz,2010 )    )Selwyn,2010,37ابنترنػت عنػد

 كهي :
 أغراض ابستدداـ كميابتل. -0      كثافة ابستدداـ كفرص النعاذ.  -0
دداـ .         ابنػػػػػػػػدماج اثنػػػػػػػػاء ابسػػػػػػػػت -4الم ػػػػػػػػارة فػػػػػػػػي ابسػػػػػػػػتدداـ.         -3 
 مدريات ابستدداـ . -6     ادكات ابستدداـ.               -5

 الطار النظري والبحوث المرتبطة بموضوع البحث الحالي  :ا
تعرض الباحثة في هذا اليزء أهـ التةكرات النظريػة كالبحػكث المرتبطػة بمكالػكع 

 الدراسة لحالية كما يمي :
 أوال : الذكاء الوجداني :

رض لمتػػراث السػػيككلكيي يعػػايد بتعػػدد النظريػػات المعسػػرة لمػػذكاء الكيػػداني المسػػتع
التي حاكلت ف ـ كتكاليح بنية الذكاء الكيداني   كسعت لتدديـ المداييس المناسبة 
لكؿ اثبعاد في كؿ نظرية   ك ب يقير تعدد كي ات النظػر حػكؿ مكالػكع الػذكاء 

تمػاـ المتزايػد ب ػذا المكػكف مػف الكيداني  ل  الالعؼ كلكنل يدؿ عم  النقاط كابه
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قبؿ الباحثيف . كيريل ابس اـ في نقأة هذا المةطمح كتطكر  ال  النماذج الراسػدة 
 فيل كهي :

 & Mayerكالتحدؽ منل تيريبيا في   ( Mayer & Salovey, 1990) نموذج 
Salovey,1997   كيتناكؿ الذكاء الكيداني كددرة   كيعرؼ الػذكاء الكيػداني بأنػل )

الدػػػػدرة عمػػػػ  التعػػػػػرؼ عمػػػػ  ابنععػػػػػابت كمعناهػػػػا كعالقت ػػػػػا بعالػػػػ ا بػػػػػبعض     
كتكظيػػػؼ تمػػػؾ ابنععػػػابت كأسػػػاس معرفػػػي لالسػػػتدبؿ كحػػػؿ المقػػػكالت كتحسػػػيف 

 الكظاسؼ المعرفية (.
(  Mayer & Salovey, 1990  اعتمػد عمػ     (Goleman,1995نمـوذج  

 ػػػػػارات كالكعػػػػػاءات  ب انػػػػػل يعتبػػػػػر مػػػػػف نمػػػػػاذج المدتمطػػػػػة كالتػػػػػي ركػػػػػزت عمػػػػػ  الم
الكيدانية كمزيت بيف قدرات الذكاء العاطعي مل دةاسص القدةية متمثمة فػي 
دةاسص الةحة النعسية كالسعادة كالدافعية كالددرات التػي تيعػؿ العػرد فعػاب فػي 

بتندػػػػيح نمكذيػػػل  كالكةػػػػكؿ لرريػػػة أكثػػػػر  Golemanالمقػػػاركة ابيتماعيػػػػة كقػػػاـ 
   (In Cherniss & Goleman, 2003). 2001  1998,تكامميػػة فػػي عػػامي

 Emotional(  الػػػػػػػػذكاء الكيػػػػػػػػداني فػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػلGoleman,1995كيعػػػػػػػػرؼ  

Intelligence  أنػػل   الدػػدرة عمػػ  ف ػػـ ابنععػػابت  كمعرفت ػػا  كالتمييػػز بين ػػا   عليي
كالدػػػدرة عمػػػ  الػػػبط ا كالتعامػػػؿ مع ػػػا بإييابيػػػة ( أك أنػػػل  ميمكعػػػة مػػػف الدػػػدرات 

 نتعرؼ كنع ـ كنميز مقاعرنا كمقاعر اآلدريف (.        العدمية التي تترابط كتدمج ل
ـــــة  .0 التػػػػػي تعػػػػػد مػػػػػف النظريػػػػػات ابكلػػػػػ  فػػػػػي الػػػػػذكاء  (Bar-on,1988نظري

الكيػػػداني منػػػذ ةػػػػياغتل  مةػػػطمح ةالنسػػػبة ابنععاليػػػػة كنظيػػػر لمةػػػطمح نسػػػػبة 
( نمكذيػػػل كالػػػذم يعتبػػػر مػػػف  Bar-on,2000(   ثػػػـ حػػػدد    IQالػػػذكاء العدمػػػي  

ة أيالػػػػػا حيػػػػػث يمػػػػػزج بػػػػػيف الكعػػػػػاءات الالمعرفيػػػػػة لمقدةػػػػػية النمػػػػػاذج المدتمطػػػػػ
 كالسمات القدةية المرتبطة بالمعرفة ابنععالية كابيتماعية .

( اهتمػا  Bar-on,2000(   ك     Mayer & Salovey,1997كنالحظ أف نمكذج  
بكالل نماذج عامة في الذكاء الكيداني في اثناء الحيػاة ابنععاليػة كابيتماعيػة   
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( تنػاكؿ الػذكاء   Mayer & Salovey,1997بدتالؼ بين مػا أف نمػكذج   ككيل ا
كدػػػدرة كميػػػز بػػػيف أمػػػريف   ابكؿ : التمييػػػز بػػػيف العمميػػػات المعرفيػػػة حيػػػث مراقبػػػة 
ابنععػػػابت كتمييزهػػػا عػػػف العمميػػػات السػػػمككية بسػػػتدداـ العمميػػػات الكيدانيػػػة فػػػي 

ات ابنععػػػػابت كالمقػػػػاعر تكييػػػػل التعكيػػػػر كابفعػػػػاؿ   كالثػػػػاني التمييػػػػز بػػػػيف عمميػػػػ
-Barالذاتيػػػػة فػػػػي مدابػػػػؿ عمميػػػػات انععػػػػابت كمقػػػػاعر ابدػػػػريف  أمػػػػا نمػػػػػكذج  

on,2000 يػػاء فػػي سػػياؽ نظريػػات القدةػػية كركػػز عمػػ  ابرتبػػاط المكيػػكد بػػيف )
الددرات العدمية كابنععالية مف ي ة كالسمات القدةية مػف ي ػة أدػرل كانعكػاس 

ي لمعػػػػػػرد   فػػػػػػي حػػػػػػيف تمحػػػػػػكر نمػػػػػػكذج ذلػػػػػػؾ عمػػػػػػ  التكافػػػػػػؽ النعسػػػػػػي كابيتمػػػػػػاع
 Goleman,2001 حػػػكؿ الكعػػػاءة ا يماليػػػة لمقدةػػػية كالدػػػدرات العدميػػػة ك ركػػػز )

 عم  دكر الذكاء الكيداني في النياح في الحياة الم نية .   
أحػد الندػاد  Petridesك يعتبػر  ( Petrides & Furnham, 2001نمـوذج  

 & ,Petrides, Furnham ) الرسيسػيف لنمػػاذج الػػذكاء كدػػدرة حيػػث يػػرل فػػي
Mavroveli, 2007)  أف هػذ  النمػاذج اعتمػدت عمػ  ايػراءات   ب معنػ  ل ػا مػف

( Goleman,2001    )Bar-on,1988الناحيػػػػة النعسػػػػية ( . كيػػػػرل اف نمػػػػكذيي  
نيحا في تنػاكؿ الػذكاء كسػمة بطريدػة غيػر مباقػرة . كيدتػرح أف التمييػز التةػكرم 

ذج الذكاء كسػمة أك  سػمة الكعػاءة الذاتيػة الكيدانيػة ( بيف نماذج الذكاء كددرة كنما
كما اسماها الذم يقػير  لػ  ةميمكعػة مػف التةػرفات السػمككية كابدراكػات الذاتيػة 
كالمرتبطػػػػة بدػػػػدرة العػػػػرد عمػػػػ  التعػػػػرؼ كتي يػػػػز المعمكمػػػػات كاسػػػػتدداـ المعمكمػػػػات 

ابدراؾ  الكيدانيػػػة المي ػػػزة ة كيقػػػمؿ  هػػػذا التعريػػػؼ التةػػػرفات السػػػمككية كقػػػدرات
الذاتية كيداس بتدرير الذات د بدب مف نماذج الذكاء كددرة الذم يقير ال  الدػدرات 
الععميػػة حيػػث يعبػػر ابفػػراد عػػف انعسػػ ـ بمدػػاييس تسػػتند  لػػ  ابداء   كعميػػل ييػػ  
التحدؽ مف بنية الذكاء الكيداني كسمة المف  طار القدةية .  ف تةكر الذكاء 

مف دارج تةنيؼ الدػدرة المعرفيػة البقػرية   هػذا كسمة قدةية يردم  ل  بناء يك
التمييػػػػػز م ػػػػػػـ حيػػػػػػث اعتمػػػػػػدت عميػػػػػػل مباقػػػػػػرة الكثيػػػػػػر مػػػػػػف البنػػػػػػاءات كالنظريػػػػػػات 
كابفتراالػػات العمميػػة   كيعتبػػر نمػػكذج الػػذكاء كسػػمة مػػف بػػيف أكثػػر النمػػاذج بػػركزا 
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فػػػي ابدبيػػػات العمميػػػة . كتػػػرل الباحثػػػة الحاليػػػة أنػػػل عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف أهميػػػة دراسػػػة 
 كاء الكيػػػػػداني كسػػػػػمة كمػػػػػا أكالػػػػػح فػػػػػي الكثيػػػػػر مػػػػػف الدراسػػػػػات مثػػػػػؿ :الػػػػػذ

(Goleman,2001)،( Petrides& Furnham,2001) ( ،(Bar-on,1988 ،  

 (Petrides, Furnham, & Mavroveli, 2007)    Baroncelli & Ciucci 
( أب أف النمكذج لـ ينؿ ابهتماـ الكافي مػف البػاحثيف مثممػا حظػي نمػكذج  2014,
اء كدػػدرة كالػػذم ايريػػت عميػػل الكثيػػر مػػف الدراسػػات أمػػا لمتحدػػؽ مػػف النمػػكذج الػػذك

تيريبيػػا أك التحدػػؽ مػػف ةػػدؽ كثبػػات المديػػاس كعمػػؿ ةػػكر مدتةػػرة كندمػػل  لػػ  
لغػػات مدتمعػػة كتطبيدػػل فػػي ميػػابت مدتمعػػة كمتنكعػػل عمػػ  عينػػات متباينػػة مثػػؿ: 

 Schutte,1998  )Wang,2000  0660(  ك غنػػيـ   )Lopes et al.,2004  )
لػػػذلؾ  Mao et al.,2016)    (Kranzler,2009)( 0668ك أبػػػك هاقػػػـ   

 & Petridesسػػػتتناكؿ الدراسػػػة الحاليػػػة الػػػذكاء الكيػػػداني كسػػػمة كفدػػػا لنمػػػكذج  

Furnham, 2001  كتعرالػػل بالتعةػػيؿ كمػػا اظ ػػرت النتػػاسج البناسيػػة العامميػػة   )
بعػػدا (  05يتكػػكف مػػف   ( لمػػذكاء الكيػػداني كسػػمة (Petrides,2009لمنمػػكذج عنػػد 

( بعدا  من ـ عم  أربعة عكامؿ  في حيف يتبد  بعديف لـ يتقبعا عمػ  03يتقبل  
العكامؿ ابربعة بؿ يرتبطكف بالدرية الكمية لمذكاء الكيداني كسػمة فدػط   كيػاءت 

 هذ  العكامؿ كاببعاد كما يمي :
د بل اف يكػكف كيدة (Emotionality    الكفاءة الوجدانية العامل االول : -0

العرد عم  كعي بمقاعر  كمقاعر اآلدريف   كاف يػدرؾ كيعبػر عػف المقػاعر 
أك ابنععػػػابت بدقػػػة كيسػػػتددـ هػػػذ  الكعػػػاءات فػػػي الحعػػػاظ كالتطػػػكير لعالقػػػات 

 قكية كم مة مل ابدريف د كتقبل عميل أربعة ابعاد هي: 
اعر  ( :كيدةد بل كعي العرد بمقػ (Emotion perception ادراك العاطفة-أ 

كمقػػػاعر اآلدػػػريف   كهػػػك كاالػػػح حػػػكؿ مػػػا يقػػػعر بػػػل كقػػػادر عمػػػ  ف ػػػـ رمػػػكز 
التعبيػػرات العاطعيػػة لندػػريف. أمػػا العػػرد مػػندعض ا دراؾ العػػاطعي ب يسػػتطيل 
التمييز بيف ما يقعر بل   كما ب يكلي اهتمامػا كبيػرا لحقػارات العاطعيػة التػي 

 يرسم ا اآلدركف.
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ــاطف -ب  يػػرل العػػرد العػػالـ مػػف كي ػػة نظػػر  (: كيدةػػد بػػل افEmpathy  التع
قػػػدص ؛دػػػرد أم انػػػل يػػػرتبط بمػػػا اذا كػػػاف العػػػرد يسػػػتطيل اف يع ػػػـ احتيايػػػات 

 المحادثػػػاتكرغبػػػات اآلدػػػريف   كيتسػػػـ مرتععػػػك التعػػػاطؼ بػػػأن ـ مػػػاهركف فػػػي 
كالمعاكالػػات ثن ػػـ يأدػػذكف فػػي ابعتبػػار يميػػل كي ػػات النظػػر . أمػػا اثفػػراد 

كبة فػي تبنػي كي ػات نظػر اآلدػريف كقػد المندعالكف في هذا البعػد لػدي ـ ةػع
 يككنكف في كثير مف ابحياف ذاتييف.

: كيدةد بل كعاءة العرد في  ((Emotion expressionالتعبير الوجداني -ج 
الييد بمقاعر  مل مقاعر اآلدريف كاستدداـ أفالؿ الكممات لمتعبيػر  التكاةؿ

يػػػػر عػػػػف مقػػػػاعر  بدقػػػػة كبػػػػدكف لػػػػبس. كيعتبػػػػر القػػػػدص المػػػػندعض فػػػػي التعب
الكيداني لديل ةعكبة في التكاةؿ الكيداني كب يسمح لندريف بالتعرؼ عم  
مقاعر    كيعتبر ذلؾ مرقرا لمقكمة أكثر عمكمية كهي ابفتدػار لمثدػة بػالنعس 

 كالتأكيد ابيتماعي.
كتتالػػمف العالقػػات القدةػػية : (Relationships) العالقــات االجتماعيــة -د 

المدػػربيف   كالقػػػركاء   كالعاسمػػة  كالدػػػدرة مػػل ابدػػػريف بمػػا فػػػي ذلػػؾ ابةػػػدقاء 
عم  الحعاظ عم  عالقات عاطعية مػل ابدػريف   كعػادة مػا يػرثر الكفػاء عمػ  
انتػػػاج كاسػػػتمرارية تمػػػؾ العالقػػػات   كمػػػا يتسػػػـ مرتععػػػك البعػػػد بدػػػدرة عاليػػػة عمػػػ  
ابستماع كابستيابة لألفراد المدربيف من ـ .أمػا المندعالػكف فػي البعػد ييػدكف 

ي اقامػػة عالقػػات عاطعيػػة مػل ابدػػريف    كيميمػػكف لمتدميػػؿ مػػف قيمػػة ةػعكبة فػػ
 العالقات القدةية  كغالبا ما يتةرفكف بطرؽ تالر المدربيف من ـ .  

كيدةد بل اف يسػتطيل العػرد  (self-control  العامل الثاني : ضبط الذات -7
يل السػػيطرة عمػػ  ذاتػػل مػػف حيػػث الرغبػػات كالػػدكافل كالميػػكؿ القدةػػية   كيسػػتط

تنظيـ مي كداتل في أثناء ابي اد كمكاي ة الالغكط د كتقبل عميل ثالثة أبعاد 
 هي :

كيدةػػد بػػل سػػيطرة العػػرد ( :  Emotion regulationالتنظــيم الوجــداني    -أ 
عم  مقاعر  كحابتل العاطعية لعترات  قةيرة  كمتكسطة  كطكيمة اثيػؿ مػف 



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 

ة غيػػػر السػػػارة مػػػف دػػػالؿ تمدػػػاء نعسػػػل(   كاف يسػػػتطيل تعػػػديؿ حالتػػػل  المزاييػػػ
البةيرة القدةية كالي د. كيتسـ بابستدرار النعسي كيعرؼ كيؼ ينيك بنعسل 
بعػػد ابنتكاسػػات العاطعيػػة. أمػػػا ابفػػراد الػػعيعك هػػػذا البعػػد يتعرالػػكف لمنكبػػػات 
العاطعية كلعترات طكيمة مف الدمػؽ أك ابكتسػا . كييػدكف ةػعكبة فػي التعامػؿ 

 مزايييف كعةبييف .مل مقاعرهـ كغالبا ما يككنكف 
كيدةػػػد بػػػل تعامػػػؿ العػػػرد مػػػل الالػػػغكط ب ػػػدكء  تحمـــل الضـــووط ومواجهتهـــا:-  

كفعالية حيث طكر العرد ؛ليات نايحة لمكاي ة الالغكط في كثير مف ابحياف 
  كهػػذا يسػػاعد  عمػػ  تنظػػيـ مقػػاعر  كمعاليػػة التػػكتر. أمػػا ابفػػراد المندعالػػكف 

نايحػػة لمتكيػػؼ مػػل الالػػغكط    فػػي هػػذا البعػػد ف ػػـ أقػػؿ امتالكػػا بسػػتراتيييات
كيحػػاكلكف تينػػ  المكاقػػؼ الالػػاغطة بػػدب مػػف التعكيػػر فػػي طػػرؽ لمتعامػػؿ مػػل 
التػػػكتر النػػػاتج عن ػػػا   كيعػػػد عػػػدـ قػػػدرت ـ عمػػػ  التحمػػػؿ كالمكاي ػػػة كقػػػعكرهـ 
السريل با ي اد النعسي مقكمة اساسية نظػرا ثن ػا تيعم ػـ يرفالػكف المقػاريل 

 كقتا طكيال .  ال امة في حيات ـ لككن ا تستغرؽ
: كيدةػد بػل التعكيػر (Low impulsivenessالتروي أو عدم االندفاعية  -ج 

قبػػػػؿ العمػػػػؿ   كحػػػػدكث عمميػػػػات التأمػػػػؿ فػػػػي المعطيػػػػات كدراسػػػػت ا قبػػػػؿ اتدػػػػاذ 
الدػػرارات   فػػالعرد مرتعػػل التػػركم يػػزف كػػؿ قػػيء قبػػؿ أف يتمثمػػل فػػي عدمػػل دكف 

 –كف منػدفعيف مت ػكريف حذر معرط . أما ابفراد المندعالػكف فػي التػركم يككنػ
مػل اندعػاض الدػدرة   -مثؿ: ابطعاؿ الذيف يريػدكف ابقػباع العػكرم لمحايػات 

عمػ  الػػبط الػػذات   كغالبػػا يتكممػػكف دكف تعكيػػر كيغيػػركف رأي ػػـ فػػي كثيػػر مػػف 
 ابحياف.

كيدةد ب ػا التركيػز sociability )   العامل الثالث : القابمية االجتماعية -د 
ة كالتأثير ابيتمػاعي   ككعػاءة العػرد فػي المكاقػؼ عم  العالقات ابيتماعي

ابيتماعيػػػة كعالقاتػػػل القدةػػػية مػػػل ابةػػػدقاء المدػػػربيف كالعاسمػػػة كتعاعمػػػل 
كيمكنػػل   -حيػػث يتةػػؼ القػػدص بانػػل مسػػتمل ييػػد  -ابيتمػػاعي الييػػد 
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التكاةػػػؿ بكالػػػكح كثدػػػة مػػػل ابقػػػداص مػػػف مدتمػػػؼ الدمعيػػػات الثدافيػػػة أك 
 عميل اربعة ابعاد هي : الدينية ..كغيرها د كتقبل 

يدةػػػد بػػػل أف يعػػػرؼ العػػػرد كيػػػؼ يطمػػػ   (: (Assertivenessاالصـــرار-ق 
ابقػػياء  ككيػػؼ يعطػػي كيتمدػػ  الثنػػاء كيكايػػل اآلدػػريف عنػػد الالػػركرة  كيتمتػػل 
بدةاسص قيادية كيتمسؾ بحدكقل كمعتدداتل. أما ابفراد المندعالكف في البعد 

ان ػػـ عمػػ  حػػؽ  كيةػػع  عمػػي ـ  يميمػػكف  لػػ  الترايػػل حتػػ  كلػػك كػػانكا يعرفػػكف
قكؿ  ب( حت  عندما يقعركف بذلؾ   كغالبا ما ينت ي ب ـ المطاؼ  ل  الدياـ 
بأقياء ب يريدكف الدياـ ب ا في معظـ الحابت  كيعالمكف أف يككنكا يػزءا مػف 

 فريؽ بدب مف أف يككنكا قادة .
عمػ  يدةػد ب ػا قػدرة العػرد (:  ( Emotion managementإدارة العاطفـة  -ك 

 دارة الحػػابت العاطعيػػة لندػػريف   كالتػػأثير عمػػي ـ   مثػػؿ: ت ػػدست ـ   كالػػتحكـ 
فػػػػي ـ   كتحعيػػػػزهـ (  كيعػػػػرؼ كيػػػػؼ يحسػػػػف الحالػػػػة النعسػػػػية لندػػػػريف عنػػػػدما 
يحتػػػايكف ذلػػػؾ . أمػػػا ابفػػػراد المندعالػػػكف فػػػي البعػػػد ب يػػػرثركف عمػػػ  مقػػػاعر 

الغط عندما يتعاممكف اآلدريف كب يستطيعكف  دارت ا أك تحسين ا كيقعركف بال
مل حابت ال ياج ابنععالي لندريف    الافة بن ـ اقؿ عرالة لمتمتل بقبكة 

 العالقات ابيتماعية.  
كيدةػد بػل كيػكد م ػارات  :( Social awareness )الـوعي االجتمـاعي -ز 

ايتماعيػػػػة ممتػػػػازة لػػػػدل العػػػػرد   االػػػػافة الػػػػ  م ػػػػارات الحساسػػػػية ابيتماعيػػػػة 
دة ابدراؾ   كم ارة في التأثير عمػ  اآلدػريف ك التعػاكض كالدابمية لمتكيؼ كيك 

كةػػػػعدات السمسػػػػرة . كمػػػػا يمتػػػػازكف بكعػػػػاءة السػػػػيطرة عمػػػػ  مقػػػػاعرهـ كطػػػػرؽ 
التعبير عن ا مما يمكػن ـ مػف العمػؿ بثدػة فػي سػياقات ايتماعيػة متنكعػة . أمػا 
ابفػػراد المندعالػػكف فػػي هػػذا البعػػد لػػدي ـ م ػػارات ايتماعيػػة محػػدكدة كغالبػػا مػػا 

عركف بالدمؽ عندما يكاي كف مكاقؼ يديػد أك غيػر مألكفػة لعػدـ تأكػدهـ مػف يق
الطريدػػة التػػي ييػػ  أف يتةػػرفكف ب ػػا   كمػػا يكيػػد لػػدي ـ ةػػعكبة فػػي التعبيػػر 



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 

عف انعس ـ بكالكح   كيمتمككف داسرة ةغيرة مف المعارؼ كمعػركفيف بدػدرات ـ 
 القدةية المحدكدة. 

تديػيـ العػرد لنعسػل بةػكرة عامػة كيدةد بػل (:  (Self-esteemتقدير الذات -ح 
  ككيكد رريػة اييابيػة حػكؿ ذاتػل كانيازاتػل   كارتعػاع ثدتػل بنعسػل كالرالػا عػف 

أمػا اثفػراد المندعالػيف فػي البعػد لػدي ـ عػدـ تدػدير ذات . معظـ يكانػ  حياتػل
كعدـ ابحسػاس بالديمػة الذاتيػة  كغالبػا مػا يكػكف اندعػاض تدػدير الػذات نتييػة 

 أك اكثر مف بدية أبعاد الذكاء الكيداني في النمكذج. لمتحديات في كاحد 
ــــع : الســــعادة  -3 كيدةػػػػد ب ػػػػا اف يسػػػػتطيل العػػػػرد ( well-beingالعامــــل الراب

القػػػػػعكر بالنقػػػػػكة كالتعػػػػػارؿ كالمرانسػػػػػة الممتػػػػػدة مػػػػػف ابنيػػػػػازات السػػػػػابدة   لػػػػػ  
التكقعػػات المسػػتدبمية   كغيرهػػا مػػف المقػػاعر ابييابيػػة مثػػؿ السػػعادة كالكفػػاء د 

 قبل عميل ثالثة ابعاد هي :كت
ــــذات   -ط  ــــدير ال كقػػػػد سػػػػبؽ قػػػػرحل مػػػػل عامػػػػؿ الدابميػػػػة (:  Self-esteemتق

 ابيتماعية د حيث تقبل عم  العامميف .
أف يقػػػعر العػػػػرد بالمتعػػػة كالب يػػػػة  كيدةػػػػد ب ػػػا(:  Happinessالســـعادة   -م 

بدب مف الماالي  الرالا عف الحياة ( كبدب مف المستدبؿ  التعارؿ  -بحاالر  
كالعػػرد المػػندعض فػػي هػػذا البعػػد يقػػعر بمقػػاعر سػػمبية بقػػكؿ معػػرط تيػػا   - (

ابقياء   كديبة أمؿ مل الحياة في الحاالر . كعميل  يةؼ البعد حالػة العػرد 
 النعسية العامة في الكقت الحاالر.

ف كػاف يػرتبط بالقػعكر :(Optimism) التفاؤل -ؾ  يعتبر التعارؿ مثؿ السعادة كا 
عػػػف التكقعػػػات ابييابيػػػة نحػػػك المسػػػتدبؿ . أمػػػا ابفػػػراد  بالب يػػػة كالنقػػػكة النػػػاتج

المندعالػػكف فػػي هػػذا البعػػد متقػػاسمكف ينظػػركف لممسػػتدبؿ بطريدػػة سػػمبية   كهػػـ 
أقػػػؿ احتمػػػاب لمبحػػػث عػػػف فػػػرص يديػػػدة لمنيػػػاح فػػػي الحيػػػاة كيميمػػػكف لتينػػػ  
المداطر   كيعكس البعد بةعة عامة الحالػة النعسػية  لمعػرد فػي الحاالػر مثػؿ 

  تددير الذات .السعادة ك 
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كقػػد اتالػػح فػػي النمػػكذج أف يميػػل اببعػػاد التػػي تقػػبعت عمػػ  العكامػػؿد تقػػبل كػػؿ 
من ا عم  عامؿ كاحد فيما عدا تدػدير الػذات فدػد تقػبل عمػ  عػامميف همػا: الدابميػة 

 ابيتماعية كالسعادة   الافةن  ل  كيكد بعديف كهما:
ة العػػرد فػػي طريدتػػل يدةػػد ب ػػا مركنػػ(: Adaptabilityالقــدرة عمــت التكيــف    -

في العمؿ كالحياة   كاستعداد  لمتكيؼ مل بيسات كظركؼ يديدة  كقدرتػل عمػ  
تغييػػػر نظػػػاـ عممػػػل أك حياتػػػل . كابفػػػراد المندعالػػػكف فػػػي البعػػػد لػػػدي ـ مداكمػػػة 
لمتغييػػر كييػػدكف ةػػعكبة فػػي تعػػديؿ عمم ػػـ كنمػػط حيػػات ـ كلػػيس لػػدي ـ مركنػػة 

 تة .في العمؿ   كيمتمككف افكارا ك؛راء ثاب
ــذات  - كيدةػػد بػػل أف يكػػكف اثفػػراد مػػدفكعيف (: Self-motivationدافعيــة ال

مػػف قبػػػؿ الحايػػػة  لػػػ   نتػػاج عمػػػؿ عػػػالي اليػػػكدة   ف ػػـ يميمػػػكف  لػػػ  التةػػػميـ 
كالمثابرة  كب يحتايكف  ل  دكافل أك مكاف ت داريية عمػ  ي ػكدهـ ثف لػدي ـ 

مندعالػػيف فػػػي هػػذا البعػػػد  حساسػػا قكيػػا با نيػػػاز كدكافع ػػـ دادميػػػة. كابفػػراد ال
يميمػػكف   لػػ  الحايػػة  لػػ  الكثيػػر مػػف الحػػكافز كالتقػػييل حتػػ  يدكمػػكف بإنيػػاز 
ابعمػػاؿ. ان ػػـ بحايػػة الػػ  مكافػػأة مسػػتمرة لمكاةػػمة العمػػؿ كهػػـ أكثػػر عرالػػة 
لمتدمػػػػي عنػػػػل عنػػػػد مكاي ػػػػة القػػػػداسد   كمػػػػا تػػػػندعض لػػػػدي ـ مسػػػػتكيات الديػػػػادة 

 كالمثابرة.
ارتبطػػػا بالدريػػػة الكميػػػة لمديػػػاس الػػػذكاء الكيػػػداني لػػػـ يتقػػػبعا عمػػػ  أم عامػػػؿ بػػػؿ  

أف دريات مديػاس الػذكاء الكيػداني كسػمة  Petridesكسمة مباقرة . كما أكالح 
الػػػػذم تػػػػـ كالػػػػعل فػػػػي الػػػػكء تةػػػػكر  النظػػػػرم ب تعكػػػػس الدػػػػدرات المعرفيػػػػة مثػػػػؿ 

( بػػؿ تعكػػس قػػدرات التةػػكر الػػذاتي كالتةػػرفات السػػمككية د كعميػػل I.Qادتبػػارات  
الحاليػػة اف هػػذا التةػػكر انسػػ  لطبيعػػة البحػػث الحػػالي حيػػث يدػػيس  تػػرل الباحثػػة

 الذكاء الكيداني كسمة بعيدا عف قياس الددرات المعرفية .  
كقػػد أيػػرل الكثيػػر مػػف البػػاحثيف دراسػػات ب ػػدؼ التحدػػؽ مػػف البنيػػة العامميػػة لمػػذكاء 
الكيػػداني فػػي الػػكء التةػػكرات النظريػػة المتباينػػة أك التأكػػد مػػف ةػػالحية مدػػاييس 
الػػػذكاء الكيػػػداني عمػػػ  عينػػػات متباينػػػة   كالبحػػػث حػػػكؿ طبيعػػػة الػػػذكاء الكيػػػداني 
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كسػػػػمة أك كدػػػػدرة أك كفدػػػػا لمنمػػػػاذج المدتمطػػػػة التػػػػي تناكلػػػػت الم ػػػػارات كالكعػػػػاءات 
الكيدانيػػة كمزيػػت بػػيف قػػدرات الػػذكاء العػػاطعي مػػل دةػػاسص القدةػػية   أالػػافة 

ات مثػػػؿ   النػػػػكع   الػػػ  دراسػػػتل فػػػي الػػػكء تػػػأثيرات الدةػػػاسص الديمغرافيػػػة لمعينػػػ
كالتدةص   كالمستكل الدراسي   كالينسػية  ... كغيرهػا ( لكالػل نتػاسج تعيػد فػي 

% 86( نسػبة Goleman,2001كيعية التعامؿ مل الذكاء الكيػداني الػذم أريػل لػل  
 في النياح في الحياة الم نية مما يدؿ عم  اهميتل كمكالكع لمبحث  :

قػػػات بػػػيف مككنػػػات الػػػذكاء ابيتمػػػاعي ( العال0668فبحثػػػت دراسػػػة  أبػػػك هاقػػػـ   
 كالكيداني لدل طال  اليامعة المةرييف كالسعكدييف   كتككنت العينة مف 

( طالبان كطالبة مةرييف  367( طالبان كطالبة مكزعيف كفدان لمينسية  ل     755 
( طالبػان كطالبػة سػعكدييف مػن ـ .  388طالبػة (.  ك   096طالبان    077من ـ   

طالبػػػة ( كطبػػػؽ الباحػػػث مديػػػاس الػػػذكاء الكيػػػداني كالػػػذكاء  088ان   طالبػػػ 066  
ابيتماعي    كباسػتدداـ تحميػؿ التبػايف متعػدد المتغيػرات التابعػة  كمعامػؿ ارتبػاط 
بيرسػػػػكف   كتحميػػػػؿ المسػػػػار   كالتحميػػػػؿ العػػػػاممي التككيػػػػدم    كالتحميػػػػؿ العػػػػاممي 

 ابستكقافي    أظ رت النتاسج ما يم  : 
مكيػػ  داؿ  حةػاسيان بػػيف مككنػات الػػذكاء ابيتمػاعي كمككنػػات  كيػكد ارتبػاط -0

 الذكاء الكيداني لدل طال  اليامعة المةرييف كالسعكدييف .
كيكد مسارات دالة  حةاسيان لمعالقات بػيف مككنػات الػذكاء ابيتمػاعي كالػذكاء -0

 الكيداني لدل طال  اليامعة المةرييف كالسعكدييف .
 نػػػػاث ( عمػػػػ  كػػػػؿ مػػػػف : مككنػػػػات الػػػػذكاء  –عػػػػدـ كيػػػػكد تػػػػأثير لمنػػػػكع  ذكػػػػكر -3

ابيتمػػػػاعي   كمككنػػػػات الػػػػذكاء الكيػػػػداني لػػػػدل طػػػػال  اليامعػػػػة المةػػػػرييف 
 كالسعكدييف .

سػػػػػعكدم ( عمػػػػػ  بعػػػػػض  –كيػػػػػكد تػػػػػأثير داؿ  حةػػػػػاسيان لمينسػػػػػية   مةػػػػػرم  -4
 مككنات الذكاء ابيتماعي  كمككنات الذكاء الكيداني لدل طال  اليامعة .
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 نػػػاث (   –حةػػػاسيان لمتعاعػػػؿ الثنػػػاسي بػػػيف النػػػكع  ذكػػػكر عػػػدـ كيػػػكد تػػػأثير داؿ  -5
سػػػػعكدم ( عمػػػػ  بعػػػػض مككنػػػػات الػػػػذكاء ابيتمػػػػاعي   –كالينسػػػػية   مةػػػػرم 

 كمككنات الذكاء الكيداني لدل طال  اليامعة .
تقبل مككنات الذكاء ابيتماعي   كمككنات الذكاء الكيػداني عمػ  عامػؿ عػاـ -6

 لدل طال  اليامعة المةرييف .
كنػػات الػذكاء ابيتمػػاعي عػف مككنػػات الػذكاء الكيػػداني عمػ  عػػامميف تمػايز مك-7

 لدل طال  اليامعة السعكدييف.
(  لػػػ  بحػػػث عالقػػػة الػػػذكاء ابنععػػػالي بالم ػػػارات 0600كهػػػدفت دراسػػػة  العمػػػكاف  

( 475ابيتماعية كأنماط التعمؽ لدل طمبة اليامعة. كتككنت عينة الدراسة مػف   
الحسػػػيف بػػػف طػػػالؿ بمدينػػػة معػػػاف فػػػي اثردف . طالبػػػا كطالبػػػة مػػػف طمبػػػة يامعػػػة 

كليمػػػل البيانػػػػات تػػػـ اسػػػػتدداـ ثالثػػػػة مدػػػاييس  كهػػػػي : مديػػػاس الػػػػذكاء ابنععػػػػالي  
كمديػػػػاس الم ػػػػارات ابيتماعيػػػػة  كمديػػػػاس أنمػػػػاط التعمػػػػؽ . كلحيابػػػػة عػػػػف أسػػػػسمة 
الدراسػػػة اسػػػتددمت المتكسػػػطات الحسػػػابية كابنحرافػػػات المعياريػػػة  كتحميػػػؿ التبػػػايف 

ي كمعامؿ ابرتباط كتحميؿ ابنحدار المتعدد المتدرج. كأقػارت نتػاسج الدراسػة الثناس
  ل  :

كيػػكد فػػركؽ ذات دبلػػة  حةػػاسية فػػي الػػذكاء ابنععػػالي بػػيف الػػذككر كا نػػاث  -0
 لةالح ا ناث.

كيكد فركؽ ذات دبلة  حةاسية في الذكاء ابنععالي بػيف طمبػة التدةةػات  -0
 الطمبة ذكم التدةةات ا نسانية.العممية كا نسانية لةالح 

كيػػكد عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف الػػذكاء ابنععػػالي ككػػؿ مػػف الم ػػارات ابيتماعيػػة  -3
 كأنماط التعم ؽ.

( العالقػػػػة بػػػػيف الػػػػذكاء الكيػػػػداني كابنػػػػدماج 0600كبحثػػػػت دراسػػػػة   الداالػػػػي    
ة اليػػامعي كالعػػركؽ فػػي الػػذكاء الكيػػداني لػػدل الطمبػػة المسػػتيديف فػػي كميػػة التربيػػ

 نػػاث ( حيػػث تككنػػت عينػػة البحػػث مػػف  –يامعػػة تعػػز كفدنػػا لمتغيػػر اليػػنس  ذكػػكر
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 نسػػاني ( كقػػد اسػػتددـ الباحػػث  –( طالػػ  كطالػػ  مػػف التدةػػص   عممػػي 346 
 اثدكات اآلتية:

 ( بأبعاد  الدمسة الرسيسة . 0997مدياس بار أكف لمذكاء الكيداني    -0
 لكاسح الكمية . -3.مدياس ابندماج اليامعي   عداد الباحث(  -0

 (   ك تكةؿ البحث  ل  أف : T-testتـ تحميؿ البيانات باستدداـ ادتبار  ت(  
طػػػال  كميػػػة التربيػػػة المسػػػتيديف لػػػدي ـ مسػػػتكل مػػػندعض مػػػف ابنػػػدماج اليػػػامعي 

  كذلؾ مستكل مندعض مف الذكاء الكيداني.
اليػامعي  كيكد عالقة ارتباطيل مكيبػة بػيف مسػتكل الػذكاء الكيػداني كابنػدماج-0

لدل الطمبة المستيديف في كمية التربية يامعة تعز حيت بمػ  معامػؿ ابرتبػاط 
  6.85 . ) 

كيػػػكد فػػػركؽ فػػػي بعػػػض مككنػػػات الػػػذكاء الكيػػػداني بػػػيف الػػػذككر كا نػػػاث عنػػػد -0
( حيػػػػث يتعػػػػكؽ ا نػػػػاث عػػػػف الػػػػذككر ببعػػػػد الم ػػػػارات  6.65مسػػػػتكل دبلػػػػة   

م ػػارات ابيتماعيػػة   بينمػػا البينقدةػػية كالتػػي تتالػػمف م ػػارات التعػػاطؼ كال
 يتعكؽ الذككر عف ا ناث ببعد  دارة الالغكط كالمزاج العاـ .

لػػػػيس هنػػػػاؾ فػػػػركؽ فػػػػي متكسػػػػطات مككنػػػػات الػػػػذكاء الكيػػػػداني الرسيسػػػػية عنػػػػد -3
  نسانية ( . –( كفدا لمتغير التدةةات   عممية 6.65مستكل  

يػػػدة لممككنػػػات ( ابثػػار العر  Baroncelli & Ciucci ,2014كتناكلػػت دراسػػػة    
المدتمعة الذكاء الكيداني كسػمة عمػ  ت ديػد اآلدػريف التدميػدم كابلكتركنػي كبمغػت 

(عامػا   تػـ الػبط 00,07( قبؿ سف المراهدة بمتكسط عمر   509عينة الدراسة  
ابقػػكاؿ ابدػػرل مػػف الت ديػػد  كأظ ػػرت النتػػاسج باسػػتدداـ تحميػػؿ ابنحػػدار الثنػػاسي 

 المكيستي:
 لذكاء العاطعي سمبيا عم  الت ديد التدميدم كابلكتركني .ترثر مككنات ا -0
بػػػالرغـ مػػػف كيػػػكد ابرتبػػػاط العػػػالي بػػػيف الت ديػػػد التدميػػػدم كابلكتركنػػػي   فػػػإف  -0

 كمي ما يمثالف ظاهرتيف متمايزتيف تقمالف سمات مدتمعة لمقدةية .
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 ـ ( دراسػػػة هػػػدفت  لػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  العالقػػػة بػػػيف 0604كأيػػػرل   الدرنػػػي       
الػػػذكاء الكيػػػداني كم ػػػارات ابتةػػػاؿ لػػػدل المرقػػػديف الطالبيػػػيف بمكػػػة المكرمػػػة   

( مرقػػػد مػػػف  096كاسػػػتددـ الباحػػػث المػػػن ج الكةػػػعي   كبمغػػػت عينػػػة  الدراسػػػة  
المرقديف الطالبييف في يميل المراحؿ الدراسػية الباحػث   كطبػؽ الباحػث  مديػاس 

ذكاء الكيداني مف  عػداد ـ (   كمدياس ال 0993م ارات ابتةاؿ  عداد محسف  
(  (Goleman,1998ـ ( كالذم تـ بنار  في الكء نمػكذج 0668عبد اهلل كالعداد   

 ك أسعر البحث عف النتاسج التالية : 
تكيػػد عالقػػة ذات دبلػػة  حةػػاسية بػػيف يميػػل أبعػػاد الػػذكاء الكيػػداني كم ػػارات -0

ي لػػػدل ابتةػػػاؿ لػػػدل المرقػػػديف الطالبيػػػيف   ك يػػػاء مسػػػتكل الػػػذكاء الكيػػػدان
 المرقديف الطالبييف مرتعل .

ب تكيػػد فػػركؽ دالػػة  حةػػاسيا بػػيف المرقػػديف الطالبيػػيف فػػي كي ػػة نظػػرهـ تيػػا  -0
مدياس الذكاء الكيداني كفدان لمتغير التدةص ما عدا بعد الكعي بالذات كفدان 

 لةالح غير المتدةةيف.
 . ب تكيد فركؽ ذات دبلة  حةاسية بيف  فراد العينة لمتغير الدبرة -3

ككة  الباحػث بالػركرة العمػؿ عمػ   عػداد بػرامج تدريبيػة لتنميػة الػذكاء الكيػداني 
لػػدل المرقػػديف الطالبيػػيف ممػػا يػػنعكس  ييابػػان عمػػ  الممارسػػة الم نيػػة   كمقػػاركة 
المرقػػػديف الطالبيػػػيف فػػػي الحمدػػػات النداقػػػية   كالمػػػرتمرات العمميػػػة لغػػػرض تطػػػكير 

المتعمدة بالػذكاء الكيػداني فػي أكسػاط  ذكاس ـ الكيداني   كنقر ثدافة المكالكعات
 العامميف في التكييل ك ا رقاد الطالبي .

( دراسة هدفت  لػ  التحدػؽ مػف ةػدؽ كتطبيػؽ مديػاس Mao et al.,2016كأيرل  
 Traditional Chineseالػػذكاء الكيػػداني لمػػاير كسػػالكفي النسػػدة الةػػينية   

version of the Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test    

MSCEIT-TC عمػ  العةػامييف   حيػث كيػد البػاحثكف اف هػذا المديػاس ابكثػػر )
ق رة كانتقارا في قياس الذكاء الكيداني   كتـ تريمػة المديػاس  لػ  المغػة الةػينية 
نظرا لمندص في قياس الذكاء الكيداني كددرة د ب دؼ تقديص ابفراد العةػامييف 
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اس الػػػػذكاء الكيػػػػداني د نظػػػػرا بف معظػػػػـ اببحػػػػاث مػػػػف دػػػػالؿ اداس ػػػػـ عمػػػػ  مديػػػػ
المعرفية ابيتماعية المرتبطة بالعةاـ ركزت عم  معالية العاطعة كنظرية العدؿ. 

( مف مرال  76( مف ابةحاء كميمكعة الابطة ك 708كبمغت عينة الدراسة  
 العةاـ كاقترحت النتاسج ما يمي : 

ت كةادؽ في قياس الذكاء ( ثاب MSCEIT.TC ف مدياس الذكاء الكيداني  -0
 الكيداني .

 كيكد قدرة تمييزية كةدؽ مرتعل لممدياس عند المدارنة بيف ميمكعتي الدراسة -0
 اندعالت دريات العةامييف عف العادييف بةكرة كبيرة في بعديف :-3
 ادارة العكاطؼ .  -ف ـ العكاطؼ .                               -أ -4
 (.Theory of mind)اداء م اـ نظرية العدؿ العؼ ابفراد العةامييف عند  -2

 ( MSCEIT.TC)ارتبط المدياس السال  لمعةاـ باثداء الالعيؼ عم  مدياس -6

مػػػل ابسػػػكياء كفػػػي عمػػػـ الػػػنعس السػػػػريرم  (MSCEIT.TC)يمكػػػف اف يسػػػتددـ -7
 لمعةامييف.
( العالقػػة التكسػػطية لمػػذكاء الكيػػداني بػػيف  Marks et al.,2016كبحثػػت دراسػػة  

بمػػػف ك ابنطػػػكاء الدمػػػؽ كاليكانػػػ  اثربعػػػة لمةػػػحة النعسػػػية   اليسػػػدية   التعمػػػؽ ا
كالدمػػػػػؽ أك ابرؽ  كالدمػػػػػػؿ ابيتمػػػػػاعي  كابكتسػػػػػػا  الحػػػػػاد(  كاسػػػػػػتددـ البػػػػػػاحثكف 

 المعادلة البناسية في تحميؿ البيانات كتكةمكا  لي :
 ارتباط  اندعاض الذكاء الكيداني باندعاض الةحة النعسية.-0
اني العالقة بيف الدمؽ غير ابمف كاليكان  اثربعػة لمةػحة تكسط الذكاء الكيد-0

 النعسية.
تكسػػػط الػػػذكاء الكيػػػداني العالقػػػة بػػػيف ابنطػػػكاء غيػػػر ابمػػػف كاليكانػػػ  اثربعػػػة -3

 الةحة النعسية.
(  لػ  تحميػؿ العالقػة بػيف التغيػرات فػي الػذكاء   Baya et al., 2017كهػدفت دراسػة  

ا  لػػػدل الػػػػذككر كابنػػػػاث كذلػػػػؾ دػػػػالؿ الكيػػػداني كأحػػػػد مرقػػػػرات أعػػػػراض ابكتسػػػػ
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( 05-00( مراهدػا مػف    505منتةؼ مرحمة المراهدة حيث تككنت العينة مف  
مدرسة ثانكية في اسبانيا  كتكةمت النتاسج بعد ايراء الدراسة  08سنة مديديف في 

 الطكلية لمدة عاميف ال  ما يمي :
ابنػػػاث أكثػػػر مػػػف  اندعػػػاض الػػػذكاء العػػػاطعي كارتعػػػاع أعػػػراض ابكتسػػػا  لػػػدل-0

 الذككر.
كيكد فركؽ بيف الينسيف في أمكانية تحسيف الػذكاء الكيػداني كتدميػؿ أعػراض  -0

 ابكتسا  ككالكح العاطعة. 
ارتػػػبط ابدػػػتالؼ بػػػيف الينسػػػيف فػػػي كالػػػكح العاطعيػػػة بػػػابدتالؼ بين مػػػا فػػػي  -3

 أعراض ابكتسا  .
لعاطعية التي يمكف تركزت التددالت عم  تحسيف التةكرات الذاتية لمم ارات ا-4

 أف يحتاج ل ا لمنل اعراض ابكتسا  عند المراهدات.
 ثانيا : عمميات التجهيز المعرفي :

( احػػدل النظريػػات المعاةػػرة فػػي الػػذكاء المعرفػػي الػػذم PASS  تعتبػػر نظريػػة     
( كالتي تعتبػر  حػدل الطػرؽ غيػر التدميديػة  Das, Naglieri & Kirby 1994قدم ا  

ف دػالؿ منظػكر يديػد قػاسـ عمػ  أسػاس العمميػات المعرفيػة. حيػػث لديػاس الػذكاء مػ
بنيت هػذ  النظريػة كتطػكرت مػف دػالؿ التكامػؿ النظػرم كالتطبيدػي فػي ميػاؿ عمػـ 
الػنعس المعرفػػي   الػافة بعتمادهػػا عمػ  كةػػؼ لكريػا العسػػيكلكيي لمػذكاء بكةػػعل 

حػػػددة   ميمكعػػػة مػػػف الكحػػػدات الكظيعيػػػة التػػػي تػػػكفر الدػػػدرة عمػػػ  الديػػػاـ بأعمػػػاؿ م
كعمػػ  دػػالؼ بعػػض النمػػاذج السػػيككمترية فػػي الػػذكاء تركػػز النظريػػة عمػػ  نمطيػػة 
كظيعػػة الػػدماغ   كقػػكة كحػػدة المعاليػػة العرديػػة ثداء الم ػػاـ بػػدب مػػف التركيػػز عمػػ  

عمميػػػات التي يػػػز المعرفػػػي العامػػػؿ العػػػاـ   كتدػػػـك عمػػػ  قيػػػاس الػػػذكاء فػػػي الػػػكء 
)PASS ) كالتػي يعرف ػاDas  al., 2015  Papadopoulos et In كػثالث كحػدات )

اساسية مدتمعػة لممعاليػة يػرتبط كػؿ من ػا بمنػاطؽ محػدد  فػي الػدماغ  كمػا يتالػح 
 مف القكؿ التدطيطي التالي :

 مدخل لكل االنماط 

 االثارة و االنتباه

 )االنتقائً والمستمر(
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تي يز  منحىمف القكؿ السابؽ يتالح أف النمكذج البناسي لمذكاء المعرفي مف 
مية في أثناء تي يز المعمكمات يتككف مف ثالثة كحدات معرفية متعاعمة كدينا

 المعمكمات كما يمي :
( حيػػػػث تعتبػػػػر اليدظػػػػة سػػػػابدة  attention:  ابثػػػػارة كابنتبػػػػا  الوحــــدة االولــــت -0

اساسية لالنتبا  لممثيرات كالتركيز ابدتيارم الميػزأ أك المركػز ابرادم عمي ػا ػ 
كتنسػػػػي هػػػػذ  الكحػػػػدة الػػػػ  يػػػػذع الػػػػدماغ كالػػػػدماغ البينػػػػي كالمنػػػػاطؽ الدقػػػػرية 

(بحظكا Das et al ,1994ة مف الدماغ   مل مراعاة اف داس كزمالر   الكسطي
 أف العص ابمامي م ـ لمتكييل الكاعي لالنتبا  ايالا  .

 الوحدة الثانية : وتتكون من عمميتين هما :-0
عممية تسمح بالتكامؿ :  Simultaneousالتجهيز المتزامن او التمقائي - أ

تعػػػػػد مكػػػػػكف اساسػػػػػي لمم ػػػػػاـ الكمػػػػػي ثيػػػػػزاء المعمكمػػػػػات ذات الةػػػػػمة   ك 
 ابكاديمية ابساسية التي مف بين ا ابستيعا  الدراسي .

ــــــابعي -   ــــــز التت عمميػػػػػػة تسػػػػػػاعد عمػػػػػػ  التنظػػػػػػيـ :  Successiveالتجهي
المتسمسؿ لممعمكمػات   كتعػد اساسػا لتحكيػؿ ابرقػاـ كف ػـ البنػاء الةػكتي 

 لمكممات .
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ـــة :  التخطـــيط -3 درة ابفػػػراد عمػػػ  كيقػػػير الػػػ  قػػػ( :  planningالوحـــدة الثالث
التكةػػػػػؿ الػػػػػ  حمػػػػػكؿ لممقػػػػػكالت كادتيػػػػػار كتطبيػػػػػؽ أفالػػػػػؿ الحمػػػػػكؿ كتديػػػػػيـ 
 استراتيييات ـ لحؿ المقكالت   كتتةؿ هذ  العممية بعةكص المي ابمامية 
كاقترحت الباحثة كالل ررية تكاممية بيف مككنات الػذكاء المعرفػي كمػا يػاءت 

  كمككنػػات الػػذكاء PASS) فػػي منظكمػػة التديػػيـ المعرفػػي لعمميػػات التي يػػز  
المعرفػػي كمػػػا تناكل ػػػا الديػػاس النعسػػػي كفػػػي الػػكء مػػػا أكػػػدت عميػػل الكثيػػػر مػػػف 
الدراسػػات حػػكؿ كيػػكد مككنػػات معرفيػػة ادػػرم تعتبػػر مرقػػرات لمػػذكاء المعرفػػي 
مثؿ الذاكرة العاممة كابدراؾ . حيث يتـ قياس عمميػة ابدراؾ المعرفػي كعمميػة 

فػػػػي قيػػػػاس كعػػػػاءة تنقػػػػيط كتكظيػػػػؼ ( تعيػػػػد  PASSمكممػػػػة لعمميػػػػات تةػػػػكر  
المعػػػارؼ السػػػابدة التدريريػػػة كابيراسيػػػة لػػػدم ابفػػػراد فػػػي أثنػػػاء  تطبيػػػؽ الم ػػػاـ 

 ,.Das(Papadopoulos et al المعرفيػة د كذلػؾ كفدػا لقػرح كاالػعي نظريػة  

2015  In)  أنػػل بػػالرغـ مػػف أف النمػػكذج مكػػرس لكحػػدات المعاليػػة السػػابدة ف ػػـ
ة لمنمػػكذج كفدػػا لنظػػريت ـ حيػػث تعمػػؿ عمميػػات يدػػركف بكيػػكد مككنػػات  الػػافي

 (PASS  الػػمف سػػياؽ الداعػػدة المعرفيػػة لمعػػرد   كيمكػػف أف يريػػل عػػدـ الدػػدرة
عمػػػ  اداء بعػػػض عمميػػػات التةػػػكر لعػػػدـ كيػػػكد المعػػػارؼ السػػػابدة لممقػػػاركيف 
حػػػػكؿ الم ػػػػاـ. االػػػػافة الػػػػ  تكةػػػػؿ نتػػػػاسج الكثيػػػػر مػػػػف الدراسػػػػات  لػػػػ  الػػػػدكر  

كأحػػػػد مرقػػػػرات الػػػػذكاء المعرفػػػػي عنػػػػد المػػػػراهديف   ابساسػػػػي لمػػػػذاكرة العاممػػػػة 
( دراسة ل ػذا 00( أنل تكةمت نتاسج  et  al .,2016 Tourvaفعرالت دراسة  

   et  al .,2016الػدكر ابساسػي لمػذاكرة العاممػة فػي الػذكاء   حيػث تناكلػت  

Tourva  فػػػػي دراسػػػػت ا العالقػػػػة بػػػػيف الػػػػذاكرة العاممػػػػة كالػػػػذكاء عنػػػػد ابطعػػػػاؿ )
باسػتدداـ نمذيػة المعادلػة البناسيػة لتحديػد أم  -يف   ككقػعت نتاسي ػا كالمراهد

المككنات المعرفية   ابنتبػا    كسػرعة التي يػز   كالػذاكرة العاممػة ( يسػ ـ فػي 
عػػف تحديػػد الػػذاكرة العاممػػة فدػػػط  -التنبػػر بالػػذكاء العػػاـ   كالسػػاسؿ   كالمتبمػػػكر

ر عنػػػػػد الػػػػػبط المكػػػػػكنيف كأفالػػػػػؿ منبػػػػػأ بالػػػػػذكاء العػػػػػاـ   كالسػػػػػاسؿ   كالمتبمػػػػػك 
  اآلدػػػػػريف. كلػػػػػـ يتنبػػػػػأ ابنتبػػػػػا  أك سػػػػػرعة التي يػػػػػز بالػػػػػذكاء العػػػػػاـ   كالسػػػػػاسؿ
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كالمتبمػػػكر . كدعمػػػت النتػػػاسج اعتبػػػار الػػػذاكرة العاممػػػة أحػػػد المككنػػػات المعرفيػػػة 
المتالػػػمنة فػػػي الػػػذكاء   كابكثػػػر مػػػف ذلػػػؾ كقػػػعت النتػػػاسج عػػػف أف التغيػػػرات 

مباقػػرة  لػػ  التغيػػرات النماسيػػة فػػي الػػذكاءات النماسيػػة فػػي الػػذاكرة العاممػػة تػػردم 
مكالػل الدراسػة. كيعتبػػر هػذا أحػد ابسػػبا  التػي يعمػت الباحثػػة الحاليػة تالػػل 

 الذاكرة العاممة مكالل قياس المف مككنات الذكاء المعرفي. 
كتناكلػػت الدراسػػات المعاةػػرة الػػذكاء فػػي الػػكء منحػػ  عمميػػات التي يػػز       

( 0663رات النعسػيةد فبحثػت دراسػة   الكيػاؿ  المعرفي  مل الكثير مػف المتغيػ
البنيػػػة النعسػػػية لمػػػذكاء المكالػػػكعي  كالػػػذكاء ابيتمػػػاعي  كالػػػذكاء القدةػػػي  
كعالقت ػػػػػػا بمسػػػػػػتكيات تي يػػػػػػز المعمكمػػػػػػات فػػػػػػي الػػػػػػكء اليػػػػػػنس كالتدةػػػػػػص 

( مػػػف طمبػػػة السػػػنة الرابعػػػة  545اثكػػػاديمي. كقػػػد تككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف  
احػػػػػث فػػػػػي هػػػػػذ  الدراسػػػػػة ادتبػػػػػار الػػػػػذكاء بيامعػػػػػة عػػػػػيف قػػػػػمس. كاسػػػػػتددـ الب

القدةي  كادتبار الددرات العدمية اثكلية  كم اـ تي يػز المعمكمػات كمديػاس 
الػػػػذكاء ابيتمػػػػاعي. كقػػػػد عػػػػالج الباحػػػػث بياناتػػػػل  حةػػػػاسيان باسػػػػتدداـ التحميػػػػؿ 

 العاممي  كمعامؿ ابرتباط. كتكةمت الدراسة  ل  النتاسج التالية:
ابيتمػػػػاعي بعامػػػؿ عػػػػاـ كعػػػػدـ تمػػػػايز الػػػػذكاء تمػػػايز الػػػػذكاء المكالػػػػكعي ك -0

 القدةي بعامؿ عاـ.
تدتمػػؼ البنيػػة النعسػػية لمػػذكاء المكالػػكعي كابيتمػػاعي كالقدةػػي ادتالفػػان -0

 يزيسان لدم الينسيف.
عدـ ادتالؼ البنية النعسية لمذكاء   المكالكعي كابيتماعي كالقدةي ( -3

 بادتالؼ التدةص الدراسي.
ي مدارنػػػة مػػػدم كتركيػػػز ابنتبػػػا  البةػػػرم (  لػػػ0663كهػػػدفت دراسػػػة  يكسػػػؼ 

كعالقتل بالذكاء  كالتعكير اببتكػارم لػدم عينػة مػف الةػـ كالعػادييف. كتككنػت 
( طالبػػان بالمراحػػؿ التعميميػػة  المدتمعػػة بمنطدػػة اليػػكؼ 74عينػػة الدراسػػة مػػف  

( طالبػان عاديػان. كقػد 38( طالبان أةػـ ك  36بالمممكة العربية السعكدية  من ـ  
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ـ الباحػػػث فػػػي هػػػذ  الدراسػػػة مديػػػاس مػػػدم تركيػػػز ابنتبػػػا  البةػػػرم مػػػف اسػػػتدد
 عػػداد الباحػػث  كادتبػػار الػػذكاء غيػػر المعظػػي مػػف  عػػداد عطيػػة هنػػا  كادتبػػار 
التعكير اببتكارم المةكر مف  عػداد فػراد أبػك حطػ  كعبػد اهلل  سػميماف. كقػد 

نحرافػػات عػػالج الباحػػث بياناتػػل  حةػػاسيا باسػػتدداـ المتكسػػطات الحسػػابية  كاب
  كادتبػػػار معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف. كتكةػػػمت  T.TESTالمعياريػػػة  كادتبػػػار 

 الدراسة  لي النتاسج التالية:
( بػػػيف الةػػػـ كالعػػػادييف مػػػف حيػػػث 6.60كيػػػكد فػػػركؽ دالػػػة عنػػػد مسػػػتكم  -0

 الذكاء العاـ كذلؾ لةالح
 العادييف. 

 تكيػػد عالقػػة مكيبػػة دالػػة مػػا بػػيف الػػذكاء العػػاـ مػػف ناحيػػة ككػػؿ مػػف مػػدم-0
 كتركيز ابنتبا 

 البةرم لدم عينة الدراسة.
( بػػيف الةػػـ كالعػػادييف مػػف حيػػث 6.660كيػػكد فػػركؽ دالػػة عنػػد مسػػتكم  -3

 تركيز ابنتبا  البةرم
 لةالح العادييف.

عػػػػدـ كيػػػػكد فػػػػركؽ دالػػػػة بػػػػيف الةػػػػـ كالعػػػػادييف مػػػػف حيػػػػت مػػػػدم ابنتبػػػػا  -4
 البةرم.

نظكمػػة التديػػيـ المعرفػػي كتػػرل الباحثػػة اف هػػذ  الدراسػػة تػػدعـ التةػػكر النظػػرم لػػػ م
 PASS  . حيث تركد عم  ابرتباط بيف عممية ابنتبا  كالذكاء المعرفي ) 

( العالقات بيف الذكاء العاـ   كالساسؿ  et  al .,2016 )  Tourvaكتناكلت دراسة  
كالمتبمكر كثالثة كظاسؼ معرفية : الذاكرة العاممة   كابنتبا    كسرعة التي يػز . 

 -7( مػػف ابطعػػاؿ كالمػػراهديف  تراكحػػت اعمػػارهـ مػػف  058ام ػػا  لػػدل عينػػة قك 
سػػػنة (. كطبػػػؽ البػػػاحثكف الكثيػػػر مػػػف المدػػػاييس لديػػػاس الكظػػػاسؼ المعرفيػػػة   08

كمديػػػاس ككسػػػمر الةػػػكرة المدتةػػػرة لديػػػاس الػػػذكاء. كاسػػػتددمكا نمذيػػػة المعادلػػػة 
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ت البناسيػػػة لتحديػػػد أم الكظػػػاسؼ المعرفيػػػة يكظػػػؼ كأفالػػػؿ منبػػػأ بالػػػذكاء. ككقػػػع
 النتاسج عف :

تعتبر الذاكرة العاممة فدط أفالؿ منبأ بالذكاء العاـ   كالساسؿ   كالمتبمكر عند -0
 البط المككنيف اآلدريف.

 لـ يتنبأ ابنتبا  أك سرعة التي يز بالذكاء العاـ  كالساسؿ  كالمتبمكر.-0
دعمػػت النتػػاسج اعتبػػار الػػذاكرة العاممػػة أحػػد المككنػػات المعرفيػػة المتالػػمنة فػػي -3

 اء .الذك
تػػردم التغيػػرات النماسيػػة فػػي الػػذاكرة العاممػػة مباقػػرة  لػػ  التغيػػرات النماسيػػة فػػي -4

 الذكاءات مكالل الدراسة.
أحػد  ( et  al .,2016)   Tourvaكتعتبػر الباحثػة الحاليػة هػذ  الدراسػة السػابدة     

 المرقرات الداعمة  الافة مككف الذاكرة العاممة كأحد مككنات الذكاء المعرفي .
كفي محاكلة مف بعض البػاحثيف لتنػاكؿ الػذكاء الكيػداني كالمعرفػي متغيػرات       

( 0660مسػتدمة اك تابعػة كالكقػكؼ عمػ  العالقػة بين مػا   هػدفت دراسػة   راالػػي  
همػػاؿ الكالػػديف عمػػ  الػػذكاء   المعرفػػي كابنععػػالي   لػػ  معرفػػة أثػػر سػػكء معاممػػة كا 

( تمميػػػذ كتمميػػػذة مػػػف 666ف  كابيتمػػػاعي ( لألطعػػػاؿ. كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػ
الػػذككر كا نػػاث  ك اسػػتددمت الباحثػػة مديػػاس سػػكء المعاممػػة كا همػػاؿ مػػف  عػػداد 
الباحثػػة  كادتبػػار الػػذكاء المةػػكر مػػف  عػػداد أحمػػد زكػػي ةػػالح  كادتبػػار الػػذكاء 
ابنععػػػالي لألطعػػػاؿ مػػػف  عػػػداد الباحثػػػة  كادتبػػػار الػػػذكاء ابيتمػػػاعي لألطعػػػاؿ مػػػف 

ليػػػػػػت بيانات ػػػػػػا  حةػػػػػػاسيا باسػػػػػػتدداـ المتكسػػػػػػطات الحسػػػػػػابية  عػػػػػػداد الباحثػػػػػػة. كعا
كابنحرافػػات المعياريػػة  كمعامػػؿ ابرتبػػاط بيرسػػكف  كادتبػػار  ت(  كتحميػػؿ التبػػايف 

 . كقد تكةمت الدراسة  ل  النتاسج التالية: ANOVAاثحادم 
تكيػػػد فػػػركؽ دالػػػة بػػػيف متكسػػػط دريػػػات اثطعػػػاؿ اثكثػػػر تعرالػػػان لسػػػكء معاممػػػة -0

همػػػػاؿ الكالػػػػ ديف كمتكسػػػػط دريػػػػات اثطعػػػػاؿ اثقػػػػؿ تعرالػػػػان لسػػػػكء المعاممػػػػة  كا 
 كا هماؿ في الذكاء المعرفي كذلؾ لةالح الميمكعة الثانية.
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تكيد فركؽ دالة  حةاسيان بيف متكسطات دريات اثطعاؿ اثكثر تعرالان لسػكء -0
همػػػػاؿ الكالػػػػديف كمتكسػػػػطات دريػػػػات اثطعػػػػاؿ اثقػػػػؿ تعرالػػػػان لسػػػػكء  معاممػػػػة كا 

 هماؿ في عكامؿ الذكاء ابنععالي لةالح الميمكعة الثانية.المعاممة  كا 
تكيد فركؽ دالة  حةاسيان بيف متكسطات دريات اثطعاؿ اثكثر تعرالان لسػكء -3

همػػػػاؿ الكالػػػػديف كمتكسػػػػطات دريػػػػات اثطعػػػػاؿ اثقػػػػؿ تعرالػػػػان لسػػػػكء  معاممػػػػة كا 
 المعاممة كا هماؿ في عكامؿ الذكاء ابيتماعي لةالح الميمكعة الثانية.

تكيد معامالت ارتباط سالبة كدالة  حةاسيا بيف دريات اثطعاؿ عم  مدػاييس -4
سػػكء المعاممػػة كا همػػاؿ كدريػػات ـ عمػػ  ادتبػػارات الػػذكاء المعرفػػي كابنععػػالي 

 كابيتماعي.
يكيػد تػػأثير داؿ  حةػػاسيان لمتغيػػرم العمػػر كاليػػنس عمػػ  دريػػات اثطعػػاؿ عمػػ  -5

 بعض مداييس سكء المعاممة الكالدية.
( أثر كؿ مف النكع  كالتدةص عمي الذكاء 0660كتناكلت دراسة  محمكد       

الكيداني  كعالقة الذكاء الكيداني ببعض المتغيرات المعرفية  الذكاءات المتعددة  
التعكير اببتكارم  كالتعكير الناقػد( كعكامػؿ القدةػية. كتككنػت عينػة الدراسػة مػف 

كاستددـ الباحث  مدياس الذكاء الكيػداني  ( طالبان كطالبة بكمية التربية بدنا.047 
مف  عداد   كقاسمػة هػارمس لمػذكاءات المتعػددة  كمديػاس يػالس كاطسػكف لمتعكيػر 
الناقػػػد  كمديػػػاس كليػػػافر لمتعكيػػػر اببتكػػػارم. كقػػػد عػػػالج الباحػػػث بياناتػػػل  حةػػػاسيا 

  كمعامػؿ ابرتبػاط لبيرسػكف  كتحميػؿ التبػايف الثنػػاسي. T.TESTباسػتدداـ ادتبػار 
 تكةمت الدراسة  لي النتاسج التالية:ك 
 النكع كالتدةص ب يرثراف عمي الذكاء الكيداني.-0
كيػػكد عالقػػة مكيبػػة بػػيف الػػذكاء الكيػػداني ككػػؿ مػػف الػػذكاء المغػػكم كالقدةػػي -0

 كابيتماعي كاببتكارم كالناقد.
ب تكيػػػد عالقػػػة دالػػػة بػػػيف الػػػذكاء الكيػػػداني كالػػػذكاءات  المنطدػػػي  الرياالػػػي  -3

 يسمي  المكسيدي  الطبيعي(.المكاني  ال
 تكيد عالقة بيف الذكاء الكيداني كعكامؿ القدةية .-4



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( العالقة بيف  الػذكاء الكيػداني ك الػذكاءات 0664كبحثت دراسة   الدردير       
المتعددة  كالتعكير  كالددرات اببتكارية كعكامؿ القدةية المزايية. كتككنت عينػة 

مف طال  العرقػة الرابعػة مػف كميػة التربيػة بدنػا. ( طالبا كطالبة 047الدراسة مف   
كاسػتددـ الباحػث قاسمػة الػػذكاء الكيػداني مػف  عػداد الباحػػث كقاسمػة الػذكاء المتعػػدد 
تعريػػ  الباحػػػث  كادتبػػار التعكيػػػر ا بتكػػػارم تدنػػيف أحمػػػد قنػػديؿ  كادتبػػػار التعكيػػػر 

كقػػد عػػػالج  الناقػػد تدنػػيف يػػابر يػػابر كيحيػػي هنػػداـ  كمديػػاس التحميػػؿ ا كمينيكػػي.
   T.TEST(  كادتبػػػار 0×0الباحػػث بياناتػػػل  حةػػاسيا باسػػػتدداـ تحميػػؿ التبػػػايف  

 كمعامؿ ابرتباط  كحيـ التأثير. كتكةمت الدراسة  لي النتاسج التالية:
 ب يدتمؼ الذكاء الكيداني لدم طال  عينل الدراسة بادتالؼ نكع الطمبة.-0
 راسة بادتالؼ التدةص.ب يدتمؼ الذكاء الكيداني لدم طال  عينة الد-0
ب تكيػػد عالقػػة دالػػة  حةػػاسيا بػػيف الػػذكاء الكيػػداني ككػػؿ مػػف الػػذكاء المنطدػػي -3

 كالذكاء المكاني كالذكاء اليسمي كالذكاء المكسيدي كالذكاء الطبيعي.
تكيد عالقة مكيبة دالة  حةاسيا بيف الذكاء الكيداني ككػؿ مػف الػذكاء المغػكم -4

 ةي كالتعكير.كالذكاء ابيتماعي كالذكاء القد
تكيػػػد عالقػػػة مكيبػػػػة دالػػػة  حةػػػاسيا بػػػػيف الػػػذكاء الكيػػػداني ككػػػػؿ مػػػف التعكيػػػػر -5

 اببتكارم كالتعكير الناقد.
( العالقػة بػيف الػذكاء الكيػداني كالدػدرة Fallon et al.,2013كتدةػت دراسػة        

المعرفية في عممية ةنل الدرار التكتيكي   كافترالػت الدراسػة أف الػذكاء الكيػداني 
مكػػػف اف يعػػػزز كيكػػػكف أكثػػػر فاعميػػػة تحػػػت الػػػغط عمميػػػة ةػػػنل الدػػػرار  كايريػػػت ي

( مقاركا اكممكا ادتبارات الحكـ عمػ  مكاقػؼ الػذكاء الكيػداني 067الدراسة عم   
كم ػػػػاـ ةػػػػنل الدػػػػرارد كتػػػػـ تدسػػػػيـ المقػػػػاركيف فػػػػي الػػػػكء ردكد الععػػػػؿ  السػػػػمبية أك 

 المحايدة( . كاظ رت النتاسج ما يمي :
السػمبية بقػػكؿ داؿ احةػػاسيا مػف ابزمػػات كفقػؿ عمميػػة ةػػنل تزيػد ردكد الععػػؿ -0

 الدرار .



  البريالبري  عثمانعثمان  رياضرياض  محمدمحمد  أمانيأماني  د.د.      الوجدانيالوجداني  الذكاءالذكاء  ومكوناتومكونات  المعرفيالمعرفي  الذكاءالذكاء  عممياتعمميات  بينبين  البنائيةالبنائية  العالقاتالعالقات  نمذجةنمذجة
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كيػػػكد ارتبػػػاط مكيػػػ  داؿ احةػػػاسيا بػػػيف الػػػذكاء العػػػاطعي كعمميػػػة البحػػػث عػػػف -0
 المعمكمات بغض النظر عف حالة ردكد ابفعاؿ.

 ربما يتالمف الذكاء العاطعي مككنا دافعيا أكثر منل ايتماعيا .-3
( عف العالقػة بػيف الكظػاسؼ التنعيذيػة Hurtado ,et al.,2016ككقعت دراسة       

المرتبطػػػػة بالػػػػذكاء الكيػػػػداني لػػػػدل ابفػػػػراد ذكم انعةػػػػاـ القدةػػػػية ك ابفػػػػراد ذكم 
( 08( مقػػػػػػاركا :  50االػػػػػػطرابات القدةػػػػػػية الحديػػػػػػة . كتككنػػػػػػت العينػػػػػػة مػػػػػػف  

( ذكم 05( مرالػػػػػػػ  انعةػػػػػػػاـ قدةػػػػػػػػية    09ميمكعػػػػػػػة الػػػػػػػابطة اسػػػػػػػػكياء    
بػػػػػػػؽ المقػػػػػػػاركيف مدػػػػػػػاييس: الػػػػػػػذاكرة العاممػػػػػػػة االػػػػػػػطرا  القدةػػػػػػػية الحديػػػػػػػة. كط

 كابدتبػػػػارات العرعيػػػػة لالسػػػػتدبؿ مػػػػف مديػػػػاس ككسػػػػمر لػػػػذكاء الراقػػػػديف   كم ػػػػاـ 
(  كبمدارنػػػػػػػػػة  MSCEITالطالقػػػػػػػػػة كالتدطػػػػػػػػػيط   كمديػػػػػػػػػاس الػػػػػػػػػذكاء الكيػػػػػػػػػداني   

 الميمكعات أكالحت النتاسج ما يمي :
ة كالػذكاء الكيػداني اندعاض اداء الميمكعتيف التيريبيتيف في الكظاسؼ التنعيذي-0

 عف أداء الميمكعة الالابطة .
زاد ابندعػػػػػاض عنػػػػػد ميمكعػػػػػة االػػػػػطرا  القدةػػػػػية الحديػػػػػة عػػػػػف ميمكعػػػػػة -0

 العةامييف .
 مناققة العمميات العدمية التي تتكسط الكظاسؼ التنعيذية كالذكاء الكيداني .-3
 اتعاؽ النتاسج مل نماذج ابدراؾ ابيتماعي . -4

 ثالثا : االندماج الرقمي : 
المستعرض لمنماذج النظرية كالدراسات السػابدة فػي ميػاؿ اسػتدداـ القػبكة الرقميػة 
كعالقات ػػػػا بػػػػالمتغيرات النعسػػػػية المعرفيػػػػة كالكيدانيػػػػة كابيتماعيػػػػة   يالحػػػػظ عػػػػدـ 

عمػػػػ  ةػػػػعيد  –فػػػػي حػػػػدكد عمػػػػـ الباحثػػػػة  –انتقػػػػار مةػػػػطمح ابنػػػػدماج الرقمػػػػي 
القػػبكة الرقميػػة   ابنترنػػت (  حيػػث أقتػػرف اسػػتدداـ –الدراسػػات العربيػػة كابينبيػػة 

بمةػػطمحات من ػػا : ادمػػاف ابنترنػػت   عمػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ ب الحةػػر:  كػػردم   
( التػػػي هػػػدفت  لػػػ   تحديػػػد العػػػركؽ فػػػي ابكتسػػػا  كالػػػذكاء ابنععػػػالي بػػػيف  0669

طالبات اليامعة مدمنات القبكة المعمكماتية في الطاسؼ كغير المػدمنات  كبحثػت 



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة
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( العالقػػػة بػػػيف ادمػػػاف ابنترنػػػت كالتكافػػػؽ النعسػػػي  كهػػػدفت  0604الدكايػػػة  دراسػػػة  
( تحديػػػد العالقػػػة بػػػيف ادمػػػاف ابنترنػػػت كبعػػػض متغيػػػرات  0604   العمػػػاردراسػػػة  

( ادماف ابنترنت عم  انل االطرا   0605   سميملالقدةية   كعرالت دراسة  
 –( برناميػػػػػا فػػػػػي ابرقػػػػػاد السػػػػػمككي 0605   قػػػػػاهيفالعةػػػػػر  ك قػػػػػدمت دراسػػػػػة  

كاتعدػت الدراسػات عمػ  اف ادمػاف ابنترنػت هػك    لمعرفي لعػالج ادمػاف ابنترنػت.ا
ابسػػػػتدداـ المعػػػػرط لقػػػػبكة ابنترنػػػػت   كاسػػػػتغراؽ العػػػػرد لكػػػػؿ أك معظػػػػـ كقتػػػػل فػػػػي 
التعامؿ مل القبكة الرقمية كعدـ الددرة عم  التحكـ في هذا ابستدداـ الذم يػردم 

محات ادػػرل ارتبطػػت باسػػتدداـ الػػ  الػػرر عمػػ  حيػػاة العػػرد ( .االػػافة الػػ  مةػػط
ابنترنػػػػت :  ابسػػػػتدداـ المرالػػػػي لألنترنػػػػت(  ك ابسػػػػتدداـ الد ػػػػرم لألنترنػػػػت (  
ك اسػػاءة اسػػتدداـ ابنترنػػت ( ككػػؿ هػػذ  المةػػطمحات تناكلػػت ابنترنػػت فػػي سػػياؽ 
مرالي كأحد ابالطرابات النعسية المعاةرة كليس مف منظػكر القدةػية السػكية 

اليػػة لبحػػث ابنػػدماج الرقمػػي فػػي اثنػػاء اسػػتدداـ القػػبكة   لػػذلؾ تسػػع  الدراسػػة الح
الرقمية بطرؽ سػكية ب مرالػية لػدل طػال  اليامعػة لدمػة الدراسػات فيػل فػي البيسػة 

كذلػػػؾ نظػػػرا ثهميػػػة دراسػػػة هػػػذا ابسػػػتدداـ  -فػػػي الػػػكء عمػػػـ الباحثػػػة  –العربيػػػة  
 بطريدة سكية فػي الػكء مرقػرات مكالػكعية مػف اهم ػا كثافػة كأغػراض ابسػتدداـ

 Johnson,2008    ككفدػا لمػا اةػدرتل )Internet World State , 2006)  أف
% ( 76,3نةػػؼ سػػكاف ابتحػػاد ابكربػػي   كاكثػػر مػػف ثمثػػي اسػػتراليا ككنػػدا   ك  

كعمػ  ةػعيد العػالـ العربػي نقػرت  كزارة  ؛مف سكاف نيكزبندا يستددمكف ابنترنت
دريػػػر اقتةػػػاد المعرفػػػة العربػػػي ـ( كفدنػػػػا لػػػػ ت0606ابتةػػػابت كتدنيػػػة المعمكمػػػات  

ـ  اعػداد  مػف قبػؿ ة اكرينػت بالنيػت لألبحػاثة  0605-0606  Orient  كالػذم تػ

Planet Research فػػػإف  معػػػػدبت اسػػػتدداـ قػػػػبكة ا نترنػػػت فػػػػي العػػػالـ العربػػػػي )
ـ   مدارنػػػػةن بػػػػػ 0608% بحمػػػػكؿ العػػػػاـ 55ستسػػػػيؿ ارتعاعػػػػان ممحكظػػػػان لتةػػػػؿ  لػػػػ  

% تدريبػػػان عمػػػ  معػػػدؿ النمػػػك العػػػالمي 7كقػػػة بػػػػ   متع0604% دػػػالؿ العػػػاـ 37.5
كتػػػرل الباحثػػػة انػػػل كفدػػػا ل ػػػذ  ابحةػػػاءات  .مميػػػار مسػػػتددـ 3.6المتكقػػػل كالبػػػال  
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يتالػػػػح الػػػػركرة أف تنػػػػاؿ دراسػػػػة   اسػػػػتدداـ ابنترنػػػػت ( مػػػػف منطدػػػػة السػػػػكاء فػػػػي 
كفػػػي الػػػكء مػػػا سػػػبؽ تعػػػرض  القدةػػػية ابهتمػػػاـ كمػػػا نالػػػت  منطدػػػة الالسػػػكاء .

 ابندماج الرقمي كما يمي :الباحثة تعاريؼ 
التعريؼ المغكم لالندماج عم  انػل : ة انػدمج القػيء فػي القػيء أم اتحػد فيػل ة   
كانػػػدمج القػػػدص فػػػي العمػػػؿ كنحػػػك : ة لدػػػ  فيػػػل تكافدػػػا مػػػل نعسػػػيتل فأسػػػتغرؽ فيػػػل 

( ابنػػػدماج الرقمػػػي Johnson,2008( كتعرفػػػل  0668   عمػػػرمتػػػأمال منتب ػػػا ة .    
كتعػػرض  بفػػراد فػي ابنقػطة الرقميػة عبػػر قػبكة ابنترنػت ( .عمػ  أنػل   اندػراط ا

( سػػػػػتة مرقػػػػػرات بسػػػػػتدداـ ابنترنػػػػػت كتتالػػػػػمف بػػػػػدادم ـ (Selwyn,2010دراسػػػػػة 
 ابندماج الرقمي عم  النحك التالي: 

: ابستدداـ الععاؿ لمقبكة  حيث ينيح العرد في ممارسة  االندماج الرقمي-0
لكتركنػػػي كالػػػذم قػػػد يكػػػكف معيػػػدا دريػػػة مػػػف الػػػتحكـ كابنتدػػػاء لممحتػػػكل اب

 كمثمرا كذا ةمة باثفراد.
: كتعنػػػػي تػػػػكفير ددمػػػػة النعػػػػاذ  لػػػػ  تكنكلكييػػػػا المعمكمػػػػات النظــــري النفــــاذ -0

 كابتةابت.
: كتعنػػػػي تػػػػػكفير ددمػػػػة النعػػػػاذ  لػػػػ  تكنكلكييػػػػا المعمكمػػػػػات الفعــــال النفــــاذ-3

 كابتةابت بحيث يقعر اثفراد بتمكن ـ مف الحةكؿ عمي ا.
: ابتةػػاؿ بتكنكلكييػػا المعمكمػػات كابتةػػابت بػػأم قػػكؿ كثم االســتخدام-4

 غرض.
: الحةػػػػكؿ عمػػػػ  نتػػػػاسج فعالػػػػة كسػػػػريعة بسػػػػتدداـ تكنكلكييػػػػا المخرجــــات-5

 المعمكمات كابتةابت.
: تػػػػػأثير اسػػػػتدداـ تكنكلكييػػػػػا المعمكمػػػػات كابتةػػػػػابت عمػػػػػ  االنعكاســــات-6

  .مقاركة العرد في الميتمل. مثؿ: أنقطة ا نتاج كابست الؾ
( فدػػػد حػػػدد أربعػػػة أبعػػػاد أدػػػرل بسػػػتدداـ ابنترنػػػت فػػػي الػػػكء Munoz,2010أمػػػا  

 العيكة الرقمية بيف المستددميف كاآلتي :
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مػػػدل الدػػػدرة عمػػػ  النعػػػاذ  لػػػ  اثنترنػػػت: سػػػكاء كانػػػت قػػػدرة نعسػػػية أم تػػػكفر -0
ابتياهػػات ا ييابيػػة نحػػك اسػػتدداـ تكنكلكييػػا المعمكمػػات كابتةػػابت  أك 

 يث تكفر البن  التحتية الالزمة لذلؾ.قدرة مادية مف ح
اثميػػػػػة الرقميػػػػػة: كتعنػػػػػي التعػػػػػاكت فػػػػػي مسػػػػػتكل ا لمػػػػػاـ بم ػػػػػارات اسػػػػػتدداـ -0

 تكنكلكييا المعمكمات كابتةابت. 
كثافة ابسػتدداـ: كتعنػي التعػاكت فػي طػكؿ المػدة التػي يدالػي ا الطػال  فػي -3

 ابتةاؿ باثنترنت كتكرار هذ  الممارسة. 
ي ػػػتـ بأقػػػكاؿ اثنقػػػطة التػػػي يمارسػػػ ا الطػػػال  عمػػػ  أغػػػراض ابسػػػتدداـ: ك -4

  اثنترنت  مف أنقطة ترفي ية أك تعميمية أك ايتماعية...  لي.
( أف كي ػػػػػة النظػػػػػر المعرفيػػػػة بسػػػػػتدداـ ابنترنػػػػػت تيعمػػػػػل Johnson,2008كتػػػػرل  

يدتمػؼ عػػف غيػػرة مػػف اقػػكاؿ ككسػاسؿ ابعػػالـ   حيػػث يتالػػمف اسػػتدداـ ابنترنػػت 
مميات المعرفية   االافة ال  أف لػل مػددؿ معرفػي بةػرم   تكظيؼ العديد مف الع

كأنػػػل يغيػػػر التػػػكازف بػػػيف الم ػػػارات المعرفيػػػة مػػػف المعظيػػػة  لػػػ  البةػػػرية . كتعتبػػػر 
الم ارات المعرفية المكظعة عنػد اسػتدداـ ابنترنػت أكثػر تعديػدا مػف تممػؾ المرتبطػة 

التةػػػػابت هػػػػك باسػػػػتدداـ بػػػػرامج الكمبيػػػػكتر اثدػػػػرل   كيعػػػػد اسػػػػتدداـ ابنترنػػػػت ل
ابستدداـ ابكثر قيكعا كانتقارا بيف المستددميف في يميل العسات العمرية   يميل 

 الكةكؿ ال  المعمكمات عبر مكاقل البحث المدتمعة . 
فػػػي الػػػكء العػػػرض السػػػابؽ تكةػػػمت الباحثػػػة فػػػي الدراسػػػة الحاليػػػة لرريػػػة تكامميػػػة 

الي د كأف هناؾ ستة ابعػاد دينامية لبنية ابندماج الرقمي تناس  طبيعة البحث الح
أك مرقػػرات يػػتـ قيػػاس ابنػػدماج الرقمػػي عػػف طريد ػػا ةػػنؼ فػػي الػػكس ا الطػػال  

 ال    مرتععي استدداـ القبكة الرقمية ك مندعالي ابستدداـ ( كهي :
كثافة ابستدداـ كفرص النعاذ : كيقير  ل  تمكف الكةكؿ لمقبكة الرقمية في  -0

ساعات اليمكس عم  قػبكة ابنترنػت فػي أم مكاف يتكايد فيل الطال   كعدد 
 فترة زمنية محددة. 
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أغػػراض ابسػػتدداـ كميابتػػل : كيقػػير  لػػ  تنػػكع اغػػراض اسػػتدداـ ابنترنػػت  -0
مثػػػػػؿ : ابتةػػػػػابت مػػػػػل ابةػػػػػدقاء كابقػػػػػار    الحةػػػػػكؿ عمػػػػػ  المعمكمػػػػػات 
ابكاديمية أك العامة    الددكؿ لغرؼ المحادثات لمتعرؼ عم  اةػدقاء يػدد   

   استماع المكسيد  كتحميم ا ك مقاهدة العيديكهات. ابلعا 
الم ػػػارة فػػػي ابسػػػتدداـ : كيقػػػير  لػػػ   كعػػػاءة الطػػػال  فػػػي اسػػػتدداـ القػػػبكة  -3

 الرقمية.
ابنػػدماج  : كيقػػير الػػ  مقػػاعر العػػرد كدريػػة تركيػػز  فػػي أثنػػاء يمكسػػل عمػػ   -4

 القبكة .
سػػػتددمة لمػػػددكؿ ادكات ابسػػػتدداـ : يقػػػير  لػػػ  تنػػػكع ابدكات ابلكتركنيػػػة الم -5

عمػػػػػػ  القػػػػػػبكة الرقميػػػػػػة : الكمبيػػػػػػكتر   الػػػػػػال  تػػػػػػك    المكبيػػػػػػؿ   ابيبػػػػػػاد   
 ..كغيرها. 

مدريػػات ابسػػتدداـ : يقػػير  لػػ  التػػأثيرات المدركػػة ذاتيػػا بسػػتدداـ ابنترنػػت  -6
 عم  الطال .

كفػػػي هػػػذا السػػػياؽ ربػػػط العديػػػد مػػػف البػػػاحثيف بػػػيف اسػػػتدداـ ابنترنػػػت كمككنػػػات    
( تػػأثير ابنػػدماج   (Johnson,2008ي كالكيػػداني . فتناكلػػت دراسػػة الػػذكاء المعرفػػ

( لمتدييـ المعرفي  PASSفي استدداـ ابنترنت عم  التي يز المعرفي كفؽ نمكذج  
( مػػف الطػػال  اليػػامعييف تػػـ تةػػنيع ـ فػػي الػػكء 466كذلػػؾ عمػػ  عينػػة قكام ػػا  

أكممكا ابدتبارات استددام ـ لألنترنت  كثيرم ابستدداـ   مندعالي ابستدداـ ( 
ابربعػػػػة لمنظكمػػػػة التديػػػػيـ المعرفػػػػي  ابنتبػػػػا   ك التي يػػػػز المتػػػػزامف كالتتػػػػابعي  ك 
التدطيط (. كاستددـ ادتبار  ت( لمتحميالت ابحةاسية  ككقػعت النتػاسج عػف أف 
ابفراد كثيرم استدداـ ابنترنت أعم  في عمميات التي يز المعرفي مف مندعالي 

عمميػػػات   كتعسػػػر النتػػػاسج عمػػػ  ان ػػػا تػػػدعـ ةػػػدؽ رأيػػػيف ابسػػػتدداـ فػػػي يميػػػل ال
 نظرييف هما : 

 أف استدداـ ابداة يزيد مف كعاءة اداء العمميات المعرفية .- أ
 تعتبر ابدكات امتدادا لمعمميات المعرفية . -  
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التػي كيػدت ا  -في حدكد عمـ الباحثة  -كتعتبر هذا  الدراسة مف الدراسات الدميمة 
ككثافػة اسػتدداـ ابنترنػت    (PASSالمعرفي كفدػا لتةػكر  قد ربطت بيف الذكاء 

لكف لـ تتناكؿ الدراسة المتغيرات مل الذكاء الكيداني  دادػؿ نمػكذج مدتػرح   كهػذا 
 ما ستحاكؿ الدراسة الحالية التحدؽ منل.  

( التعاكت في الكةكؿ لمقبكة الرقمية مف  Zhao et al., 2010كبحثت دراسة  
ل بالكعػػاءة الذاتيػػة فػػي ابسػػتدداـ كتحسػػيف ابداء ابكػػاديمي امػػاكف مدتمعػػة كعالقتػػ

لػػدل طػػال  المدرسػػة الثانكيػػة . كطبػػؽ البػػاحثكف اسػػتبانة لمعرفػػة امػػاكف اسػػتدداـ 
الطال  لقبكة الرقمية ككعاءت ـ في ابستدداـ   كتـ ايراء التحمػيالت ابحةػاسية 

 سج عف :باستدداـ  معامالت ابرتباط كتحميؿ ابنحدار ككقعت النتا
 تكافر فرص اكثر لمكةكؿ لمقبكة الرقمية  تزيد مف كعاءة استددامل . -0
ادػػتالؼ كعػػاءة اسػػتدداـ القػػبكة الرقميػػة بنػػاء عمػػ  تنػػكع اغػػراض ابسػػتدداـ   -0

حيث ارتػبط اسػتدداـ القػبكة الرقميػة لمترفيػل بزيػادة كعػاءة ابسػتدداـ اكثػر مػف 
 استددام ا لمدراسة .

كعػػػػػاءة اسػػػػػتدداـ القػػػػػبكة الرقميػػػػػة كالسػػػػػمككيات كيػػػػػكد ارتباطػػػػػات مكيبػػػػػة بػػػػػيف -3
 ابستكقافية لمطال  في اثناء ابستدداـ .

كيكد عالقات مكيبة بيف ارتعاع كعاءة استدداـ القبكة الرقمية  كتحسف اثداء -4
 اثكاديمي لمطال  .

( دكر اسػتدداـ ابنترنػت كالعػا   Jackson et al.,2011كتناكلػت دراسػة      
الدمكيػػة كمنبػػاءات بػػكزف الطعػػؿ ك ادار  ابكػػاديمي كابيتمػػاعي  العيػػديك كال كاتػػؼ

( طعػػال  480كتدػػدير الػػذات بةػػعة عامػػة . كايريػػت الدراسػػة عمػػ  عينػػة قكام ػػا  
 ( عاما   كتكةمت الدراسة   ل  أهـ النتاسج التالية  :00امريكيا بمتكسط عمر  

 تنبأ استدداـ ابنترنت بتددير الذات ابيتماعي .-0
رتععػػػػػك اسػػػػػتدداـ ابنترنػػػػػت أعمػػػػػ  فػػػػػي تدػػػػػدير الػػػػػذات مػػػػػف ابطعػػػػػاؿ ابطعػػػػػاؿ م-0

 مندعالي استدداـ ابنترنت .
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ابطعػػػاؿ مرتععػػػك اسػػػتدداـ ابنترنػػػت أعمػػػ  فػػػي الم ػػػارات الدراسيػػػة مػػػف ابطعػػػاؿ -3
 مندعالي ابستدداـ . 

 تعقيب عام عمت االطار النظري والدراسات السابقة :
راسػات السػابدة لمتغيػرات الدراسػة الحاليػة ترل الباحثة أنل كفدػا لالطػار النظػرم كالد

 يتالح ما يمي  :
الي ميتمعػة كمػا ب تكيد دراسة فػي البيسػة العربيػة تناكلػت متغيػرات البحػث الحػ-0

  نمذيػػػة العالقػػػات البناسيػػة بػػػيف عمميػػػات الػػػذكاء المعرفػػػي فػػي البحػػػث الحػػػالي 
 (. كمككنات الذكاء الكيداني في الكء ابندماج الرقمي بيف طال  اليامعة

تباينت التةكرات النظرية كالدراسات في تناكل ا لمذكاء الكيداني : حيث تناكلل -0
 ; Mayer & Salovey, 1990)الكثير مف البػاحثيف كدػدرة معتمػدة عمػ  نمػكذج 

Mayer & Salovey,1997   )   من ػػػػا عمػػػػ  سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ ب الحةػػػػر
(  7002هاشين  أكي       ( Mao et al.,2016 ; Hurtado ,et al.,2016دراسػات

فػػي حػػيف تناكلػػل الػػبعض عمػػ  انػػل مػػزيج  بػػيف الكعػػاءات الالمعرفيػػة لمقدةػػية 
كالسػػمات القدةػػية المرتبطػػة بالمعرفػػة ابنععاليػػة كابيتماعيػػة معتمػػديف عمػػ  

( Goleman,1995 ; Goleman,1998 ; Bar-on,1988النماذج المدتمطػة  
بعض الدميػػػؿ الػػػذكاء (.كتنػػػاكؿ الػػ0604الدرنػػي     0600كمن ػػا :  الداالػػػي  

 & Baroncelli & Ciucci ,2014 ; Petridesالكيػػداني عمػػ  أنػػل سػػمة  
Furnham, 2001  لػػذلؾ سػػيتـ تنػػاكؿ الػػذكاء الكيػػداني عمػػ  انػػل سػػمة فػػي.)

 البحث الحالي .
تناقالػػت الدراسػػات السػػابدة فػػي تػػأثير متغيػػر اليػػنس عمػػ  الػػذكاء الكيػػداني   -3

كد فػركؽ بػػيف الػذككر كابنػاث فػػي حيػث أكػدت بعػػض الدراسػات عمػ  عػػدـ كيػ
( فػػي  0668  أبػػك هاقػػـ    0664   الػػدردير    0660  محمػػكد  الػػذكاء الكيػػداني 

 Baya et  0600العمػكاف   حػيف أكػد الػبعض ابدػر عمػ  كيػكد هػذ  العػركؽ  
al., 2017) ابمػػػػر الػػػذم يعػػػؿ الباحثػػػة ت ػػػػدؼ لمتحدػػػؽ مػػػف العالقػػػة بػػػػيف .
 المتغيريف. 
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ي ابسػػػالي  ابحةػػػاسية المسػػػتددمة كفدػػػا لتنػػػكع ابهػػػداؼ تنكعػػػت الدراسػػػات فػػػ-4
ت   تحميػػػػػػؿ التبػػػػػػايف  -البحثيػػػػػػة فاسػػػػػػتددمكا معػػػػػػامالت ابرتبػػػػػػاط    كادتبػػػػػػار

( كاسػػػػتددـ الػػػػبعض  0664   الػػػػدردير  0663ـ   يكسػػػػؼ 0660 محمػػػػكد  
   0668  ابػػػػػػك هاقػػػػػػـ    0663  الكيػػػػػػاؿ   التحميػػػػػػؿ العػػػػػػاممي كالنمػػػػػػاذج البناسيػػػػػػة 

Tourva,2017  (.  كتسػػػتددـ الباحثػػػة فػػػي البحػػػث الحػػػالي أكثػػػر هػػػذ  الطػػػرؽ
 حداثة كهك اسمك  النمذية البناسية .

تباينػػػػت التةػػػػكرات النظريػػػػة كالدراسػػػػات فػػػػي نتاسي ػػػػا حػػػػكؿ مككنػػػػات الػػػػذكاء  -5
المعرفي حس  تنكع ابهداؼ كالمناهج البحثية   مما ترت  عميل كيكد بعػض 

ذج النظريػػة كغياب ػػا فػػي نمػػاذج المككنػػات كالعمميػػات المعرفيػػة فػػي بعػػض النمػػا
ادػػػرم   ابمػػػر دعػػػي الباحثػػػة لمحاكلػػػة كالػػػل رريػػػة تكامميػػػة بػػػيف التةػػػكرات 
النظريػػػة لمػػػذكاء المعرفػػػي تتناسػػػ  كطبيعػػػة الدراسػػػة الحاليػػػة   كاقتػػػراح نمػػػكذج 

 لمعالقات بيف متغيرات الدراسة كالتحدؽ مف مدل مطابدتل  حةاسيا .  
بػػػيف اسػػػتدداـ ابنترنػػػت كمككنػػػات الػػػذكاء  قمػػػة الدراسػػػات التػػػي تناكلػػػت العالقػػػة-6

الكيداني ك عمميات الذكاء المعرفي   فدد كيدت الباحثة الكثير مف الدراسػات 
التي تناكلت هذ  العالقة مف ناحية مرالية متمثمة فػي عالقػة ادمػاف ابنترنػت 
بالةػػػػػحة النعسػػػػػية لمعػػػػػرد أك بالػػػػػذكاء ابنععػػػػػالي أك امكانيػػػػػة العػػػػػالج السػػػػػمككي 

( .  0605(    قػػاهيف    0604(    الدكايػػة   0669كػػردم   المعرفػػي : 
التػػػي تناكلػػػت  -فػػػي حػػػدكد عمم ػػػا  -لكن ػػػا لػػػـ تيػػػد اب الدميػػػؿ مػػػف الدراسػػػات 

ابسػػتدداـ السػػكم لمقػػبكة الرقميػػة  فػػي منطدػػة السػػكاء فػػي القدةػػية كعالقتػػل 
 ; Zhao et al., 2010)بالػػذكاء المعرفػػي أك الكيػػداني أك بأحػػد مككنات مػػا 

Jackson et al.,2011 ; Johnson,2007 كهػػذا مػػا سػػتحاكؿ الدراسػػة الحاليػػة  )
 تناكلل .

ككفدا لالطار النظرم كالتةكرات النظرية التي تبناها البحث الحالي تحددت اسسمة 
 ك فركض الدراسة كما يمي:
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مػػػاهي أكثػػػر اغػػػراض اسػػػتدداـ القػػػبكة الرقميػػػة انتقػػػارا بػػػيف طػػػال  كطالبػػػات  -2
 اليامعة ؟

ارات دالػػة احةػػاسيا بػػيف مككنػػات الػػذكاء الكيػػداني كعمميػػات الػػذكاء تكيػػد مسػػ -0
 المعرفي لدل طال  اليامعة.

تتقػػػػبل عمميػػػػات الػػػػذكاء المعرفػػػػي  كمككنػػػػات الػػػػذكاء الكيػػػػداني عمػػػػ  عػػػػامميف  -2
 متمايزيف لدل طال  اليامعة.

تكيد تأثيرات دالة احةاسيان لمنكع   ذككر كاناث( عم  كؿ مف عمميػات الػذكاء  -2
 ي  كمككنات الذكاء الكيداني لدل طال  اليامعة.المعرف

تكيػػد تػػػأثيرات دالػػػة احةػػاسيا لالنػػػدماج الرقمػػػي  مرتععػػي كمندعالػػػي اسػػػتدداـ  -2
القػػػػبكة الرقميػػػػة ( عمػػػػ  بعػػػػض عمميػػػػات الػػػػذكاء المعرفػػػػي  كمككنػػػػات الػػػػذكاء 

 الكيداني لدل طال  اليامعة.
نػػػاث( كابنػػػدماج تكيػػػد تػػػأثيرات دالػػػة احةػػػاسيا لمتعاعػػػؿ بػػػيف النػػػكع   ذكػػػكر كا -2

الرقمػػي  مرتععػػي كمندعالػػي اسػػتدداـ القػػبكة الرقميػػة  (عمػػ  عمميػػات الػػذكاء 
 المعرفي  كمككنات الذكاء الكيداني لدل طال  اليامعة.

 منهج البحث واجراءاته :
استددمت الباحثة في البحث الحالي المن ج الكةػعي ابرتبػاطي لمعالقػات البناسيػة 

 كالسببية.
 أوال : العينة  :

 اندسمت العينة في الدراسة  ل   :
( طالػػ  كطالبػػة مػػف طػػال  006عينػػة الدراسػػة ابسػػتطالعية : كبمػػ  عػػددها   -0

 يامعة عيف قمس .
( طالبان كطالبةن مػف طػال  يامعػة  636عينة الدراسة ابساسية : تككنت مف  -0

عسف قمس مكزعيف كفدػا لالنػدماج الرقمػي فػي أثنػاء اسػتدداـ القػبكة الرقميػة 
رنػػػت(   كتػػػـ تدسػػػػيم ـ  لػػػ  اربعػػػػة ميمكعػػػات فػػػي الػػػػكء تحديػػػد النسػػػػبة  ابنت

%( مػػػف الدريػػػة الكميػػػة بسػػػتبانة ابنػػػدماج الرقمػػػي كمرقػػػر عمػػػ  76المسكيػػػة  
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% 76% فػػػػػأكثر مرتععػػػػػي ابسػػػػػتدداـ   أقػػػػػؿ مػػػػػف 76ارتعػػػػػاع ابسػػػػػتدداـ :   
مندعالػػػػػي ابسػػػػػتدداـ ( كعميػػػػػل يػػػػػاءت ابحةػػػػػاءات الكةػػػػػعية لميمكعػػػػػات 

 ح مف اليدكؿ التالي :  الدراسة كما يتال
 ( : االحصاء الوصفية لمجموعات الدراسة األربعة األساسية 0جدول  

 النوع االندماج الرقمي المجموعة
متوسط  العدد   ذكور/ اناث(

 العمر
 االنحراف
 المعياري

 0.84 09.03 046 اناث مندعض األولت
 0.76 09.05 096 اناث مرتعل الثانية
 6.98 06.08 86 ذككر مندعض الثالثة
 0.79 09.87 006 ذككر مرتعل الرابعة

 ثانيا : أدوات البحث :
ــــــــــــــــــــــــــــذكاء الوجــــــــــــــــــــــــــــداني(0  ــــــــــــــــــــــــــــاس ال (                                                   0 ممحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  : مقي

  إعداد الباحثة (
 بعد ابطالع عم  مداييس الذكاء الكيداني في الدراسات السابدة مثؿ :

 0996ي كدػػػدرة فػػػي الػػػكء تةػػػكر مػػػاير ك سػػػالكفي مديػػػاس الػػػذكاء الكيػػػدان  :
( معػػػػردة   كهػػػػك 60. كتكػػػػكف المديػػػػاس مػػػػف   0668 عػػػػداد السػػػػيد أبػػػػك هاقػػػػـ 

 مدياس تددير دماسي يديس دمسة مككنات اساسية كهي:
التديػػػػيـ  -المقػػػػاركة. د –اسػػػػتدداـ الكيػػػػداف . ج  -التنظػػػػيـ الكيػػػػداني.   -أ

 ابدراؾ الكيداني. -الكيداني. هػ
 لػػذكاء الكيػػداني قاسمػػة ا(EII Emotional Intelligence Inventory - )  كالتػػي

 ,Bar, onأكف  -( اتسػػاقا مػػل النمػػكذج النظػػػرم لبػػػار0663أعػػدها هريػػدم   

( معػػردة  تدػػيس مػػف دمسػػة 56  لديػػاس الػػذكاء الكيػػداني  كيتكػػكف مػػف  1997
 أبعاد رسيسية تمثمت في كػؿ مػف مككف الذكاء البيف ذاتي كما يمي: 

 التككيدية.      -               الػكعي بالػذات.  - أ
 تحديؽ الذات.   -د             تددير الذات .  -ج   
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 ( 0669  في يكد                                   ابستداللية -هػ
  مديػػػػػاس دانيػػػػػاؿ يكلمػػػػػاف لمػػػػػذكاء الكيػػػػػداني (,1995 Goleman)  كيدػػػػػيس  

 المككنات التالية :
 التنظيـ الذاتي.    -                         الذات.    الكعي ب -أ
 التعاطؼ .  -د                        دافعية الذات   -ج  
احتػكاء المقػاعر عنػد الغالػػ   -ز                 معاليػة العالقػات  -هػػ  
. 

فػػػي  –كاتالػػػح لمباحثػػػة مػػػف اطالع ػػػا عمػػػ  بعػػػض مدػػػاييس الػػػذكاء الكيػػػداني 
اف معظـ المداييس قاست الذكاء الكيػداني كدػدرة مثػؿ مديػاس  –حدكد عمم ا 

ـ   أك قياس الذكاء في الكء النماذج المدتمطػة مثػؿ  0668السيد أبك هاقـ 
كلػػـ تيػػد الباحثػػة فػػي حػػدكد  (Bar, on, 1997)  ,(،Goleman,1995)مديػػاس 

عمم ػػػػػا دراسػػػػػات قامػػػػػت ببنػػػػػاء مديػػػػػاس لمػػػػػذكاء الكيػػػػػداني كسػػػػػمة فػػػػػي الػػػػػكء 
(  لػػذلؾ أعػػدت الباحثػػة هػػذا المديػػاس Petrides & Furnham, 2001تةػػكر 

كفدػػا ل ػػذا التةػػكر لمػػذكاء الكيػػداني كسػػمة ككةػػؼ المككنػػات البناسيػػة لمػػذكاء 
الكيػػػداني كسػػػػمة كمػػػػا كرد فػػػي بطاريػػػػة ادتبػػػػارات الػػػذكاء الكيػػػػداني كنتاسي ػػػػا 

( حيػث افتػرض اف الػذكاء الكيػداني يتكػكف مػف   Petrides, 2009العامميػة لػػ  
( بعدا من ـ عم  أربعة عكامؿ  في حيف تبد  بعػديف 03بعدا ( يتقبل   05 

يتقبعكف عم  الدرية الكمية لمذكاء الكيداني كسمة كبنػاء عميػل يكػكف كةػؼ 
 أ (   : -0المدياس في ةكرتل ابكلية كما يمي   ممحؽ 

( معػردة   كيتالػمف أربعػة أبعػاد فرعيػة  75: كتدػاس بػػ   الكفاءة الوجدانية -0
 هي : 

( 5  3 0 0ادراؾ العاطعػػػػػػػة : كيدػػػػػػػاس بسػػػػػػػت معػػػػػػػردات ارقػػػػػػػاـ :    -أ 
 ( سالبتيف .6 4مكيبة  كالمعردتيف 

( مكيبػػػة  00-7التعػػػاطؼ كسػػػمة : كيدػػػاس بسػػػت معػػػردات :  مػػػف  -  
 ( سالبة. 00كالمعردة   
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( مكيبػػة  07-03التعبيػػر الكيػػداني: كيدػػاس بسػػت معػػردات:   مػػف  -ج 
 ( سالبة.  08كالمعردة   

( 04-09يػػػػػػة: كيدػػػػػػاس بسػػػػػػبل معػػػػػػردات:   مػػػػػػف العالقػػػػػػات ابيتماع -د 
 ( سالبة.  05مكيبة  كالمعردة   

 معردة كيتالمف ثالثة أبعاد فرعية هي :( 07  : كيداس بػ ضبط الذات-7
( مكيبػػػة   36-06التنظػػػيـ الكيػػػداني: كيدػػػاس بسػػػت معػػػردات:   مػػػف -أ 

 ( سالبة.30كالمعردة   
( 36-30تحمػػؿ الالػػغكط كمكاي ت ػػا : كيدػػاس بسػػت معػػردات:  مػػف -  

 ( سالبة.   37مكيبة  كالمعردة  
( 40-38التركم عػػػدـ ابندفاعيػػػة (: كيدػػػاس بدمػػػس معػػػردات:  مػػػف -ج 

 ( سالبة.40مكيبة  كالمعردة  
معػػردة كيتالػمف ثالثػػة أبعػاد فرعيػػة  (08ـــ  : كيدػاس   القابميـة االجتماعيــة-3

 هي: 
( مكيبػػػة   كالمعػػػردة 47-43ابةػػػرار: كيدػػػاس بسػػػت معػػػردات:  مػػػف  -أ 

 ( سالبة.48 
( مكيبػػة  53-49الػػتحكـ فػػي العاطعػػة: كيدػػاس بسػػت معػػردات:  مػػف  -  

 ( سالبة.54كالمعردة  
( مكيبػػة  59-55الػػكعي ابيتمػػاعي:  كيدػػاس بسػػت معػػردات:  مػػف  -ج 

 ( سالبة.66كالمعردة  
 معردة كيتالمف ثالثة أبعاد فرعية هي: (08 : ك يداس بػ السعادة-4

بػة  كالمعػردة ( مكي65-60تددير الذات : كيداس بست معردات:  مف  -أ 
 ( سالبة. 66 

( مكيبػػػػػػة  70-67السػػػػػػعادة كسػػػػػػمة: كيدػػػػػػاس بسػػػػػػت معػػػػػػردات:  مػػػػػػف  -  
 ( سالبة. 70كالمعردة  
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( مكيبػػػػػة  77 -73التعػػػػػارؿ كسػػػػػمة: كيدػػػػػاس بسػػػػػت معػػػػػردات:  مػػػػػف  -ج 
 ( سالبة.78كالمعردة  

( مكيبػة  كالمعػردة 83-79: كيداس بست معردات:  مػف القدرة عمت التكيف-5
 ( سالبة.84 

ــ -6 ــة ال ( مكيبػػة   كالمعػػردة 89-85: كيدػػاس بسػػت معػػردات:  مػػف  ذاتدافعي
 ( سالبة.96 

تصحيح مقياس الذكاء الوجداني   في صورته النهائية بعد حذف المفردات وفقا 
 لنتائج التحميل العاممي(:

المديػػاس عبػػارة عػػف مديػػاس تدػػدير دماسػػي  يتالػػمف دمسػػة مسػػتكيات لتػػكافر     
ت هػػػي  أبػػػدان  نػػػادران  أحيانػػػان  غالبػػػان  داسمػػػان(  سػػػمة الػػػذكاء الكيػػػداني   كالمسػػػتكيا

كيعطي المعحكص درية معينة تدؿ عم  مستكل تكافر السػمة دػالؿ  يابتػل عمػ  
( ك 5-0كػػؿ معػػردة فػػي المديػػاس  ك تتػػراكح دريػػة الطالػػ  عمػػ  كػػؿ معػػردة مػػف  

تعني الدرية كاحد  أبدان( أم ب يتكافر الذكاء الكيداني كسمة عند المعحكص  أما 
%  في أثنػاء 05الدرية أثناف فتعني  نادران( أم أف المعحكص يرل تكافرها بنسبة 
% فػػي أثنػػاء 56حياتػػل   أمػػا الدريػػة ثالثػػة فتعنػػي  أحيانػػان( أم أن ػػا تتػػكافر بنسػػبة 

%   أمػػػا الدريػػػة 75حياتػػػل   أمػػػا الدريػػػة أربعػػػة فتعنػػػي  غالبػػػان( تكافرهػػػا  بنسػػػبة 
% . ك نظػػران ثف المديػػاس يتكػػكف 066بة دمسػػة  فتعنػػي  داسمػػان( أم تكافرهػػا بنسػػ

( معردة في ةكرتل الن اسية تديس أربعة أقسػاـ كذلػؾ بعػد ايػراء التحميػؿ  75مف  
 العاممي فإف الدرية الكمية لكؿ قسـ تككف كما يمي:

 .046 ل   08تتراكح درية الدسـ اثكؿ مف  -
 . 86 ل   06تتراكح درية الدسـ الثاني مف  -
 . 86 ل   06ثالث مف تتراكح درية الدسـ ال -
 . 75 ل   05تتراكح درية الدسـ الرابل مف  -
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 . 375ك تككف أقة  درية يحةؿ عمي ا معحكص في المدياس هي 
 استددمت الباحثػة لحسػا  الةػدؽ طػريدتيف  صدق مقياس الذكاء الوجداني :

 هما :
 استددمت طريدتيف لحسا  ةدؽ ابستبانة:

 ةدؽ المحكميف: -0
مػػػػػ  ميمكعػػػػػة مػػػػػف المحكمػػػػػيف  بمػػػػػ  عػػػػػددهـ دمسػػػػػة  كذلػػػػػؾ بعػػػػػرض المديػػػػػاس ع 

(   كحسػػػػا  نسػػػػبة اتعػػػػاؽ  المحكمػػػػيف عمػػػػ  مالءمػػػػة محتػػػػكل 0محكمػػػػيف  ممحػػػػؽ
 المدياس لمطال  بيامعة عيف قمس بالمعادلة التالية:

÷ نسبة ابتعاؽ بيف المحكميف =  عدد المحكميف الذيف اتعدكا عمػ  ابسػتبانة     
   066× العدد الكم ي لممحك ميف( 

                             =5 ÷5  × )066  =066 % 
مما يدؿ عم  كيكد درية عالية مف ابتعاؽ بيف المحكميف عم  ةالحية تطبيػؽ 
المدياس عم  طال  يامعة عيف قػمس فػي ةػكرت ا الحاليػة   بعػد  يػراء بعػض 
التعػػػديالت   حيػػػث رأل بعػػػػض المحكمػػػيف ةػػػػالحية التطبيػػػؽ بعػػػػد  يػػػراء بعػػػػض 

 التكاليحية عم  بعض العبارات من ا عم  سبيؿ المثاؿ  :  التعديالت
( العامػػؿ ابكؿ : اسػػتبداؿ العبػػارة السػػالبة   عنػػد الديػػاـ بعمػػؿ 00المعػػردة رقػػـ   -

انظر لمةمحتي القدةية (   بػالعبارة المكيبة  عنػد الديػاـ بعمػؿ مػا ب انظػر 
 لمةمحتي القدةية فدط ( .

لث: استبداؿ عبارة   اقعر بالدكؼ كالدمػؽ تيػا  (  البعد الثا 78المعردة رقـ   - 
 مستدبمي ( بػ  اقعر بالحزف تيا  المستدبؿ (.

 كقد قامت الباحثة ب ذ  التعديالت بما يتالءـ كطبيعة البحث كعينة البحث . 
 الةدؽ العاممي:  -0

اعتمػػدت الباحثػػة عمػػ  طريدػػة التحميػػؿ العػػاممي بطريدػػة المككنػػات اثساسػػية       
Principal Component Analysis (PCA)   سػػػتةك قػػػد حػػػدد عػػػدد المككنػػػات 
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ك قػد حػذفت التقػبعات اثقػؿ   Varimaxمككنات(   مل التدكير المتعامػد بطريدػة 
ك حةمت عم  تقبعات أعم  مػف  Kaiserكارزي( كاعتمدت عم  محؾ 6.3مف  

عكامػػػؿ   كاقػػػتركت معػػػردات العامػػػؿ الدػػػامس عمػػػ  أربعػػػة معػػػردة  75( فػػػي 6.3 
ادس   الدػػدرة عمػػ  التكيػػؼ  ك دافعيػػة الػػذات(  فػػي التقػػبعات عمػػ  اكثػػر مػػف كالسػػ

عامػػػؿ    فتقػػػبعت  معردات مػػػا عمػػػ  عامػػػؿ مسػػػتدؿ االػػػافة لتقػػػبع ا عمػػػ  عامػػػؿ 
الكعػػاءة الكيدانيػػة كيػػاءت نسػػ  تقػػبع ـ عمػػ  عامػػؿ الكعػػاءة الكيدانيػػة أعمػػ  مػػف 

دة  تقػػبعت معػػر  08نسػػ  تقػػبع ـ عمػػ  عامػػؿ مسػػتدؿ . لتكػػكف التقػػبعات بكاقػػل  
   08 -0العامػػؿ اثكؿ   ك هػػك الكعػػاءة الكيدانيػػة    ك كانػػت هػػذ  المعػػردات مػػف ب

مػػف قيمػػة التبػػايف الكمػػي  ك تقػػبعت  06.43  ك أسػػ ـ هػػذا العامػػؿ بنسػػبة تبػػايف 
كأسػػ ـ  44 - 09معػػردة بالعامػػؿ الثػػاني  ك هػػك السػػعادة  ك هػػذ  المعػػردات مػػف06

معػػردات  06كمػػي  ك تقػػبعت مػػف قيمػػة التبػػايف ال 8.65هػػذا العامػػؿ بنسػػبة تبػػايف 
  ك 66-45بالعامػػؿ الثالػػث  ك هػػك الدابميػػة ابيتماعيػػة   كيتمثػػؿ بػػالمعردات مػػف 

 05مػػػػف قيمػػػػة التبػػػػايف الكمػػػػي  ك تقػػػػبعت 6.05أسػػػ ـ هػػػػذا العامػػػػؿ بنسػػػػبة تبػػػػايف 
  ك 75 -60معردات بالعامؿ الرابل  كهػك الػبط الػذات   ك تمثػؿ بػالمعردات مػف 

مػف قيمػة التبػايف الكمػي  ك بػذلؾ فدػد بمغػت  5.00يف أس ـ هذا العامؿ  بنسبة تبػا
معػػػردة مػػػف العػػػدد  05  ك ذلػػػؾ بعػػػد حػػػذؼ 46.34قيمػػػة التبػػػايف الكمػػػي لممديػػػاس 

معػػردة ثػػـ بمػػ  العػػدد الن ػػاسي بعػػد  96الكمػػي   حيػػث بمػػ  العػػدد اثكلػػي لممعػػردات 
معػػػردة  ك تكالػػػح تقػػػبعات المعػػػردات بالعكامػػػؿ المقػػػتدة بعػػػد التػػػدكير  75الحػػػذؼ 

 ( .  3ؽ   ممح
كاكالػػح التحميػػؿ العػػاممي كيػػكد  أربعػػة عكامػػؿ أساسػػية متمػػايزة فػػي هػػذ  المديػػاس  

كهػػي العامػػؿ اثكؿ ك الثػػاني ك الثالػػث كالرابػػل   حيػػث يػػاءت الديمػػة المميػػزة ل ػػذ  
 العكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الترتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

(  أمػػػػػػػا بديػػػػػػػة العكامػػػػػػػؿ ف ػػػػػػػي غيػػػػػػػر  5.00 - 6.05  -  8.65  - 06.43  
ة فػػػي المديػػػاس. كهكػػػذا يتػػػكافر لممديػػػاس الةػػػدؽ بمسػػػتكل أساسػػػية ك غيػػػر متمػػػايز 

 .مدبكؿ عمميان 



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة
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اسػتددمت الباحثػة لحسػا  ثبػات ابدتبػار  ثبات مقياس الذكاء الوجداني :
معامؿ العا كركنباخ لممدياس كمكؿ كاببعاد العرعية   كياءت النتاسج كما 

 يتالح مف اليدكؿ التالي :
 عم  درية عالية مف الثبات. يتالح مف اليدكؿ السابؽ أف المدياس    

ك الدالةػػة أف مديػػاس الػػذكاء الكيػػداني تػػكافر لػػل قػػرطا الةػػدؽ ك الثبػػات       
 الالركرياف بستددامل عمميان.

 قيم معامالت ثبات الفا كرونباخ لألبعاد الفرعية والمقياس ككل :( 7جدول   
 
 
 
 

                                              مقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكاء المعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي :
  (4 ممحؽ   - عداد الباحثة 

أعػػػدت الباحثػػػة المديػػػاس بعػػػد ابطػػػالع عمػػػ  ميمكعػػػة مػػػف ادتبػػػارات الػػػذكاء   
عمػػػ  سػػػبيؿ المثػػػاؿ ب الحةػػػر  حيػػػث حظػػػ  قيػػػاس الػػػذكاء  -من ػػػا تعػػػرض 

المعرفي باهتماـ كبير مف الباحثيف يتالح في كثرة المدػاييس الداةػة بػل فػي 
 ما يمي : -التراث النعسي 

  بينيه –مقياس ستانفورد Stanford Binat for Intelligence  الطبعة
 الدامسة : 

 معامل الفا كرونباخ االبعاد م
 6.88 الكعاءة الكيدانية   0
 6.87 السعادة  0
 6.74 الدابمية ابيتماعية 3
 6.89 البط الذات  4

 6.80 المقياس ككل       
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د كذكػػارهـ مػػف سػػف سػػنتيف  لػػ  يدػػيس المديػػاس الدػػدرات المعرفيػػة لألفػػرا
سػػنة  كيهعت بػػر ادتبػػار ةبينيػػلة لمػػذكاء مػػف أقػػ رك ادتبػػارات الػػذكاءد كذلػػؾ ثنػػل  85

كاف أكؿ  ادتبار حديدي يعدُّ ل ذا الغرض  كهك مدياس أعدَّ ابةدار اثكؿ منػل   
بالتعػػػػاكف مػػػػل سػػػػيمكف ( كذلػػػػؾ عنػػػػدما طمبػػػػت  منػػػػل ك زارةه المعػػػػارؼك  0965بينيػػػػل 

نسػػية  عػػداد  كسػػيمةض مكالػػكعية لعػػزؿ كتةػػنيؼ الػػعاؼ العدػػكؿ   كهػػك مديػػاس  الع ر 
عممي متدرِّجد ليتناس   مل السفِّ كالددرات العدمية التي تنمك في الطعػؿ كممػا تػدرَّج 
فػي عمػػر    كقػػد مػػرَّ المديػػاس بمراحػػؿ متعػددة  كظ ػػرت لػػل تعػػديالت مدتمعػػة كأهػػـ 

الػذم أدريػل  Terman 1996 اف تعديؿ ل ذا المدياس هك التعديؿ الػذم قػاـ بػل ترمػ
بينيػػػلةد كذلػػػؾ نسػػػبةن ليامعػػػة سػػػتانعكرد الػػػذم يعمػػػؿ في ػػػا  -تحػػػت اسػػػـ ةسػػػتانعكرد 

 ترماف.
 وصف المقياس: -
يتككف المدياس في طبعتل الدامسػة مػف عقػرة ادتبػارات فرعيػة متكافسػة فػي  -

 اليانبيف المعظي كغير المعظي لدياس الذكاء كما يمي : 
  س   ت(. ابستدبؿ التحميمي-
 ابستدبؿ الكمي   س  ؾ (.-
 المعمكمات  ـ(.-
 المعالية البةرية المكانية       ـ (  --
 ( 0600  تريمة فرج                 الذاكرة العاممة   ذ   ع (.  --

كقػػد ةػػمـ مديػػاس سػػتانعكرد بينيػػل لمػػذكاء: الةػػكرة الدامسػػة لالسػػتدداـ فػػي الكثيػػر 
 مف الميابت مف أهم ا : 

 حابت العيز ابرتداسي لدل اثطعاؿ كالمراهديف  كالبالغيف.تقديص -
 التدييـ ا كمينيكي كالنيكركسيككلكي  .-
 التدديرات النعسية التربكية المتعمدة بابلتحاؽ ببرامج التربية الداةة. -
 التدديرات الداةة بتعكيالات العماؿ.-
 ار.تدديـ معمكمات عف التددالت مثؿ الدطط العاسمية العردية لمةغ-
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 الدطط التربكية العردية لألطعاؿ في سف المدرسة.-
 التدييـ الم ني   التدطيط لالنتداؿ مف المدرسة  ل  العمؿ( بالنسبة لممراهديف.-
 التغيير الم ني لمراقديف كتةنيؼ كانتداء المكظعيف.-
  لحاؽ الطال  ببرامج المكهكبيف عدميا في المدارس .-
    Wedhller Bilevieue For Intelligenceمقياس وكسمر بمفيو لذكاء الراشدين 

كاف دافيػد ككسػمر كاالػل ابدتبػار يدػـك بديػاس ذكػاء المحػاليف  لػ  المستقػع  
مف الراقديف العايزيف ايتماعيان ثسبا  عدمية مدتمعػة كابالػطرا  كالتدمػؼ 

مدياسػػل المعػػركؼ باسػػـ  مديػػاس  0939العدمػػي. كنقػػر ككسػػمر ثكؿ مػػر  عػػاـ
ء الراقديف كالمراهديف( في محاكلل لتغطية يكان  الدةػكر بميعك لذكا -ككسمر

بينيػػل كغيػػر  مػػف مدػػاييس الػػذكاء العػػردم  -التػػي يعػػاني من ػػا مديػػاس سػػتانعكرد
كبداةػػل فػػي قيػػاس ذكػػاء الراقػػديف باسػػتدداـ مع ػػـك العمػػر العدمػػي  هػػذا كػػالـ 

كيعػػػد ابدتبػػػار ةػػػالحان لديػػػاس ذكػػػاء  0955ككسػػػمر نعسػػػل(    كرايعػػػل عػػػاـ 
ديف  كدقيدػػان فػػي قياسػػل لممسػػتكيات المتكسػػطة كالػػدنيا مػػف الػػذكاء. كيعتبػػر الراقػػ

مدياس ككسمر المدتةر لمذكاء مف أحدث كأقػ ر المدػاييس لمػذكاء فػي العػالـ 
حيػػػػث يمتػػػػاز بسػػػػ كلة التطبيػػػػؽ كالتةػػػػحيح كتعػػػػدد ابسػػػػتددامات كالمكاقػػػػؼ   

 كيتمتل بدببت ةدؽ كثبات ييدة. 
 ( ادتبار فرعي :  00دياس ككسمر مف   بنية المدياس:  يتككف م -   

 ست منها لفظيه كما يمي : 
 الع ـ العاـ  -0               المعمكمات العامة-0
 المتقاب ات  -4                 اعادة ابرقاـ  - 3
 الحسا  كالمعردات. -6        ابستدبؿ الحسابي      -5

 والخمسة االخرى عمميه أدائية  كما يمي :
 تكميؿ الةكر -0           ترتي  الةكر  -0 
 تيميل ابقياء -4         رسـك المكعبات  -3 
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 رمكز ابرقاـ . -5 
ك تبرز أهمية مدياس ككسمر المدتةر لمذكاء في اتداذ قرارات هامػة فػي 
عمميػػػة الكقػػػؼ كالتعػػػرؼ كالتقػػػديص كابدتيػػػار لمعػػػالج النعسػػػي كالبحػػػث 

 العممي .
 عبارة عف : الدرية الكمية لممدياس -

o درية المدياس المعظي  : كه  ميمػكع الػدريات التػي يحةػؿ عمي ػا المعحػكص
 مف أداء ابدتبارات المعظية مف ابكؿ ال  السادس .

o دريػػة المديػػاس العممػػي : كهػػ  ميمػػكع الػػدريات التػػي يحةػػؿ عمي ػػا العػػرد مػػف
 دالؿ أداء ابدتبارات العممية  مف السابل ال  الحادم عقر .

o سػػػميف  كاسػػػتدراج دريػػػل عمػػػ  المديػػػاس ككػػػؿ تعبػػػر عػػػف نسػػػبة الػػػذكاء                                                                      يمػػػل الد  
   تريمة لكيس كامؿ مميكة   د.ت(

 ـــــــاس منظومـــــــة التقيـــــــيم المعرفـــــــي  ـ.ت.ـ(  الكػػػػػػػاس( لمػػػػػػػذكاء كفدػػػػػػػا  مقي
دؼ المديػاس تديػيـ (   كيسػت Das, Naglieri & Kirby 1994لتةػكر 

( ابسػػكياء كذكم ةػػعكبات الػػتعمـ 07-5العمميػػات المعرفيػػة لألطعػػاؿ مػػف  
كذكم ابحتيايات الداةة   تمؾ  المنظكمػة التػي تدػـك عمػ  اسػاس نظريػة 

 PASS ) لمػػػػػػػذكاء كتعنػػػػػػػي   التدطػػػػػػػيط    ابنتبػػػػػػػا    التػػػػػػػ ني   التتػػػػػػػابل )
ارا   كتغطػػػػػػي كتتالػػػػػػمف العمميػػػػػػات المعرفيػػػػػػة بالمديػػػػػػاس اثنػػػػػػ  عقػػػػػػرة ادتبػػػػػػ

( ككػػػػػؿ  3( كانحػػػػػراؼ معيػػػػػارم   06ابدتبػػػػػارات العرعيػػػػػة دريػػػػػة مداسػػػػػة  
(. 05( كانحراف ػػػػػػا المعيػػػػػػارم  066المديػػػػػػاس يعطػػػػػػي دريػػػػػػات متكسػػػػػػط ا  

فػػي تحديػػد كعػػاءة ابفػػراد  CASكيسػػتددـ مديػػاس منظكمػػة التديػػيـ المعرفػػي 
كالتعػػػرؼ عمػػػ  مسػػػتكل الكظػػػاسؼ المعرفيػػػة كذلػػػؾ مػػػف دػػػالؿ التعػػػرؼ عمػػػ  

                                                           ءة العمميات المعرفية في عالقت ا بعال ا البعض.كعا
   بطارية االختبارات المعرفية العاممية : إعداد وتعريب الشـرقاوي  والشـي

ـــد الســـالم                    ـــة عب (.كتدػػػيس البطاريػػػة م 0993و نادي
 ثالثة عكامؿ هي : 
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 السرعة ابدراكية     -0                  ابرتباطية .         الذاكرة-0
 العامؿ العددم . -3    

اتالػػح لمباحثػػة فػػي الػػكء العػػرض السػػابؽ لػػبعض مدػػاييس الػػذكاء اف مككنػػات 
الػػذكاء تنكعػػت فيمػػا بين ػػا  ككػػذلؾ دادػػؿ تعػػديالت المديػػاس نعسػػل عمػػ  سػػبيؿ 

ي المككنػػات ابساسػػية لمػػذكاء المثػػاؿ ادتمعػػت اةػػدارات مديػػاس بينيػػل لمػػذكاء فػػ
فعػػي الطبعػػة الرابعػػة أفتػػرض أحػػد مككنػػات الػػذكاء الػػذاكرة قةػػيرة ابمػػد   كفػػي 
الطبعػػػة الدامسػػػة طػػػكر المكػػػكف حيػػػث تػػػـ اسػػػتبدال ا بالػػػذاكرة العاممػػػة .أالػػػافة 
لكيػػكد الكثيػػر مػػف العمميػػات المعرفيػػة يػػرل الػػبعض أنػػا الػػمف مككنػػات الػػذكاء 

( همػػا احػػدل PASSالمتكاةػػؿ د فكفدػػا لتةػػكر  مثػػؿ ابنتبػػاهيف  ابنتدػػاسي ك 
(ان ػػػا Friedman et al.,2006العمميػػػات المعرفيػػػة لمػػػذكاء   فػػػي حػػػيف يػػػرل  

عمميات  طرحت في البداية عم  ان ا عمميات معرفية تيرل دراسػت ا بػالتزامف 
مل مرقرات الذكاء كتحدد المف مرقرات ابداء التنعيذم أك ابكاديمي   كتػـ 

 ا عمميات مسركلة عف التبايف المعرفي الذم ب يستطيل الذكاء تناكل ا عم  ان
تعسػػػير  . امػػػا ابف يػػػتـ تناكل ػػػا كأحػػػد مككنػػػات الػػػذكاء    الدرنػػػة   كعبػػػد اهلل   
د.ت(دلذلؾ تحاكؿ الباحثة كالل ررية تكاممية دينامية بيف مككنات الذكاء في 

ليػػة كتسػػتدمص المدػػاييس السػػابدة تناسػػ  ال ػػدؼ كالمقػػاركيف فػػي الدراسػػة الحا
 المككنات التالية لممدياس :

ـــا  .-0 ـــابعي.  - 7االنتب ـــزامن والتت ـــز المت ـــة.  -3التجهي ـــذاكرة العامم  -4ال
 التخطيط . -5االدراك  الفهم (. 

 كعميل اقتدت الباحثة م اـ المدياس  في الكء :
 ,Das( كفدػػػا لتةػػػكر PASSكةػػػؼ ادتبػػػار منظكمػػػة التديػػػيـ المعرفػػػي  -0

Naglieri & Kirby 1994   بدتبػارات ابنتبػا    0666( تريمػة  الػدي )
 كالتي يز    كالتدطيط .
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كةػػؼ م مػػة مػػدل الدػػراءة لديػػاس المكػػكف المعظػػي لمػػذاكرة العاممػػة   كم مػػة -0
( مػػػل تغييػػػر مسػػػتكل 0665الةػػػكرة كالػػػرقـ  عػػػداد  أبػػػك سػػػريل  كعاقػػػكر  

ةعكبة الم ػاـ لتناسػ  طػال  اليامعػة حيػث كانػت معػد  لتالميػذ المرحمػة 
 بتداسية.اب

ادتبػػار الدػػدرات العامػػة اليانػػ  المعظػػي    اةػػدار المركػػز الػػكطني لمديػػاس -3
كالتدػػكيـ فػػي التعمػػيـ العػػالي   كذلػػؾ لديػػاس ابدراؾ   الع ػػـ ( . كفيمػػا يمػػي 

 عرض مككنات المدياس بالتعةيؿ :
 القسم االول / قياس االنتبا  ويتضمن مهمتين :

 م مة البحث عف العدد. -رؾ(  قياس ابنتبا  عم  اساس ثبات المد -أ
  ال ػػدؼ مػػف الم مػػة : ت ػػدؼ الم مػػة الػػ  قيػػاس ابنتبػػا  عمػػ  اسػػاس ثبػػات

 المدرؾ .
  كةػػػػؼ الم مػػػػة : تتكػػػػكف الم مػػػػة مػػػػف عػػػػدديف    يمي مػػػػا  ميمكعػػػػة مػػػػف

الةػػػػػعكؼ بعالػػػػػ ا يتالػػػػػمف العػػػػػػدديف كالػػػػػبعض ابدػػػػػر ب يتالػػػػػػمن ا   
 ؼ .كالمطمك  كالل دط تحت العدديف بنعس الترتي  في الةعك 

 : ايراءات التطبيؽ 
 عرض العدديف ال دؼ عم  المعحكص . -0
 عرض الةعكؼ الستة . -0
 طم  مف المعحكص كالل دط تحت العدديف بنعس الترتي  . -3
 ثانية . 056زمف عرض الم مة كابيابة عمي ا  -4
 : طريدة التةحيح 

يسيؿ زمف ابيابة لممعحكص كيحكؿ الزمف ال  درية كفدا ليدكؿ التةػحيح 
( لكػػػؿ  5 -0(   بحيػػػث تتػػػراكح الدريػػػة فػػػي حالػػػة ابيابػػػة مػػػف    5  ممحػػػؽ 

  ةػعرا (   كالدريػة الكميػة  حالػة عػدـ ابيابػة يأدػذ المعحػكص  ةؼ   كفي
 (. 36لمدسـ مف   ةعر ال  
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م مػػػة البحػػػث عػػػف الكممػػػات  - قيػػػاس ابنتبػػػا  عمػػػ  اسػػػاس تغييػػػر المػػػدرؾ(  - 
 كابيابة عمي ا ( :ثانية يتالمف عرض اليمؿ  086المتقاب ة  الزمف 

قياس ابنتبا  عم  اساس تغيير المدرؾ . الهدف  : 
تتككف الم مة مف ستة يمؿ   بعال ا يحتكل عم  كممات ل ػا  وصف المهمة :

نعػػس القػػكؿ ابمالسػػي  كالػػبعض ابدػػر ب يحتػػكل عمػػ  كممػػات ب ػػذ  
 .الةعة  المطمك  كالل دط تحت الكممتيف المتقاب تيف

إجراءات التطبيق : 
 ض اليمؿ عم  المعحكص .عر .0
 طم  مف المعحكص كالل دط تحت الكممتيف بنعس القكؿ ابمالسي  . .0
 ثانية . 086زمف عرض الم مة كابيابة عمي ا .3
طريقة التصحيح : 

يسػػيؿ زمػػف ابيابػػة لممعحػػكص كيحػػكؿ الػػزمف الػػ  دريػػة كفدػػا ليػػدكؿ التةػػحيح 
( لكػؿ ةػؼ    5 -0(   بحيث تتراكح الدرية في حالة ابيابة مػف    5محؽ م 

كفػػي حالػػة عػػدـ ابيابػػة يأدػػذ المعحػػكص   ةػػعر(   كالدريػػة الكميػػة لمدسػػـ مػػف   
 (. 36ةعر ال  

يػػتـ يمػػل دريػػة المعحػػكص فػػي الدسػػميف كقسػػمت ا عمػػ  اثنػػيف لمحةػػكؿ عمػػ  
 (.36درية مف  

 القسم الثاني / مهمتي قياس التجهيز:
 م مة ذاكرة ابقكاؿ : - قياس التي يز المت ني ( - أ

قياس التي يز المت ني. الهدف من المهمة : 
تتكػػػػكف الم مػػػػة مػػػػف ميمكعػػػػة مػػػػف ابقػػػػكاؿ ال ندسػػػػية  وصــــف المهمــــة :

عػػادة انتاي ػػا  البسػػيطة   كالمطمػػك  منػػؾ التعػػرؼ عمػػ  هػػذ  ابقػػكاؿ كا 
 في تةميمات هندسية أكثر تعديدا.  

إجراءات التطبيق : 
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. عرض القكؿ عم  المعحكص 
 عػادة انتايػل فػي تةػميـ طم  مف المعحكص التعرؼ ع م  هذا القػكؿ  كا 

 هندسي أكثر تعديدا.
 ثكاني   ثـ تسييؿ زمف ابيابة كالدرية في الكء  5الزمف :عرض القكؿ

 الزمف 
: طريؽ التةحيح 
 يسػػػػيؿ زمػػػػف ابيابػػػػة لممعحػػػػكص كيحػػػػكؿ الػػػػزمف الػػػػ  دريػػػػة كفدػػػػا ليػػػػدكؿ

 (   بحيػػػث تتػػػراكح الدريػػػة فػػػي حالػػػة ابيابػػػة مػػػف  5التةػػػحيح   ممحػػػؽ
( لكػػػػػؿ ةػػػػػؼ   كفػػػػػي حالػػػػػة عػػػػػدـ ابيابػػػػػة يأدػػػػػذ المعحػػػػػكص                        5 -0 

 (. 36  ةعر(   كالدرية الكمية لمدسـ مف   ةعر ال  
  قياس التي يز المتتابل (:م مة أسسمة اليممة : -  

قياس التي يز المتتابل . الهدف من المهمة : 
: يمػػؿ    كالمطمػػك  منػػؾ تتكػػكف الم مػػة مػػف  ميمكعػػة مػػف ال وصــف المهمــة

ابنتبػػا  لميممػػة كابيابػػة عمػػ  السػػراؿ الػػذم يمي ػػا . كػػؿ يممػػة تحتػػكم 
 عم  اسماء اثلكاف بدب مف الكممات .

 اجراءات التطبيق  : 
 عرض اليممة عم  المعحكص .-0
 طم  مف المعحكص ابيابة عم  السراؿ.-0
 زمف العرض كممتيف كؿ ثانية . -3

: طريق التصحيح 
ابػػة لممعحػػكص كيحػػكؿ الػػزمف الػػ  دريػػة كفدػػا ليػػدكؿ يسػػيؿ زمػػف ابي

(   بحيػػث تتػػراكح الدريػػة فػػي حالػػة ابيابػػة مػػف 5التةػػحيح   ممحػػؽ  
( لكػػػػػؿ ةػػػػػؼ   كفػػػػػي حالػػػػػة عػػػػػدـ ابيابػػػػػة يأدػػػػػذ المعحػػػػػكص  5 -0 

 (. 36 ةعر(   كالدرية الكمية لمدسـ مف   ةعر ال  
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كؿ يتـ يمل دريػة المعحػكص فػي الدسػميف كقسػمت ا عمػ  اثنػيف لمحةػ
 (.36عم  درية مف  

 :  القسم الثالث / قياس الذاكرة العاممة ويتضمن مهمتين  
 م مة مدل الدراءة :-أ 
قياس المككف المعظي في الذاكرة العاممة المعظية . الهدف من المهمة : 
تتككف الم مة مف دمس مستكيات  مف اليمػؿ غيػر المترابطػة  وصف المهمة :

( كالمطمػػك  منػػػؾ بعػػد ن ايػػػة  يمػػػؿ 9 -5  تػػدرج فػػي المسػػػتكل مػػف  
 عرض اليمؿ تذكر الكممة ابديرة في كؿ يممة بالترتي  .

اجراءات التطبيق : 
 ( يمؿ . 5عرض المستكل ابكؿ  -0
بعد ن اية العرض لممستكل ابكؿ يطم  مف المعحػكص اسػتدعاء الكممػات -0

 ابديرة بالترتي  .
 زمف العرض ثانية لكؿ كممة .-3
 عم  الترتي  .يتـ عرض بدية المستكيات -4

طريقة التصحيح : 
يأدػػػذ المعحػػػكص دريػػػػة لكػػػؿ كممػػػػة ةػػػحيحة يػػػػتـ اسػػػتدعاس ا بالترتيػػػػ    

 (.35كتتراكح درية الدسـ مف  ةعر  ل  
 :  مهمة االرقام والصور-  
  المكاني (   –ال دؼ مف الم مة : قياس المككف غير المعظي   البةرم

 في الذاكرة العاممة .
 ةػػػكرة 00ة مػػػف الةػػػكر عػػػددها  : تتكػػػكف  ميمكعػػػ وصـــف المهمـــة )

كعمػػ  يسػػار كػػؿ ةػػكرة رقػػـ   عميػػؾ حعػػظ ابرقػػاـ المدابمػػة لكػػؿ ةػػكرة   
 كاستدعاس ا  .
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 اجراءات التطبيق : 
 دقاسؽ (. 4رقـ  في   00( ةكرة يدابم ـ 00عرض   -0
عػػػرض اسػػػماء الةػػػكر عمػػػ  المعحػػػكص كالمطمػػػك  منػػػل كتابػػػة الػػػرقـ -0

 الةحيح لكؿ ةكرة .
 طريقة التصحيح : 
دػػػذ المعحػػػكص دريػػػة لكػػػؿ رقػػػـ ةػػػحيح يػػػتـ اسػػػتدعاسل   كتتػػػراكح دريػػػة يأ

(.     يػػتـ يمػػل دريػػة العحػػكص فػػي الدسػػميف  00الدسػػـ مػػف  ةػػعر  لػػ  
( ليحةػػػؿ المعحػػػكص عمػػػ  دريػػػة كميػػػة 0.566كقسػػػمت ا عمػػػ  معامػػػؿ  

( كذلػؾ لتسػاكم الػدريات الن اسيػة ثقسػاـ المديػاس 36لمذاكرة العاممة مف  
 .ين ـكتيسير المدارنات ب

 مهمة اكتشاف الكممة الخاطئة سياقيا : –القسم الرابع / قياس االدراك  
قيػػػاس الدػػػدرة عمػػػ  اكتقػػػاؼ ابدطػػػاء السػػػياقية   كأحػػػد  الهـــدف مـــن المهمـــة :

 مرقرات حدكث عممية ابدراؾ .
سػػت يمػػؿ تحتػػكم كػػؿ يممػػة عمػػ  اربعػػة تتكػػكف الم مػػة مػػف  : وصــف المهمــة

غيػػر ةػػحيحة مػػف حيػػث  –دطػػأ سػػياقيا كممػػات تحت ػػا دػػط كاحػػدة فدػػط مػػن ف 
 كليس امالسيا أك نحكيا . -المعن  

اجراءات التطبيق : 
.  عرض اليممة ابكل 
 طم  التعرؼ عم  الكممة الداطسة سػياقيا مػف ابربعػة كممػات ابتػي تحػت ف دػط

 باليممة . 
   :طريقة التصحيح 

تةػػػحيح   يسػػػيؿ زمػػػف ا يابػػػة ثػػػـ يػػػتـ تحكيػػػؿ الػػػزمف الػػػ  دريػػػة كفدػػػا ليػػػدكؿ ال
( لحيابػػػػات الةػػػػحية    5-0( بحيػػػػث تتػػػػراكح دريػػػػة السػػػػراؿ مػػػػف   5ممحػػػػؽ

 ( . 36كةعر لمعقؿ في ابيابة ز كتتراكح درية الدسـ مف   ةعر ال  
 مهمة التوصيل : -القسم الخامس/ قياس التخطيط 
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 قياس قدرة المعحكص عم  التدطيط . الهدف من المهمة: 
 تحتػػكل الداسمػػة  أ(عمػػ  : تتكػػكف مػػف قػػاسمتيف  أ وصــف المهمــة )     )

فدػػػرتيف   العدػػػرة ابكلػػػ  عبػػػارة عػػػف ميمكعػػػة مػػػف ثالثػػػة سالسػػػؿ مػػػف 
ابرقػػػػاـ   كالعدػػػػرة الثانيػػػػة : ميمكعػػػػة مػػػػف ثالثػػػػة سالسػػػػؿ مػػػػف ابرقػػػػاـ 
كالحػػػػػركؼ كتحتػػػػػكم الداسمػػػػػة   ( قاسمػػػػػة البػػػػػداسؿ عمػػػػػ  ثمانيػػػػػة ارقػػػػػاـ 

لتكةػػيؿ كحػػركؼ  كمػػاؿ السالسػػؿ فػػي الداسمػػة  ا( .كالمطمػػك  منػػؾ ا
 لألرقاـ كالحركؼ التي تكافؽ التسمسؿ الةحيح .

 اجراءات التطبيق : 
تدػػػػػدـ ميمػػػػػكعتي السالسػػػػػؿ   ابرقػػػػػاـ   كابرقػػػػػاـ كالحػػػػػركؼ (  لػػػػػ   -2

 الطال .
يطمػػػ  مػػػف الطػػػال  أف يدػػػرءكا السالسػػػؿ ييػػػدا كيكةػػػمكف الػػػرقـ أك  -0

 الحرؼ الذم يناس  السمسمة مف قاسمة البداسؿ .
 ثانية لمعدرة الثانية. 56ابكل    ك ثانية لمعدرة  45الزمف :  -2
 يتـ حسا  زمف ابيابة . -2

طريقة التصحيح : 
( لحيابػػػة الةػػػحيحة   كةػػػعر  5 -0يحػػػكؿ الػػػزمف لػػػدريات تتػػػراكح مػػػف  

 (.36لحيابة الداطسة . كتتراكح درية الدسـ مف   ةعر  ل  
 .(056: كعميل تتراكح الدرية الكمية لممدياس مف  ةعر  ل   الدرجة الكمية

 استددمت الباحثة لحسا  الةدؽ طػريدتيف  صدق مقياس الذكاء المعرفي :
 هما :

 .ةدؽ المحكميف 
كذلػؾ بعػرض المديػاس عمػ  ميمكعػػة مػف المحكمػيف  بمػ  عػددهـ دمسػػة  

(   كحسػػػػا  نسػػػػبة اتعػػػػاؽ  المحكمػػػػيف عمػػػػ  مالءمػػػػة 0محكمػػػػيف  ممحػػػػؽ
بة محتػػػكل المديػػػاس لمطػػػال  بيامعػػػة عػػػيف قػػػمس بالمعادلػػػة التاليػػػة: نسػػػ
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÷ ابتعاؽ بيف المحكمػيف =  عػدد المحكمػيف الػذيف اتعدػكا عمػ  المديػاس  
   066× العدد الكم ي( 

  =5 ÷5  × )066  =066% 
ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػ  كيػػػػكد دريػػػػة عاليػػػػة مػػػػف ابتعػػػػاؽ بػػػػيف المحكمػػػػيف عمػػػػ  
ةػػالحية تطبيػػؽ المديػػاس عمػػ  طػػال  يامعػػة عػػيف قػػمس فػػي ةػػكرت ا 

  حيػػػػث رأل بعػػػػض المحكمػػػػيف  الحاليػػػػة   بعػػػػد  يػػػػراء بعػػػػض التعػػػػديالت
 ةالحية التطبيؽ بعد  يراء بعض التعديالت من ا عم  سبيؿ المثاؿ: 

م ػػػاـ التدطػػػيط  : يعػػػؿ الكممػػػات التػػػي يدتػػػار المعحػػػكص مػػػف بين ػػػا  -
 أربعة كممات بعد  ف انت ثالثة في الةكرة اثكلية لممدياس .

 م مػػػػة قيػػػػاس ابنتبػػػػا  عمػػػػ  اسػػػػاس ثبػػػػات المػػػػدرؾ : كالػػػػل سػػػػراليف - 
رسيسػػييف بحيػػث يكػػكف فػػي كػػؿ سػػراؿ عػػدديف همػػا ال ػػدؼ يمػػي ـ ميمكعػػة 
الةػػعكؼ مػػف ابعػػداد التػػي يػػتـ ابدتيػػار من ػػا   كلػػيس سػػراؿ كاحػػد يميػػل 

 ست ةعكؼ كما كاف في الةكرة اثكلية لممدياس .
كقػػػد قامػػػت الباحثػػػة ب ػػػذ  التعػػػديالت بمػػػا يػػػتالءـ كطبيعػػػة البحػػػث كعينػػػة 

 البحث .
 :الصدق العاممي 
اعتمػػدت الباحثػػة عمػػ  طريدػػة التحميػػؿ العػػاممي بطريدػػة المككنػػات اثساسػػية     

Principal Component Analysis (PCA ك قػد حػدد عػدد المككنػات )
ك قػػػػد حػػػػذفت   Varimax دمسػػػػة مككنػػػػات(   مػػػػل التػػػػدكير المتعامػػػػد بطريدػػػػة 

ك قػد حةػمت  Kaiser( كاعتمدت عم  محػؾ كػايزر6.3التقبعات اثقؿ مف  
معػػردة عمػػ  دمسػػة عكامػػؿ    53( فػػي 6.3مػػ  تقػػبعات أعمػػ  مػػف  الباحثػػة ع

معػػردة تقػػبعت بالعامػػؿ اثكؿ  ك هػػك عمميػػة ابنتبػػا   00لتكػػكف التقػػبعات بكاقػػل 
  ك أسػػػػ ـ هػػػػذا العامػػػػؿ بنسػػػػبة تبػػػػايف  00 -0  ك كانػػػػت هػػػػذ  المعػػػػردات مػػػػف 

معػػردة بالعامػػؿ الثػػاني  ك هػػك 00مػػف قيمػػة التبػػايف الكمػػي  ك تقػػبعت  09.05
كأسػػػػػ ـ هػػػػػذا العامػػػػػؿ بنسػػػػػبة تبػػػػػايف  04 -03ي يػػػػػز  ك هػػػػػذ  المعػػػػػردات مػػػػػفالت
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معػػردات بالعامػؿ الثالػػث  ك هػػك  6مػف قيمػػة التبػايف الكمػػي  ك تقػبعت  00.45
  ك أس ـ هػذا العامػؿ بنسػبة تبػايف 36-05التدطيط   ك يتمثؿ بالمعردات مف 

هػػػك معػػػردات بالعامػػػؿ الرابػػػل  ك  07مػػػف قيمػػػة التبػػػايف الكمػػػي  ك تقػػػبعت 5.09
  ك أسػػ ـ هػػذا العامػػؿ  بنسػػبة 47 -30الػػذاكرة العاممػػة ك تمثػػؿ بػػالمعردات مػػف 

معػردات بالعامػؿ الدػامس   6. مف قيمػة التبػايف الكمػي  ك تقػبعت 5,06تبايف 
  ك أسػػػ ـ هػػػذا العامػػػؿ  بنسػػػبة 53 -48كهػػػك ابدراؾ ك تمثػػػؿ بػػػالمعردات مػػػف 

يمػػػة التبػػػايف الكمػػػي . مػػػف قيمػػػة التبػػػايف الكمػػػي ك بػػػذلؾ فدػػػد بمغػػػت ق4.96تبػػػايف 
معػػردات مػػف العػػدد الكمػػي   حيػػث بمػػ   7  ك ذلػػؾ بعػػد حػػذؼ 55.85لممديػػاس 

معػردة  53معػردة ثػـ بمػ  العػدد الن ػاسي بعػد الحػذؼ  66العدد اثكلي لممعػردات 
 ( .6ك تكالح تقبعات المعردات بالعكامؿ المقتدة بعد التدكير ممحؽ رقـ  

 الباحثػة لحسػا  ثبػات ابدتبػار : اسػتددمت  ثبات مقياس الذكاء المعرفـي
معامؿ العا كركنباخ لممدياس كمكؿ كاببعاد العرعية   كياءت النتاسج كمػا 

 يتالح مف اليدكؿ التالي : 
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  ككلككل  والمقياسوالمقياس  الفرعيةالفرعية  لألبعادلألبعاد  كرونباخكرونباخ  ألفاألفا  ثباتثبات  معامالتمعامالت  قيمقيم  ::  ((33    جدولجدول

 يتالح مف اليدكؿ السابؽ أف المدياس عم  درية عالية مف الثبات.    
ك الدالةػػة أف مديػػاس الػػذكاء المعرفػػي تػػكافر لػػل قػػرطا الةػػدؽ ك الثبػػات       

 تددامل عمميان.الالركرياف بس
(                                           7  ممحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ    اســــــــــــــــــــــــتبانة االنــــــــــــــــــــــــدماج الرقمــــــــــــــــــــــــي : (3    

   اعداد الباحثة(
تػػػـ اعػػػداد ابسػػػتبانة فػػػي الػػػكء رريػػػة تكامميػػػة ديناميػػػة لبنيػػػة ابنػػػدماج الرقمػػػي 

  ( ،(Munoz,2010, 45-47:  تناسػػػ  طبيعػػػػة البحػػػث الحػػػػالي ككفدػػػا لػػػػػ 

(Selwyn,2010,37 )( ،Johnson,2008. ) 

 وصف االستبانة :- أ
 تتككف ابستبانة مف ستة ابعاد هي :  
البعد ابكؿ / كثافة ابستدداـ كفرص النعاذ :كيديس ا عدد دمس معػردات مكيبػة  

 (.   البعػػػػػد الثػػػػػاني / أغػػػػػراض ابسػػػػػتدداـ كميابتػػػػػل : 5 -0كارقم ػػػػػا مػػػػػف  مػػػػػف 
(. البعػػد الثالػػث / 06  -6مػػف  مػػف  كيديسػػ ا عػػدد دمػػس معػػردات مكيبػػة كارقم ػػا

الم ػػػارة فػػػي ابسػػػتدداـ : كيديسػػػ ا عػػػدد دمػػػس معػػػردات مكيبػػػة كارقم ػػػا مػػػف  مػػػف 
(.    البعػػد الرابػػل / ابنػػدماج  : كيديسػػ ا عػػدد دمػػس  معػػردات مكيبػػة  05 -00

 معامل الفا كرونباخ االبعاد م

 6.87 ابثارة كابنتبا . 0

 6.79  يز المتزامف كالتتابعي .التي 0

 6.75 الذاكرة العاممة . 3

 6.90 التدطيط . 4
 6.83 ابدراؾ . 5

 6.84 المقياس ككل
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(.                        البعػػػػػد الدػػػػػامس / ادكات  06 -06كارقم ػػػػػا مػػػػػف  مػػػػػف 
(.         05 -00ا عػػدد دمػػس معػػردات مكيبػػة كارقم ػػا مػػف  مػػف كيديسػػ  ابسػػتدداـ :

البعد السػادس / مدريػات ابسػتدداـ : كيديسػ ا عػدد دمػس معػردات ثالثػة مكيبػة 
 (.09  07( كمعردتيف سالبتيف رقـ   36   08 06كارقم ا  

 بدائل اإلجابة: - ب
حيانػا     غالبػا   أ يكيد دمسة بػداسؿ لحيابػة فػي كػؿ ابسػتبانة  كهػي  داسمػا

( عمػ  الترتيػ      0 - 5(   كتتراكح دريػات ا يابػة عمػي ف مػف  نادرا  ابدا
 ( .056-36كعميل يتراكح المدل الكمي لمدريات مف  

: صدق االستبانة 
 استخدمت طريقتين لحساب صدق االستبانة:  
 صدق المحكمين: -أ
كمػػيف مح 5كذلػػؾ بعػػرض ابسػػتبانة عمػػ  ميمكعػػة مػػف المحكمػػيف  بمػػ  عػػددهـ  

(   كحسػػػػا  نسػػػػبة اتعػػػػاؽ  المحكمػػػػيف عمػػػػ  مالءمػػػػة محتػػػػكل ابسػػػػتبانة  0 ممحػػػػؽ
 لمطال  بيامعة عيف قمس بالمعادلة التالية:

÷ نسػػبة ابتعػػاؽ بػػيف المحكمػػيف =  عػػدد المحكمػػيف الػػذيف اتعدػػكا عمػػ  ابسػػتبانة  
   066× العدد الكم ي لممحك ميف( 

                                =5 ÷5 × ) 066  =066 % 
مما يدؿ عم  كيكد درية عالية مف ابتعاؽ بيف المحكميف عمػ  ةػالحية تطبيػؽ 
ابستبانة عم  طال  يامعة عيف قمس فػي ةػكرت ا الحاليػة   بعػد  يػراء بعػض 
التعػػػػديالت   حيػػػػث رأل بعػػػػض المحكمػػػػيف ةػػػػالحية التطبيػػػػؽ بعػػػػد  يػػػػراء بعػػػػض 

 سبيؿ المثاؿ  :  التعديالت التكاليحية عم  بعض العبارات من ا عم 
( البعػػػػد ابكؿ : اسػػػػتبداؿ  ايمػػػػس عمػػػػ  ابنترنػػػػت أكثػػػػر مػػػػف ثػػػػالث 0المعػػػػردة   -

 ساعات يكميا .( بػ    ايمس عم  ابنترنت فترات طكيمة يكميا ( .



  البريالبري  عثمانعثمان  رياضرياض  محمدمحمد  أمانيأماني  د.د.      الوجدانيالوجداني  الذكاءالذكاء  ومكوناتومكونات  المعرفيالمعرفي  الذكاءالذكاء  عممياتعمميات  بينبين  البنائيةالبنائية  العالقاتالعالقات  نمذجةنمذجة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20                                       DDOOII  :: 10.12816/0052737  

( البعػػد الثػػاني : اسػػتبداؿ   اتكاةػػؿ ايتماعيػػا مػػل اةػػدقاسي كاقػػاربي 8المعػػردة   -
 عبر ابنترنت (.عبر ابنترنت ( بػ   اتكاةؿ ايتماعيا 

أزكر غػػػرؼ المحادثػػػات عمػػػ  ابنترنػػػت اسػػػتبداؿ    ( البعػػػد الثػػػاني :9المعػػػردة   -
 لمتعرؼ عم  اةدقاء يدد( بػ  أزكر غرؼ المحادثات عم  ابنترنت (.

( البعػػػػد الثالػػػػث: اسػػػػتبداؿ عبػػػػارة  اسػػػػتددـ محركػػػػات البحػػػػث ( بػػػػػ 00المعػػػػردة   -
  استددـ مكاقل البحث المتنكعة (.

 مت الباحثة ب ذ  التعديالت بما يتالءـ كطبيعة كعينة البحث.كقد قا
 الصدق التمييزي : -ب

لحسػػػا  هػػػػذا النػػػػكع مػػػف الةػػػػدؽ يقػػػػير بعػػػػض المػػػرلعيف مػػػػف بيػػػػن ـ معمريػػػػل 
(  ل  ابعتمػاد عمػػ  فكػرة المدارنػة بػيف طرفػي الداةػية المداسػة  أك 0667 

لممدارنػػػػػػة بػػػػػػيف المدارنػػػػػػة بػػػػػػيف الػػػػػػدريات المتطرفػػػػػػػة  بكاسػػػػػػػطة ادتبػػػػػػػار  ت( 
المتكسػػػطات  حيػػػث تػػػـ التأكػػػد مػػػا  ذا كػػػاف هنػػػاؾ فػػػركؽ دالػػػة  حةػػػاسيا بػػػيف 
متكسػػطات العسػػػة العميػػػا عمػػ  ابسػػتبانة كالعسػػة الػػدنيا  كيمثػػؿ أفػػراد العسػػة العميػػا 

% 66ميمكعػػة الطػػال  الػػذيف تدػػل دريػػات ـ عمػػ  ابسػػتبانة الػػمف أعمػػ  مػػف
العسػة الػدنيا ميمكعػة الطػال   ( طال  كطالبة . بينما يمثؿ أفراد36كعددهـ  

( 36%   كعػددهـ  33الذيف  تدل دريػات ـ عمػ  ابسػتبانة الػمف أدنػ  مػف 
طالػػػػ  كطالبػػػػة  كيسػػػػم  هػػػػذا التدسػػػػيـ  بالتدسػػػػػيـ المنطدػػػػػي. كاليػػػػدكؿ التػػػػالي 

 يكالح نتاسج هذ  العممية :
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  الصدقالصدق      الطرفيةالطرفية  المقارنةالمقارنة  فئتتفئتت  متوسطتمتوسطت  بينبين  المقارنةالمقارنة  نتائجنتائج  (:(:44    رقمرقم  جدولجدول

  ((  التمييزىالتمييزى

 
( أف فتػػرة الثدػػة ب تتالػػمف الةػػعر فػػي يميػػل 0مػػف اليػػدكؿ  مػػا يمكػػف مالحظتػػل 

اببعػػػاد كالدريػػػة الكميػػػة كهػػػػذا مرقػػػر عمػػػ  أف العػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطي العسػػػة الػػػدنيا 
كالعميػػا دالػػة  حةػػاسيا. اثمػػػر الػػذم يقػػير  لػػ  أف ابسػػتبانة  محػػؿ الدراسػػة تحػػكز 

مػػػة مػػػف عمػػػ  قػػػدرة الكقػػػؼ عػػػف العػػػركؽ العرديػػػة بػػػيف المعحكةػػػيف  كهػػػي ميػػػزة ها
( ك عميػػػل يمكػػػف 0668المميػػػزات المسػػػاهمة فػػػي تحديػػػؽ الةػػػدؽ   عبػػػد الرحمػػػاف 

 الكثكؽ فػي ابستبانة مف حيث ةدق ا التمييزم.
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 ثانيا / الثبات الستبانة االندماج الرقمي :
اسػػتددمت الباحثػػة لحسػػا  ثبػػات ابسػػتبانة معامػػؿ العػػا كركنبػػاخ لالسػػتبانة كمكػػؿ 

 نتاسج كما يتالح مف اليدكؿ التالي : كاببعاد العرعية   كياءت ال
 (: قيم معامالت ثبات ألفا كرونبا لالبعاد الفرعية5جول  

 
 ك يتالح مف اليدكؿ السابؽ أف ابستبانة عم  درية عالية مف الثبات. 

 
ك الدالةػػػػة أف اسػػػػتبانة ابنػػػػدماج الرقمػػػػي  تػػػػكافر ل ػػػػا قػػػػرطا الةػػػػدؽ ك الثبػػػػات 

 الالركرياف بستددام ا عمميان.
 

 لمعالجة االحصائية :ثالثا : ا
فػػي الػػكء فػػركض البحػػث الحػػالي اسػػتددمت الباحثػػة اسػػالي  المعاليػػة ابحةػػاسية 

 التالية :

 معامل الفا كرونباخ االبعاد م

 6.87 كثافة ابستدداـ كفرص النعاذ . 0

 6.90 أغراض ابستدداـ كميابتل . 0

 6.85 الم ارة في ابستدداـ . 3

 6.88 ابندماج أثناء ابستدداـ . 4

 6.89 ادكات ابستدداـ . 5

 6.84 مدريات ابستدداـ . 6

 6.96 االستبانة  ككل       



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 

  تحميؿ المسار مل كيكد متغيرات كامنة باستدداـ البرنامج ابحةاسيAMOS 
 . 06ابةدار  

  ذم التةميـ العاممي تحميؿ التبايف الثناسي 
  -نـــدماج الرقمــــي  عــــالي مســــتوى اال  7× انـــاث (   –النـــوع  ذكــــور  7

 منخفض(.
 نتائج البحث وتفسيرها :

 بالنسبة إلجابة السؤال االول :
مػػا هػػي أكثػػر أغػػراض اسػػتدداـ القػػبكة الرقميػػة انتقػػارا بػػيف طػػال  كطالبػػات : س

 ؟  يامعة عيف قمس 
كلحيابػػػػة عمػػػػ  السػػػػراؿ اسػػػػتددمت الباحثػػػػة ابحةػػػػاءات الكةػػػػعية   التكػػػػرارات   

المتكسػػػػػػط الحسػػػػػػابي ( لتحميػػػػػػؿ المرقػػػػػػر الثػػػػػػاني   أغػػػػػػراض كالنسػػػػػػ  المسكيػػػػػػة   ك 
 ابستدداـ كميابتل ( بستبانة ابندماج الرقمي   كفدا لميدكؿ التالي:

( : التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات السابية والرتب ألغراض 6جدول  
ومجاالت استخدام الشبكة الرقمية لت الطالب والطالبات مرتبة وفقا لممتوسط 

 حسابيال
رقــــــــــــــم 
 العبارة 

المتوســــ بدائل اإلجابة  التكرار العبارات
 ط

الحســـــــا
 بي

ترتيـــــــب    
 العبارة

 النسبة%
 أحيانا غالبا دائما

 نادرا
 أبدا

0 

احةػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػ  
المعمكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
ابكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كالعامػػػػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػػػػر 

 ابنترنت 
 

 041 051 311 التكرار
 

34 
 

6 

4.00 7 

 %0 %6 %77 %74 %47 النسبة

 اتكاةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 7
ايتماعيػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػل 

  51 081 361 التكرار
75 05 4.37 0 
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اةػدقاسي كاقػػاربي 
 عبر ابنترنت

 %7 %4 %7 %79 %58 النسبة

3 

أزكر غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ 
المحادثػػػػػات عمػػػػػ  
ابنترنػػػت لمتعػػػرؼ 

 عم  اةدقاء.
 

 77 751 76 85 047 التكرار

7.90 4 
 %41 %07 %04 %77 النسبة

07
% 

4 

احمػػػػػػػػػػؿ كاقػػػػػػػػػػاهد 
العيػػػػػػػديكهات مػػػػػػػف 

تيك  كاسػتمتل اليك 
 بالمكسيد 

 

 074 99 58 037 067 التكرار

3.13 3 
78 %05 %9 %70 %77 النسبة

% 

5 

العػػػػػػػػػػػػػػ  العابػػػػػػػػػػػػػػا 
الكتركنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أكف 
بيف مػل ابدػريف 

.  

 78 734 031 45 043 التكرار
7.91 5 

07 %37 %70 %7 %73 النسبة
% 

مػػػػندعض (  لػػػػ  اسػػػػتدداـ  0 لػػػػ  أقػػػػؿ مػػػػف  0يقػػػػير مػػػػدل قيمػػػػة المتكسػػػػط  مػػػػف 
(   لػػػ   مسػػػتكل اسػػػتدداـ تحػػػت المتكسػػػط   3 لػػػ  أقػػػؿ مػػػف  0لمغػػػرض  ك  مػػػف 

(  لػػ  مسػػتكل 5 لػػ     4 لػػ  اسػػتدداـ  فػػكؽ المتكسػػط    مػػف  ( 4 لػػ   3ك مػػف 
 مرتعل.

 يتالح مف اليدكؿ السابؽ  ما يمي :
 ف استدداـ القبكة الرقمية ثغراض ابتةػابت يػاء فػي المرتبػة ابكلػ  حيػث -2

( ممػػا يػػدؿ عمػػ  مسػػتكل انتقػػار مرتعػػل كيعتبػػر 4.37الحسػػابي  بمػػ  المتكسػػط 
 أعم  ابغراض انتقارا.

احتػػػؿ اسػػػتدداـ القػػػبكة الرقميػػػة لمحةػػػكؿ عمػػػ  المعمكمػػػات ابكاديميػػػة كالعامػػػة -0
( ممػػػا يػػػدؿ عمػػػ  مسػػػتكل انتقػػػار 4.00المرتبػػػة الثانيػػػة حيػػػث يػػػاء بمتكسػػػط   

 مرتعل ايالا.



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22 

اهدة العيػػػػػػديكهات كابسػػػػػػتمتاع كقػػػػػػل اسػػػػػػتدداـ القػػػػػػبكة الرقميػػػػػػة لتحميػػػػػػؿ كمقػػػػػػ-2
( ممػا يػػدؿ عمػ  مسػػتكل انتقػػار 3.63بالمكسػيد  فػػي المرتبػة الثالثػػة بمتكسػػط  

 متكسط.
حةؿ الغراليف استدداـ القػبكة الرقميػة لزيػارة غػرؼ المحادثػات لمتعػرؼ عمػ  -2

اةػػدقاء يػػػدد   كاسػػػتددامل بغػػػرض المعػػػ  أكف بيػػػف مػػػل ابدػػػريف عمػػػ  أقػػػؿ 
( عمػػػػػػ  الترتيػػػػػػ    0.90    0.96متكسػػػػػػطتي  رتبتػػػػػػيف الرابعػػػػػػة كالدامسػػػػػػة ب

كيالحظ تدار  المتكسطيف حيث يكػاد يتسػاكل انتقػار الغرالػيف بػيف الطػال  
 كالطالبات   كتدؿ هذ  الديـ عم  مستكل انتقار اقؿ مف المتكسط.

( كالتي تكةمت  لػ  اف Johnson,2008كتتعؽ النتاسج السابدة مل دراسة   
تةػػػػابت هػػػػك ابكثػػػػر قػػػػيكعا كانتقػػػػارا بػػػػيف اسػػػػتدداـ القػػػػبكة الرقميػػػػة فػػػػي اب

المسػػػتددميف يميػػػػل الكةػػػػكؿ  لػػػػ  المعمكمػػػات عبػػػػر مكاقػػػػل البحػػػػث المدتمعػػػػة   
كيمكػػف أف تعسػػر هػػذ  النتػػاسج فػػي الػػكء طبيعػػة ك دةػػاسص المرحمػػة العمريػػة 

 00-07لمطال  كالطالبات في اليامعة حيث مرحمة المراهدة المتػأدرة مػف   
  المرحمػػة بكتسػػا  انمػػاط السػػمكؾ ابيتمػػاعي ( عػػاـ كحايػػة المراهػػؽ فػػي هػػذ

السمسػػة التػػي تمكنػػل مػػف الحةػػكؿ عمػػ  الدبػػكؿ كتحمػػؿ المسػػسكلية كرغبتػػل فػػي 
ابقتراؾ فػي المكاقػؼ ابيتماعيػة ليػتعمـ من ػا انمػاط ابسػتيابات ابيتماعيػة 
المرغػػػك  في ػػػا  كنظػػػرا بنقػػػغؿ ابسػػػرة   اببػػػاء كابم ػػػات ( فػػػي بيسػػػة العمػػػؿ 

طمبات ابقتةادية لألسرة كالتػي اةػبحت تقػكؿ عػ ء كبيػر عمػ  كتكفير المت
عاتد ما   كلـ يعد الكقت كافي لتكفير الحياة ابيتماعية دادػؿ العاسمػة الكبيػرة 
كتبادؿ الزيارات الدكرم بيف ابقار  كابةدقاء كما كاف بالماالػي   كػؿ هػذا 

بتةػابت يعؿ الطػال  كالطالبػات ييػدكف فػي اسػتدداـ القػبكة الرقميػة فػي ا
مل ابدريف مف أقػار  كاةػدقاء كمدػربيف كسػيمة مناسػبة  قػباع هػذ  الحايػة 

 لتنمية الم ارات ابيتماعية كالقعكر بالمرغكبية ابيتماعية .
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كػػػػػذلؾ حةػػػػػكؿ اسػػػػػتدداـ القػػػػػبكة الرقميػػػػػة فػػػػػي الحةػػػػػكؿ عمػػػػػ  المعمكمػػػػػات 
 ابكاديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية يمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اف تريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

  كالطالبػػات كالتػػي تقػػعرهـ بػػان ـ مثػػؿ  لػػ  نمػػك الدةػػاسص المعرفيػػة لمطػػال
الكبػػار ممػػا ييعػػؿ لػػدي ـ رغبػػة متزايػػدة فػػي يمػػل المعمكمػػات كالحةػػكؿ عمػػ  
ايابات لألسسمة الكثيرة التي تدكر بأذهان ـ ليدرج بعمسعة داةة كبعكر محػدد 
ككاالػػح  زاء اكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف الدالػػايا ابيتماعيػػة كالسياسػػية كابدالقيػػة 

 كالرياالية .   
 لنسبة لمفروض :با

 نتائج الفرض االول وتفسيرها:
يػػػنص العػػػرض ابكؿ عمػػػ ة تكيػػػد مسػػػارات دالػػػة احةػػػاسيا بػػػيف مككنػػػات الػػػذكاء  

الكيػػػػػداني كعمميػػػػػات الػػػػػذكاء المعرفػػػػػي كمككنػػػػػات ابنػػػػػدماج الرقمػػػػػي لػػػػػدل طػػػػػال  
 كطالبات يامعة عيف قمس ة

(  0 لحيابػػػػػة عمػػػػػ  العػػػػػرض اقترحػػػػػت الباحثػػػػػة التةػػػػػكر التػػػػػالي فػػػػػي قػػػػػكؿ رقػػػػػـ  
كاستددمت لمتحدؽ مف مطابدتل مل البيانات نمذية المعادلة البناسية بطريدة تحميؿ 

 AMOSالمسػػػػار مػػػػػل كيػػػػػكد متغيػػػػػرات كامنػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ البرنػػػػػامج ابحةػػػػػاسي 
(   كاسػػتدداـ العديػػد مػػف مرقػػرات حسػػف المطابدػػة التػػي تحػػدد مػػدل 06ابةػػدار 

 قرات عم  النحك التالي :مطابدة النمكذج المدترح مل البيانات   كتحددت المر 
 .     0ادتبار حسف المطابدة كا-0
 (.CFIمرقر حسف المطابدة المدارف   -0
 (.RMSEAمرقر اليذر التربيعي بمتكسط مربعات دطأ ابقترا    -3
 (.          AICمعيار معمكمات أكيؾ  -4
 (.ECVIمرقر الةدؽ الزاسؼ المتكقل    -5
 (. PCFIمرقر ابفتدار لممطابدة المدارف  -6
 (.TLIلكيس    –مرقر تككر -7
 (.GFIمرقر يكدة المطابدة   -8
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كقد تـ تددير نمكذج الدياس لمبناء المعتػرض طبدػا لألسػاس النظػرم   كحسػبت قػيـ 
التػػأثيرات المعياريػػة كغيػػر المعياريػػة كدبلت ػػا   كمػػا تػػـ تدػػدير معػػالـ النمػػكذج ككػػؿ 

نمػكذج المدتػرح عف طريؽ مرقرات حسف المطابدػة   كاسػتدريت أفالػؿ مطابدػة لم
 ,F1 ,F2. كياءت النتاسج كما يتالح مف القكؿ كاليدكؿ التالييف حيػث تقػير:  

 F3  لػػ  متغيػػرات  ابنػػدماج الرقمػػي   كالػػذكاء المعرفػػي   كالػػذكاء الكيػػداني عمػػ 
 الترتي (:

 

 

النموذج البنائً المقترح بٌن متغٌرات ( 2شكل )
 الدراسة 

 السعادة

 الكفاءة

 الوجدانٌة

القابلٌة 
االجتماع

ضبط  ٌة
 الذات

 الذكاء

دانًالوج  

 

 ةاالثار
واالنتبا

 ه
 التجهٌز

 التخطٌط

 الذاكرة
 العاملة
 االدراك

الذكاء 
المعرف

 ي

االندما
 ج

 الكثافة

المهارا
 ت

 األغراض

 األدوات

 المخرجات

االندما
الرقمً ج  
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( : قيم واتجا  التأثيرات بين مكونات االندماج الرقمت والذكاء 7جدول  

 لمعرفتالوجدانت والذكاء ا

 ك يتالح مف اليدكؿ كالقكؿ السابديف أف :

 الوزن االنحداري المتويرات و اتجا  التأثير
 الداللة

 المعياري غير المعياري إلت من

 ابندماج الرقمي 
 6.900 4.006 الذكاء الكيداني 

6.6660** 
 6.866 0.357 الذكاء المعرفي 

 السعادة

 *6.630 6.684- 6.606- ابندماج  

 6.036 6.650- 6.600- الكثافة 

 **6.660 6.680 6.606 المعرفي الذكاء 

 البط الذات   
 **6.6660 6.680 6.606 الذكاء المعرفي 

 **6.668 6.640 6.603 التدطيط 

 

( النموذج البنائً بٌن متغٌرات الدراسة بمساراته الدالة وغٌر 3شكل )
 الدالة 
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 تكيػػد تػػأثيرات مكيبػػة دالػػة احةػػاسيا لالنػػدماج الرقمػػي عمػػ  الػػذكاء الكيػػداني  -0
لم ارت ـ المكتسبة مف دالؿ كثػرة كيمكف أف يريل  ذلؾ  ل  تكظيؼ الطال  

اسػػتدداـ القػػبكة الرقميػػة فػػي تحسػػيف عالقػػات ـ مػػل زمالس ػػـ كتدػػديـ الػػدعـ ل ػػـ 
فيمػػػا يدػػػص تحميػػػؿ البػػػرامج أك الكةػػػكؿ لمعمكمػػػات بعين ػػػا كهػػػذا بػػػدكرة يزيػػػد 
بعض مرقرات الذكاء الكيداني كالتػي من ػا زيػادة الدابميػة ابيتماعيػة .االػافة 

دػػدير الػػذات ابيتماعيػػة مػػف زيػػادة م ارتػػل فػػي اسػػتدداـ لزيػػادة قػػعكر العػػرد بت
) (   Jackson et al.,2011القػػبكة الرقميػػة كتتعػػؽ هػػذ  النتييػػة مػػل دراسػػتي  

Zhao,2010  )  حيػث كقػعت نتاسي مػا  عػف أف ابفػراد كثػرم اسػتدداـ القػبكة
الرقمية أعمػ  فػي بعػض المككنػات العرعيػة لمػذكاء الكيػداني مثػؿ تدػدير الػذات 

 يتماعية .اب
تكيػػد تػػأثيرات مكيبػػة دالػػة احةػػاسيا لالنػػدماج الرقمػػي عمػػ  الػػذكاء المعرفػػي   -0

كيمكف أف يعسر ذلؾ في الكء التكظيؼ الالركرم لعمميات التي يز المعرفػي 
أثنػػاء اسػػتدداـ القػػبكة الرقميػػة كأنػػل كممػػا زادت كثافػػة اسػػتدداـ العػػرد ل ػػا كأحػػد 

 يػػز المعرفػػي كتتعػػؽ هػػذ  النتييػػة مرقػػرات ابنػػدماج زاد اسػػتدداـ عمميػػات التي
كالتػػػػػي تكةػػػػػمت  لػػػػػ  أف ابفػػػػػراد كثيػػػػػرم  ) Johnson,2007 (مػػػػػل دراسػػػػػة 

اسػػتدداـ ابنترنػػت أعمػػ  فػػي عمميػػات التي يػػز المعرفػػي مػػف ابفػػراد مندعالػػي 
(  Goleman,1995 ابسػػتدداـ . كتدتمػػؼ هػػذ  النتييػػة مػػل مػػا تكةػػؿ لػػل  

معرفػػي مػػكركث كقميػػؿ التػػأثر مػػف أف الػػذكاء ال (Willmann et al.,1997)ك
( التػي  0606بالدبرات كالتيار  الحياتية لمعرد   كتدتمؼ مػل دراسػة  دبؿ  

تكةػػػمت  لػػػ  اف يمػػػكس العػػػرد فتػػػرات طكيمػػػة عمػػػ  القػػػبكة الرقميػػػة يدمػػػؿ مػػػف 
 استبةار  لذاتل كاحتيايات ا المعرفية أك الكيدانية.

يػة الكميػة لمػذكاء المعرفػي لمسعادة عمػ  الدر  تكيد تأثيرات مكيبة دالة احةاسيا-3
  كيمكف أف يعسر ذلؾ في الكء ما يةاح  السعادة مف حالة استدرار نعسي 
كدافعيػػة نحػػك الحيػػا  برريػػة اييابيػػة لألمػػكر يةػػاحب ا عمميػػات انتبػػا  كتي يػػز 
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كادراؾ أفالؿ لألقياء كتدطيط ييد  نياز الم ػاـ كهػذ  كم ػا عمميػات الػذكاء 
( مػف Fallon et al .,2013ل مػا تكةػؿ  ليػل  المعرفػي .كتتعػؽ هػذ  النتييػة مػ

كيكد ارتباطات مكيبة دالة احةاسيا بيف الذكاء الكيداني كعممية البحػث عػف 
المعمكمػات كةػػنل الدػػرارات كاحتػػكاء الػػذكاء الكيػػداني عمػػ  مكػػكف دافعػػي اكثػػر 

 منل ايتماعي مما يرثر عم  كعاءة أداء العمميات المعرفية . 
ة احةػػػاسيا ثحػػػد المككنػػػات العرعيػػػة لمػػػذكاء الكيػػػداني تكيػػػد تػػػأثيرات سػػػالبة دالػػػ-4

 السعادة ( عم  بعد ابندماج الرقمي ابكؿ   ابندماج(   ككػذلؾ كيػدت هػذ  
التأثيرات عم  البعد الثاني لالندماج الرقمي   كثافة ابستدداـ ( لكن ا لـ تكف 

التعارؿ دالة احةاسيا. كيمكف أف يعسر ذلؾ في الكء اف قعكر العرد بالنقكة ك 
كالمرانسػػة الممتػػدة مػػف ابنيػػازات السػػابدة  لػػ  التكقعػػات المسػػتدبمية   كتمتعػػل 
بحالػػة نعسػػية ييػػدة تيعمػػػل مسػػتمتعا بحاالػػر  ممػػا ييعمػػػل أكثػػر ايتماعيػػة مػػػل 
ابدريف   كأكثر فرحا بكيكد  كسط اليماعة   كهذا بدكر  يدمؿ مػف اسػتددامل 

ذ  النتييػػػػػػة  مػػػػػػل البنيػػػػػػة لػػػػػػػ لمقػػػػػػبكة الرقميػػػػػػة اك ابنػػػػػػدماج في ػػػػػػا . كتتعػػػػػػؽ هػػػػػػ
 (Petrides,2009 تالػػمنت السػػعادة  مككنػػا كيػػدانيا ايتماعيػػا م مػػا كهػػك  ح يي

 تددير الذات( كالذم تقبل فػي التةػكر كبعػد كحيػد عمػ  عػامميف همػا الدابميػة 
ابيتماعية كالسعادة مما يػدؿ عمػ  أف تدػدير الػذات نابعػا مػف يػكدة العالقػات 

ي المكاقػػػؼ ابيتماعيػػػة كعالقاتػػػل القدةػػػية مػػػل ابيتماعيػػػة لمعػػػرد ككعاءتػػػل فػػػ
العاسمػػة كابةػػدقاء كالمدػػربيف. بػػالطبل هػػذا كمػػل يقػػغؿ العػػرد عػػف كثػػرة اسػػتدداـ 

 القبكة الرقمية أك ابندماج في ا  ب لمالركرة.
تكيػػد تػػأثيرات مكيبػػة  دالػػة احةػػاسيا ثحػػد المككنػػات العرعيػػة لمػػذكاء الكيػػداني -5

الكمية لمذكاء المعرفػي   كتػأثيرات غيػر دالػة  البط الذات ( عم  عم  الدرية 
عمػػ  احػػد عمميػػات الػػذكاء المعرفػػي   التدطػػيط ( كلكن ػػا اقتربػػت مػػف مسػػتكل 

(  كيمكف أف يعػزك ذلػؾ 6.668الدبلة ابحةاسية حيث ياءت قيمة الدبلة  
 ل  أف البط الذات يتالمف عمميات كيدانية من ػا التنظػيـ الكيػداني كالتػركم 

عية كهذ  العمميات تيعؿ العرد يعكر كيتأمؿ في المعطيات قبػؿ أك عدـ ابندفا



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

222 

اتداذ الدرارات   فالعرد المرتعل التركم يػزف كػؿ قػيء قبػؿ أف يتمثمػل فػي عدمػل 
دكف حػػػػذر معػػػػرط   كعميػػػػل يكػػػػكف أكثػػػػر نياحػػػػا فػػػػي ابدراؾ الةػػػػحيح لمم ػػػػاـ 
ل كالمكاقؼ كاكثر تنظيما كتدطيطا فػي حػؿ المقػكالت. كتتعػؽ هػذ  النتييػة مػ

( مػف أف الػذكاء الكيػداني كمػا يتالػمنل 0660ما تكةػؿ لػل   عثمػاف كرزؽ  
مػػف عمميػػات تنظيميػػل لممقػػاعر كابنععػػابت يسػػاعد العػػرد عمػػ  الرقػػي العدمػػي. 

( كالتػي أكػدت عمػ  كيػكد العالقػات Mao et al.,2016كمػا تتعػؽ مػل دراسػة  
ةػمت  ليػل دراسػة ابييابية الذكاء الكيداني كالعمميػات المعرفيػة   ك مػل مػا تك 

 Ren et al.,2017 مػػف كيػػكد عالقػػات اييابيػػة بػػيف أحػػد مككنػػات الػػذكاء )
 الكيداني كهي التركم أك عدـ ابندفاعية كالددرة المعرفية لألفراد. 

ب تكيػػد تػػأثيرات دالػػة  حةػػاسيا بػػيف الدريػػة الكميػػة لمػػذكاء الكيػػداني ك الدريػػة -6
عػػػػامميف متمػػػػايزيف   كيػػػػاءت الكميػػػػة لمػػػػذكاء المعرفػػػػي حيػػػػث ظ ػػػػرا بػػػػالنمكذج ك

مرقرات مطابدة النمػكذج غيػر ييػد  عنػد كيػكد أسػ ـ لمعالقػات بػيف الػدريات 
الكميػػػػػة لمػػػػػذكاء المعرفػػػػػي كالكيػػػػػداني   كبالععػػػػػؿ حػػػػػذفت أسػػػػػ ـ العالقػػػػػات هػػػػػذ  
لتحسػػيف مطابدػػة النمػػكذج كالحةػػكؿ عمػػ  أفالػػؿ مطابدػػة . كيمكػػف أف يريػػل 

ت عمي ػا الدراسػة الحاليػة فػي بنػاء ذلػؾ  لػ  طبيعػة الرريػة النظريػة التػي اعتمػد
الػػػػذم بنػػػػي عميػػػػل  Petrides,2001)مداييسػػػػ ا حيػػػػث أف التةػػػػكر النظػػػػرم لػػػػػ  

مديػػػػاس الػػػػذكاء الكيػػػػداني يػػػػرل أف قيػػػػاس الػػػػذكاء الكيػػػػداني كسػػػػمة ب يعكػػػػس 
بػػؿ يعكػػس قػػدرات التةػػكر الػػذاتي   IQ )الدػػدرات المعرفيػػة مثػػؿ ادتبػػارات  

بيعت ػػا عػػف الػػذكاء المعرفػػي . كتتعػػؽ كالتةػػرفات السػػمككية كهػػي تدتمػػؼ فػػي ط
ـ 0984ـ   0973هذ  النتيية مل التةػنيؼ الثالثػي لمػذكاء عنػد أبػك حطػ  

كتمايز أنكاع الػذكاء الكيػداني كالمعرفػي كابيتمػاعي    كتتعػؽ مػل مػا تكةػؿ 
( مػػف أف كػػػؿ مػػف دريتػػػي الػػذكاء المعرفػػػي Kelly& Kaplan, 1990 ليػػل  

% فدػػط مػػف  05كاحػػد   حيػػث كيػػدا أف نسػػبة كالكيػػداني تدتمعػػاف لػػدل العػػرد ال
ابفػػراد المةػػنعيف عمػػ  ان ػػـ اذكيػػاء هػػـ الػػذيف اتةػػعكا بػػأن ـ نػػايحكف كلػػدي ـ 
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ذكػػػػػاء كيػػػػػداني كقػػػػػدرات مرتععػػػػػة فػػػػػي ادارة ابزمػػػػػات. كتدتمػػػػػؼ مػػػػػل تةػػػػػكر 
 Sternberg, 1997 حيػػػث تكةػػػؿ لكيػػػكد ثالثػػػة مككنػػػات مترابطػػػة تقػػػكؿ )

الػػػػػذكاء النػػػػػايح د كمن ػػػػػا مػػػػػا كراء  ابسػػػػػاس لمعمميػػػػػات العدميػػػػػة كتكمػػػػػف دمػػػػػؼ
دارة  دارة ابدػػػػػػػػريف   كا  المككنػػػػػػػػات التػػػػػػػػي تتالػػػػػػػػمف م ػػػػػػػػارات  دارة الػػػػػػػػذات   كا 
المقػكالت ككم ػا مككنػات فرعيػػة لمػذكاء الكيػداني   كػذلؾ تدتمػػؼ مػل مػا أقػػر  

 Kranzelr,2009 مػػػف أنػػػل ب يسػػػعنا قيػػػاس الػػػذكاء الكيػػػداني فػػػي معػػػزؿ عػػػف )
اج الدػػػػػدرة المعرفيػػػػػة كمتغيػػػػػر اساسػػػػػي الػػػػػمف الػػػػػذكاء المعرفػػػػػي كعميػػػػػل  مػػػػػا ادر 

 Hurtadoمتغيرات البحث أك البط ا في أثناء البحث  كمل ما تكةػؿ  ليػل  
,et al.,2016 مػف أف عمميػات التي يػز المعرفػي تتكامػؿ مػل عمميػات الػذكاء )

 الكيداني لكي يحظ  العرد بنياحات متنكعة في ميابت الحياة. 
 ما يمي:حسف المطابدة ك كقد ياءت مرقرات

  ك دريػػػات 066.567=  0  حيػػػث يػػػاءت قيمػػػة كػػػا0.000 0بمغػػػت نسػػػبة كػػػا.0
  6.690  كهػػي غيػػر دالػػة  حةػػاسيان حيػػث يػػاء مرقػػر الدبلػػة 83الحريػػة = 

 مما يدؿ عم  مطابدة ييدة لمنمكذج المعترض مل البيانات.
(   ك هػك يعبػر 6.998( ك كانت قيمتل تسػاكم  CFIمرقر المطابدة المدارف  .0

 دة ييد  لمنمكذج مل البيانات.عف مطاب
(   ك هػػك يعبػػر 6.997( ك كانػػت قيمتػػل تسػػاكم  TLIلػػكيس    –مرقػػر تػػككر .3

 عف مطابدة ييد  لمنمكذج مل البيانات.
(   6.789( ك كانػػت قيمتػػل تسػػاكم  PCFIمرقػػر ابفتدػػار لممطابدػػة المدػػارف  .4

 كهك يدؿ عم  مطابدة ييدة لمنمكذج مل البيانات.
( ك كانػػػت قيمتػػػل تسػػػاكم RMSEAربػػػل دطػػػأ ابقتػػػرا   مرقػػػر يػػػذر متكسػػػط م.5

 (   مما يدؿ عم  مطابدة ييدة لمنمكذج مل البيانات.6.608 
( ك كانػػػت قيمتػػػل لمنمػػػكذج الحػػػالي تسػػػاكم AICمرقػػػر معيػػػار معمكمػػػات أكيػػػؾ  .6

( 046,66(   ك هي أقؿ مف قيمتل لمنمكذج المقبل التي بمغػت  074.567 
 .ذج مل البياناتمما يدؿ عم  مطابدة ييدة لمنمك 
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( ك كانػت قيمتػل لمنمػكذج الحػالي تسػاكم ECVIمرقر الةدؽ الزاسؼ المتكقػل  .7
( ممػا 6.380(   ك هي أقؿ مف قيمتل لمنمكذج المقػبل التػي بمغػت  6.078 

 يدؿ عم  مطابدة ييدة لمنمكذج مل البيانات.
( 6.986( ك انت قيمتل لمنمػكذج الحػالي تسػاكم  GFIمرقر يكدة المطابدة   .8

 مما يدؿ عم  مطابدة ييدة لمنمكذج مل البيانات .
( يعبػر عػف النمػكذج 3ك تدؿ نتاسج المرقرات السابدة يميعان عم  أف القكؿ رقػـ  

  البناسي الةاس  لمعالقات بيف متغيرات البحث.
 نتائج الفرض الثاني وتفسيرها:
اء تتقػػبل عمميػػات الػػذكاء المعرفػػي  كمككنػػات الػػذك يــنص الفــرض الثــاني عمــت  

  . الكيداني عم  عامميف متمايزيف لدل طال  اليامعة
يتالػػح مػػف النمػػكذج المدتػػرح السػػابؽ تحدػػؽ العػػرض الثػػاني حيػػث تقػػبعت عمميػػات 
الذكاء المعرفي كمككنات الذكاء الكيداني عم  عامميف متمايزيف   كلمتأكد مف قيـ 

لباحثػػػة تقػػػبعات اببعػػػاد عمػػػ  عامػػػؿ كاحػػػد لكػػػؿ نػػػكع مػػػف أنػػػكاع الػػػذكاء  اقترحػػػت ا
نمػػػكذييف بنػػػاسييف لكػػػػؿ مػػػف الػػػػذكاء الكيػػػداني كالػػػػذكاء المعرفػػػي كتػػػػـ التحدػػػؽ مػػػػف 
مطابدت ا لمبيانات باستدداـ نمذيػة المعادلػة البناسيػة   تحميػؿ المسػار مػل متغيػرات 

حيػث تػـ افتػراض ( 06ابةػدار  AMOSكامنة ( باستدداـ البرنػامج ابحةػاسي  
ل عميل أربعة متغيرات مداسة هي مككنػات متغير كامف كاحد لمذكاء الكيداني تتقب

الذكاء الكيداني   ككذلؾ متغير كامف لمذكاء المعرفي تقبل عميػل دمسػة متغيػرات 
مداسػػة هػػي عمميػػات الػػذكاء المعرفػػي كيػػاءت مرقػػرات يػػكدة المطابدػػة لمنمػػكذييف 

 كما يتالح مف اليدكؿ التالي :
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يتالح مف اليدكؿ السابؽ أف النمكذييف المعتراليف يتطابداف تماما مػل البيانػات  
  كهك ما يركد تقبل مككنات الذكاء الكيػداني عمػ  عامػؿ كػامف كاحػد هػك الػذكاء 

ات الذكاء المعرفي  عم  عامػؿ كػامف كاحػد هػك الػذكاء المعرفػي الكيداني   كعممي
( غيػر دالػة احةػاسيا لمنمػكذييف   كيػاءت قػيـ مرقػرات 0كػا  حيػث يػاءت قيمػة  

حسػػػػف المطابدػػػػة يميع ػػػػا فػػػػي المػػػػدم المثػػػػالي ل ػػػػا ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػ  مطابدػػػػة ييػػػػدة 
( 5   4 لمنمكذييف   كتمايز الذكاء الكيداني عف الػذكاء المعرفػي  كالقػكميف رقػـ 

 يكالحاف النمكذييف المدترحيف   كيتالح من ما ما يمي :
أف مككنػػات الػػػذكاء الكيػػداني كعمميػػػات الػػػذكاء المعرفػػي ل ػػػا تقػػبعات مرتععػػػة كػػػؿ 

 6.59عم  عامؿ كاحد كامف كػؿ عمػ  حػد     ك انحةػرت هػذ  التقػعبات بػيف  

ندماج قيم و اتجا   التأثيرات بين  مكونات اال  : ( 8جدول   
 الرقمي والذكاء الوجداني والذكاء المعرفي

الـــــــــــــــــــــــــــذكاء  المؤشر
 الوجداني

 المدى المثالي لممؤشر الذكاء المعرفي

X2 0.063 0.347 
 ف تككف غير دالة احةاسيا

Df 0 5 
X2/df 6.630 6.069    5 ةعر(  ل) 

CFI 0.666 0.666   6.96يسػػػػػػػاكم أك أعمػػػػػػػ  مػػػػػػػػف )
 كافالؿ مطابدة الكاحد الةحيح

TLI 0.663 0.660   6.96يساكم أك أعم  مف) 
RMSEA 6.0 ةعر(  ل    ةعر ةعر) 

PCFI 6.333 6.566     0 ةعر(  ل ) 
GFI 6.999 6.999   6.96يسػػػػػػػاكم أك أعمػػػػػػػ  مػػػػػػػػف )

 كافالؿ مطابدة الكاحد الةحيح
AIC 07.06 

  *06.66) 
00.34 

 36.66) 
 الحالي أقؿ مف المقبل

ECVI 6.607 
 6.630) 

6.634 
  6.648) 

 الحالي أقؿ مف المقبل

* الػػػػرقـ المكتػػػػك  بػػػػيف الدكسػػػػيف يقػػػػير لديمػػػػة المرقػػػػر لمنمػػػػكذج 
 المقبل.
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الػػذكاء ( لعمميػػات  6.94   6.89( لمككنػػات الػػذكاء الكيػػداني   كبػػيف   6.79  
المعرفي مرفػؽ يػداكؿ قػيـ التقػعبات لممككنػات العرعيػة لمػذكاء الكيػداني كالمعرفػي  

  كتعػػػد هػػػذ  النتػػػاسج دعمػػػا لمةػػػدؽ البنػػػاسي لمدياسػػػي الػػػذكاء ( 9  8  ممحػػػؽ رقػػػـ 
الكيػػػػداني كالمعرفػػػػي المسػػػػتددميف فػػػػي البحػػػػث الحػػػػالي   كيمكػػػػف أف يريػػػػل تمػػػػايز 

ةػػكرات النظريػػة التػػي تػػـ بنػػاء مدػػاييس المكػػكنيف كمػػا أكالػػحنا مػػف قبػػؿ لطبيعػػة الت
الػػػػذكاء الكيػػػػداني كالػػػػذكاء المعرفػػػػي فػػػػي الػػػػكس ا فػػػػي البحػػػػث الحػػػػالي   فالتةػػػػكر 

الػػػذم بنػػػي عميػػػل مديػػػاس الػػػذكاء الكيػػػداني يػػػرل أف  Petrides,2001)النظػػػرم لػػػػ  
بؿ   IQ )قياس الذكاء الكيداني كسمة ب يعكس الددرات المعرفية مثؿ ادتبارات  

لتةكر الػذاتي كالتةػرفات السػمككية كهػي تدتمػؼ فػي طبيعت ػا عػف يعكس قدرات ا
الػػػذكاء المعرفػػػي ككػػػذلؾ التةػػػكر التكػػػاممي لديػػػاس الػػػذكاء المعرفػػػي كالمعتمػػػد عمػػػ  

( كالذم يديس الذكاء مف منحي تي يز المعمكمات كديناميات عمؿ PASSنمكذج  
فيػػة. كتتعػػؽ هػػذ  العمميػػات المعرفيػػة كتكامم ػػا الػػكظيعي مػػل العمميػػات مػػا كراء المعر 

ـ   كنتػاسج 0984ـ   0973النتيية مل التةنيؼ الثالثي لمذكاء عنػد أبػك حطػ  
. االػػافة  لػػ  أف هػػذ  النتييػػة تػػدعـ الةػػدؽ ( Kelly& Kaplan, 1990دراسػػة  

 البناسي لمدياسي الذكاء الكيداني كالمعرفي المستددميف في البحث الحالي 
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 ت الخامس وتفسيرها :نتائج الفروض من الثالث إل
 عم  : تنص العركض مف الثالث  ل  الدامس

  تكيد تأثيرات دالة احةاسيان لمنكع   ذككر ك انػاث( عمػ  كػؿ مػف الدريػة الكميػة
 كالمككنات العرعية لمذكاء  المعرفي  كالذكاء الكيداني لدل طال  اليامعة 

 ي اسػػػتدداـ تكيػػػد تػػػأثيرات دالػػػة احةػػػاسيا لالنػػػدماج الرقمػػػي  مرتععػػػي كمندعالػػػ
القػػػبكة الرقميػػػة ( عمػػػ  كػػػؿ مػػػف الدريػػػة الكميػػػة كالمككنػػػات العرعيػػػة لمػػػػذكاء  

 المعرفي  كالذكاء الكيداني لدل طال  اليامعة.
  تكيد تأثيرات دالة احةاسيا لمتعاعؿ بيف النكع   ذككر كاناث( كابندماج الرقمي

 مرتععػػػػػي كمندعالػػػػػي ابنػػػػػدماج الرقمػػػػػي ( عمػػػػػ  كػػػػػؿ مػػػػػف الدريػػػػػة الكميػػػػػة 
 لمككنات العرعية لمذكاء  المعرفي  كالذكاء الكيداني لدل طال  اليامعة.كا

لحيابػػة عمػػ  العػػركض الثالثػػة السػػابدة اسػػتددمت  الباحثػػة تحميػػؿ التبػػايف الثنػػاسي  
مسػػتكل ابنػػػدماج الرقمػػػي  0× انػػػاث (   –النػػكع  ذكػػػكر  0ذم التةػػميـ العػػػاممي 

 اء الكيدانيبالنسبة لمذكمندعض(.  كياءت النتاسج   - عالي 
 : (   كيتالح من ما ما يمي8( ك  7كما مكالح باليدكليف  

 أوال :  تحقق الفرض الثالث بصورة جزئية حيث :  
  تكيػػد تػػأثيرات دالػػة احةػػاسيان لمنػػكع   ذكػػكر كانػػاث( عمػػ  كػػؿ مػػف الدريػػة الكميػػة

كبعػػػض المككنػػػات العرعيػػػة لمػػػذكاء الكيػػػداني  الكعػػػاءة الكيدانيػػػة   السػػػػعادة   
مية ابيتماعية ( لدل طػال  اليامعػة كهػذ  التػأثيرات لةػالح الػذككر ذكك الداب

المتكسػػػػط ابعمػػػػ   فػػػػي كػػػػؿ مػػػػف الدريػػػػة الكميػػػػة كمكػػػػكني السػػػػعادة   كالدابميػػػػة 
ابيتماعيػػػػة   كلةػػػػالح ابنػػػػاث ذكات المتكسػػػػط ابعمػػػػ  فػػػػي مكػػػػكف الكعػػػػاءة 

( فػػي تبػػايف . كبمػػ  حيػػـ التػػأثيرات  مربػػل  يتػػا ( لمنػػكع   ذكػػكر كانػػاثالكيدانيػػة
دريػػػات الػػػذكاء الكيػػػداني كبعػػػض المككنػػػات  الكعػػػاءة الكيدانيػػػة   السػػػعادة   

( عمػػػػ  الترتيػػػػ  6.609  6.608   6.60   6.66الدابميػػػػة ابيتماعيػػػػة (  
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مما يدؿ عمػ  تػأثيرات مندعالػة فيمػا عػدا التػأثير عمػ  الكعػاءة الكيدانيػة يػاء 
 .0977 (5 متكسط كفدان لمعيار ككهف

عطػاس ـ دريػة كيمكف أف يع  سر ذلؾ فػي الػكء رريػة عالمنػا العربػي لمػذككر كا 
أعمػ  مػف الحريػة ك السػماحية ل ػـ بالسػعر كالتندػؿ كالػرحالت أكثػر مػف ابنػاث 
الالتي يحيط بل الحذر كالحرص عمي ف   كهػذا اسػ ـ فػي تمتػل الػذككر بدريػة 
ءة أعمػػػػ  فػػػػي السػػػػعادة كالدابميػػػػة ابيتماعيػػػػة . بينمػػػػا ارتعػػػػل ابنػػػػاث فػػػػي الكعػػػػا

الكيدانية نظرا لطبيعة المرأة حيػث ان ػا أكثػر تعاطعػا مػل ابدػريف  اكثػر كعيػا 
بمقاعرها كمقاعر مف حكل ا   كمػا ان ػا ت ػتـ اكثػر بالتعاةػيؿ الكيدانيػة مػف 
ف ػػػػـ رمػػػػكز كتعبيػػػػرات الكيػػػػل   كاكثػػػػر كعػػػػاءة كحرةػػػػا عمػػػػ  اسػػػػتدداـ افالػػػػؿ 

ذا النتيية مل نتاسج الكممات لمتعبير عف المقاعر بدقة كبدكف لبس.  كتتعؽ ه
 Siegling et al.,2015    Baya et    0600دراسػات :  العمػكاف   

al., 2017  (  التػػي تكةػػمت لكيػػكد ادتالفػػات فػػي النتػػاسج البحثيػػة لمػػذكاء
كتدتمؼ مل نتاسج  الدراسات التػي أكػدت  الكيداني كمككناتل في الكء النكع .

ذكاء عمػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػدـ كيػػػػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػػػركؽ بػػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػػذككر كابنػػػػػػػػػػػػػاث فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػ
 ـ(.0668ـ  كأبك هاقـ   0664ـ  كالدردير 0660الكيداني: محمكد 

 ب تكيد تأثيرات دالة احةاسيان لمنكع   ذككر كاناث( عم   أحد المككنات العرعيػة
لمذكاء الكيداني  البط الذات ( لػدل طػال  اليامعػة . كيمكػف أف يعػزك ذلػؾ 

يػػػػاة ابكاديميػػػػة  لػػػػ  اكتسػػػػا  الطػػػػال  كالطالبػػػػات عينػػػػة البحػػػػث لم ػػػػارات الح
باليامعة كتحمم ـ المسركلية داةة طال  كمية التربية الػذيف يرهمػكف انعسػ ـ 
بف يككنػػػكا قػػػدكة لألييػػػاؿ الدادمػػػة   لػػػذؾ لػػػـ يدتمػػػؼ الػػػذككر عػػػف ابنػػػاث فػػػي 
 البط الذات الذم يعتبر احد السمات القدةية ابساسية لمطال  المعمـ . 

                                                

(2)
 لتقويم تأثير المتغير المستقل )مربع إيتا( ما يلي: Cohen 2222اقترح كوهن  

 % من التباين الكلي يدل على نسبة تأثير منخفضة.2 - أ
 % من التباين الكلي يدل على نسبة تأثير متوسطة.2 - ب
 (0222ب ، وصادق،)أبو حط          % فأكثر من التباين الكلي يدل على نسبة تأثير مرتفعة.22   -جـ 
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ء الوجداني في ضوء متويري ( متوسطات درجات الطالب في الذكا9جدول  
 النوع واالندماج الرقمي

 االنحراف المعياري المتوسطات المجموعات المكون

 الدرجة الكمية 

 0.669 043.465 االناث 
 3.744 055.364 الذكور 

 0.805 307.300 مرتفعي االندماج 
 3.635 080.446 منخفضي االندماج 

 الكفاءة الوجدانية 
 A) 

 0.736 83.771 االناث 
 0.683 76.673 الذكور 

 0.314 015.049 مرتفعي االندماج 
 0.683 55.744 منخفضي االندماج 

 السعادة
   B) 
 

 0.117 65.371 االناث 
 0.415 77.001 الذكور 

 0.157 79.741 مرتفعي االندماج 
 0.365 57.691 منخفضي االندماج 

 القابمية االجتماعية
   C) 
  

 1.737 51.936 ث االنا
 0.177 56.356 الذكور 

 1.777 66.597 مرتفعي االندماج 
 1.997 41.710 منخفضي االندماج 

 ضبط الذات 
   D) 
 

 0.157 43.834 االناث 
 0.438 45.530 الذكور 

 0.187 56.557 مرتفعي االندماج 
 0.397 37.884 منخفضي االندماج 
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يل التباين لتأثير النوع و مستوى االندماج الرقمي  نتائج تحم: (  01جدول   
 عمت الذكاء الوجداني

(   وتشـير   *( 1.10تشير   ** ( عمت أن الفروق دالة عند مستوى داللـة  
 ( .1.15عمت ان الفروق دالة عند مستوى داللة    



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

222 

 ثانيا : تحقق الفرض الرابع بصورة كاممة حيث :
لالنػػدماج الرقمػػي  مرتععػػي كمندعالػػي ابنػػدماج ( تكيػػد تػػأثيرات دالػػة احةػػاسيا  -

عم  كؿ مف الدرية الكمية كيميل المككنات العرعية لمذكاء الكيداني لدل طال  
اليامعػػػة لةػػػالح مرتععػػػي ابنػػػدماج الرقمػػػي ذكك المتكسػػػط اثعمػػػ . كبمػػػ  حيػػػـ 
التأثيرات  مربػل  يتػا ( لالنػدماج الرقمػي  مرتععػي كمندعالػي( فػي تبػايف دريػات 

( عمػػػ  6.00   6.46   6.46   6.40   6.58اء الكيػػػداني كمككناتػػػل  الػػػذك
الترتيػػػ  المعػػػركض باليػػػدكؿ . ممػػػا يػػػدؿ عمػػػ  أف يميػػػل التػػػأثيرات مرتععػػػة كفدػػػان 

يريػػل ذلػػؾ  لػػ  طبيعػػة أغػػراض اسػػتدداـ . كيمكػػف اف 0977( 5لمعيػػار كػػكهف 
دة  القػػبكة الرقميػػة لػػدل عينػػة البحػػث حيػػث غمػػ  عمػػي ـ اسػػتددام ا ثغػػراض معيػػ

فيػػػػػاء اسػػػػػتدداـ القػػػػػبكة الرقميػػػػػة ثغػػػػػراض التكاةػػػػػؿ ابيتمػػػػػاعي مػػػػػل العاسمػػػػػة 
مػف أةػؿ  4.37كابةدقاء كالمدربيف فػي المرتبػة ابكلػ  حيػث يػاء بمتكسػط   

( يميػػل فػػػي المرتبػػػة الثانيػػة اسػػػتدداـ القػػػبكة الرقميػػة ثغػػػراض الحةػػػكؿ عمػػػ   5
( ممػػػػا  5أةػػػػؿ مػػػػف  4.00المعمكمػػػػات ابكاديميػػػػة كالعامػػػػة يػػػػاء بمتكسػػػػط     

عميل مف زيادة كعاءة م ارات استدداـ القبكة الرقميػة كمكاقػل البحػث في ػا يترت  
  كزيادة م ارات ـ ابكاديمية ابمر الذم يالػعي عمػي ـ قبػكب ايتماعيػا أعمػ  مػف 
ابدػػريف كيزيػػد مػػف تكطيػػد العالقػػات ابيتماعيػػة حيػػث ابسػػتمرار فػػي التكاةػػؿ 

قػػػاركة ابدػػػريف معظػػػـ الظػػػركؼ كالمناسػػػبات عبػػػر القػػػبكة كتمكػػػيف العػػػرد مػػػف م
( كالتػػي Jackson et al.,2011 كتتعػػؽ هػػذا النتييػػة مػػل دراسػػة  الحياتيػػة. 

تكةمت ال  اف كثيػرم اسػتدداـ ابنترنػت أعمػ  فػي تدػدير الػذات مػف مندعالػي 
ابسػػػتدداـ   االػػػافة  لػػػ  أف تدػػػدير الػػػذات مػػػف اببعػػػاد ابكثػػػر بزكغػػػا فػػػي البنيػػػة 

حيػث أنػل (   Petrides , 2009النظػرم لمػذكاء الكيػداني عنػد  العامميػة لمتةػكر 

                                                

(2)
 لتقويم تأثير المتغير المستقل )مربع إيتا( ما يلي: Cohen 2222اقترح كوهن  

 % من التباين الكلي يدل على نسبة تأثير منخفضة.2 - ت
 % من التباين الكلي يدل على نسبة تأثير متوسطة.2 - ث
 % فأكثر من التباين الكلي يدل على نسبة تأثير مرتفعة.22   -جـ 
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البعػػػػد الكحيػػػػد الػػػػذم تقػػػػبل عمػػػػ  عػػػػامميف كهمػػػػا السػػػػعادة كالدابميػػػػة ابيتماعيػػػػة  
ـ( حيػث تكةػمت  لػ  أف كثػرة انقػغاؿ 0606كتدتمؼ مل نتػاسج دراسػة  دبؿ   

ذاتيػة فػي ابفراد بمستحدثات العةر ككاقعة الثدافي الرقمي قمؿ مػف قػدرة العدػؿ ال
ف ػػـ الػػذات كيعػػؿ قػػدرات الػػذكاء الكيػػداني تترايػػل بقػػكؿ مدمػػؽ لػػدل ابفػػراد فػػي 

 الدرف الكاحد كالعقركف. 
: ثالثا : تحقق الفرض الخامس بصورة جزئية حيث 
 ب تكيػػد تػػأثيرات دالػػة احةػػاسيا لمتعاعػػؿ بػػيف النػػكع   ذكػػكر كانػػاث( كابنػػدماج الرقمػػي

ريػػػة الكميػػػة كمعظػػػـ المككنػػػات العرعيػػػة  مػػػرتععيف كمندعالػػػيف( عمػػػ  كػػػؿ مػػػف الد
 لمذكاء الكيداني لدل طال  اليامعة.

 تكيػػػد تػػػأثيرات دالػػػة احةػػػاسيا لمتعاعػػػؿ بػػػيف النػػػكع   ذكػػػكر كانػػػاث( كابنػػػدماج الرقمػػػي
 مػػػػرتععيف كمندعالػػػػيف( عمػػػػ  مكػػػػكف كاحػػػػد فدػػػػط مػػػػف المككنػػػػات العرعيػػػػة لمػػػػذكاء 

عػة. كيتالػح التعاعػؿ بالقػكؿ الكيداني :  الدابميػة ابيتماعيػة ( لػدل طػال  اليام
 التالي:

 
 
 
 
 
 
 

ك مف القكؿ السابؽ يتالػح أنػل يكيػد تعاعػؿ داؿ بػيف المتغيػريف  النػكع كابنػدماج 
الرقمي ( مما يدؿ عم  أف التأثير الرسيسي ثحد المتغيريف يتحدد بمستكل المتغير 

تبػػايف اثدػػر  ك هػػك تعاعػػؿ ب ترتيبػػي  لػػيس ثحػػد المتغيػػريف المسػػتدميف اثثػػر فػػي 
المتغيػػػر التػػػابل بةػػػكرة مطمدػػػة( يتالػػػح منػػػل أف اندعػػػاض الدريػػػة أك ارتعاع ػػػا فػػػي 

 الدابمية ابيتماعية يرتبط بالمتغيريف معان.

 

( التفاعل بٌن النوع واالندماج الرقمً على 6شكل )
 القابلٌة االجتماعٌة
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كلتدػػدير دبلػػة العػػركؽ بػػيف كػػؿ ميمػػكعتيف فػػي الدابميػػة ابيتماعيػػة   تػػـ اسػػتدداـ 
 قيعيل كما باليدكؿ التالي: 

دير داللة الفروق بين كل مجموعتين نتائج اختبار شيفيه لتق: (   00جدول    
   في ضوء تباين النوع واالندماج الرقمي ( في القابمية االجتماعية

االنحراف  المتوسط العدد المجموعات
 المعياري

 قيمة شيفيه بين
 الرابعة الثالثة الثانية األولت

 
   األولت ( 

إنـــــــــــاث مـــــــــــرتفعن 
 االندماج

 

791 67.46 8.97 -- 33.14** 0.73 71.47** 

   الثانية ( 
إنــــــــاث منخفضــــــــن 

 االندماج
041 34.40 00.70 - - 30.30** 07.57** 

   الثالثة  ( 
ذكــــــــــور مرتفعــــــــــي 

 االندماج
071 65.77 71.84 - - - 08.74** 

  الرابعة ( 
ذكـــــــور منخفضـــــــي 

 االندماج
81 46.99 71.87 - - - - 

 ك مف اليدكؿ السابؽ يتبيف ابتي :
 حةػاسية فػي الدابميػة ابيتماعيػة  بػيف الميمكعػة اثكلػ   كيكد فركؽ ذات دبلة-

 ابناث مرتععي ابنػدماج( ك كػؿ مػف الميمكعػات :الثانيػة   ابنػاث مػندعض 
ابنػدماج (  كالرابعػػة  الػػذككر مندعالػػي ابنػػدماج ( لةػػالح الميمكعػػة ابكلػػ  

 ذات المتكسط ابعم .
عيػػة بػػيف الميمكعػػة الثالثػػة كيػػكد فػػركؽ ذات دبلػػة  حةػػاسية فػػي الدابميػػة ابيتما-

 الػػذككر مرتععػػي ابنػػدماج( كالميمكعػػة الرابعػػة   الػػذككر مندعالػػي ابنػػدماج( 
لةالح الميمكعة الثالثة  ذات المتكسط ابعم . كهذا كاالح في التأثير الداؿ 
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لالنػػػػػدماج الرقمػػػػػي عمػػػػػ  الػػػػػذكاء الكيػػػػػداني   حيػػػػػث حةػػػػػؿ ابفػػػػػراد مرتععػػػػػي 
كاء الكيػػداني كهػػذا كاالػػح فػػي العالقػػات ابنػػدماج عمػػ  دريػػات اعمػػ  فػػي الػػذ

 المكيبة.
ب تكيػػد فػػركؽ بػػيف كػػؿ الميمػػكعتيف مػػف الميمكعػػات: اثكلػػ   ابنػػاث مرتععػػي -

  .الثالثة  الذككر مرتععي ابندماج( ابندماج(
كيمكػػف اف تعسػػر هػػذ  العػػػركؽ الكاالػػحة فػػي المدارنػػػات البعديػػة فػػي الػػػكء أف 

 بالمتغير اآلدر. ارتعاع ميمكعة في أحد المتغيريف يرتبط
 بالنسبة لمذكاء المعرفي  :

 ياءت النتاسج كما يتالح مف اليداكؿ التالية :
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نتائج تحميل التباين لتأثير النوع و مستوى االندماج الرقمي : (  07جدول   
 عمت الذكاء المعرفي 

 
 

 
 
 

(   كتقػػػير   *( 6.60تقػػػير   ** ( عمػػػ  أف العػػػركؽ دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل دبلػػػة  
 ( .6.65ف العركؽ دالة عند مستكل دبلة    عم  ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(   كتقػػػير   *( 6.60تقػػػير   ** ( عمػػػ  أف العػػػركؽ دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل دبلػػػة  
 ( .6.65عم  اف العركؽ دالة عند مستكل دبلة    
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في ضوء متويري  متوسطات درجات الطالب في الذكاء المعرفي : ( 03جدول  
 النوع واالندماج الرقمي

 االنحراف المعياري المتوسطات المجموعات المكون

 الدرجة الكمية 

 07.06 006.07 ابناث 
 05.05 54.90 الذككر 

 06.05 006.08 مرتععي ابندماج 
 04.63 60.66 مندعالي ابندماج 

 االثارة واالنتبا  
   A) 
 

 3.90 04.06 ابناث 
 3.35 06.39 الذككر 

 5.46 03.47 مرتععي ابندماج 
 4.69 03.07 مندعالي ابندماج 

 التجهيز
   B) 
 

 3.89 00.80 ابناث 
 3.09 06.43 الذككر 

 3.90 03.66 مرتععي ابندماج 
 4.56 00.69 مندعالي ابندماج 

 التخطيط  
   C) 
 

 3.73 03.06 ابناث 
 4.09 00.63 الذككر 

 5.06 00.06 مرتععي ابندماج 
 3.09 00.58 ماج مندعالي ابند

 الذاكرة العاممة
   D) 
  
  

 3.49 03.03 ابناث 
 4.04 00.56 الذككر 

 5.05 03.06 مرتععي ابندماج 
 3.04 00.58 مندعالي ابندماج 

   االدراك
   E) 
 

 3.75 00.76 ابناث 
 3.66 06.90 الذككر 

 5.06 03.60 مرتععي ابندماج 
 5.08 00.66 مندعالي ابندماج 
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 من الجدولين السابقين يتضح ما يمي :
 أوال :  تحقق الفرض الثالث بصورة جزئية حيث :  
   لمنػػكع   ذكػكر كانػاث( عمػػ  6.60تكيػد تػأثيرات دالػة  حةػػاسيان عنػد مسػتكل )

كػػػؿ مػػػف الدريػػػة الكميػػػة كبعػػػض العمميػػػات العرعيػػػة لمػػػذكاء المعرفػػػي  ابنتبػػػا    
اليامعػػػة كهػػػذ  التػػػأثيرات لةػػػالح ابنػػػاث كالتي يػػػز   كابدراؾ ( لػػػدل طػػػال  

 ذكات المتكسط ابعم .
  كبمػػػ  حيػػػـ التػػػأثيرات  مربػػػل  يتػػػا ( لمنػػػكع   ذكػػػكر كانػػػاث( فػػػي تبػػػايف دريػػػات

 6.600الػػذكاء المعرفػػي كبعػػض العمميػػات  ابنتبػػا    كالتي يػػز   كابدراؾ (  
ممػػػػػػػا يػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػ  تػػػػػػػأثيرات  عمػػػػػػػ  الترتيػػػػػػػ ( 1.110  6.655   6.603  

 .0977كفدان لمعيار ككهف  مندعالة
  كيمكػػف أف يريػػل ذلػػؾ  لػػػ  طبيعػػة الم ػػاـ المسػػػتددمة فػػي قيػػاس العمميػػػات

الثالثػػة   حيػػث تػػـ اسػػتدداـ م مػػة اكتقػػاؼ الكممػػة الداطسػػة سػػياقيا فػػي قيػػاس 
عمميػػة ابدراؾ   كم متػػي البحػػث عػػف العػػدد كالبحػػث عػػف الكممػػات المتقػػاب ة  

قػكاؿ كاسػسمة اليممػة فػي قيػاس التي يػز في قياس ابنتبػا    كم متػي ذاكػرة اب
( ابمػػػر الػػػذم يمكػػػف أف  6مػػػف  4كيتالػػح أف معظم ػػػا م ػػػاـ لغكيػػػة بنسػػػبة   

يكػػػكف سػػػببا لتعػػػكؽ الطالبػػػات عمػػػ  الطػػػال  فػػػي هػػػذ  الم ػػػاـ د حيػػػث ارتعػػػاع 
  الم ارات المغكية لحناث عف الػذككر .  كتتعػؽ هػذا النتييػة مػل نتػاسج دراسػة 

ــــــال    مت  لػػػػػػ  أف تدتمػػػػػػؼ البنيػػػػػػة النعسػػػػػػية لمػػػػػػذكاء حيػػػػػػث تكةػػػػػػ م(7113الكي
 المكالكعي ادتالفا يزسيا لدم الينسيف .

  ب تكيد تأثيرات دالة  حةػاسيان لمنػكع   ذكػكر كانػاث( عمػ  بعػض العمميػات
العرعيػػة لمػػذكاء المعرفػػي  الػػذاكرة العاممػػة   كالتدطػػيط ( لػػدل طػػال  اليامعػػة 

لعاممػػة كهػػي  م مػػة مػػدم .كيمكػػف أف يعػػزك ذلػػؾ  لػػ  طبيعػػة م متػػي الػػذاكرة ا
الدراءة   كم مة ابرقاـ كالةكر حيث ان ا تحتكم عم  معمكمات عامة كأقكاؿ 
مػأثكرة تتػكافر كمعػػارؼ سػابدة لػػدل يميػل طػال  كطالبػػات اليامعػة ف ػػي ذات 
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انتقػػار فػػي الكتػػ  الدراسػػية مػػا قبػػؿ اليامعيػػة كفػػي الةػػحؼ كاليراسػػد ككسػػاسؿ 
اء هذ  الم اـ   ككذلؾ طبيعة م مة قيػاس ابعالـ لذلؾ لـ يرثر النكع عم  اد

التدطػػػيط يػػػاءت عمػػػ  قػػػكؿ م مػػػة تكةػػػيؿ ذات طبيعػػػة مألكفػػػة لػػػدل يميػػػل 
الطال  كالطالبات ممػا قػد يعسػر سػب  عػدـ تمػايز الػذككر عػف ابنػاث في ػا   

( حيػث التػأثيرات اليزسيػة لمنػكع 0663كتتعؽ هذ  النتيية ايالػا مػل   الكيػاؿ  
 عم  الذكاء المعرفي .

 ثانيا : تحقق الفرض الرابع بصورة كاممة حيث :    -
   لالنػػػػػدماج الرقمػػػػػي 6.60تكيػػػػػد تػػػػػأثيرات دالػػػػػة  حةػػػػػاسيان عنػػػػػد مسػػػػػتكل )

 مرتععػػػي كمندعالػػػػي ابنػػػػدماج  ( عمػػػػ  كػػػػؿ مػػػػف الدريػػػػة الكميػػػػة كيميػػػػل 
العمميػػػات العرعيػػػة لمػػػذكاء المعرفػػػي لػػػدل طػػػال  اليامعػػػة لةػػػالح مرتععػػػي 

 ثعم  .ابندماج الرقمي ذكك المتكسط ا
  )كبمػػ  حيػػـ التػػأثيرات  مربػػل  يتػػا ( لالنػػدماج الرقمػػي  مرتععػػي كمندعالػػي

   6.609   6.708فػػػػػػػي تبػػػػػػػايف دريػػػػػػػات الػػػػػػػذكاء المعرفػػػػػػػي كعممياتػػػػػػػل  
( عمػػػػػػػػػػػ  الترتيػػػػػػػػػػػ  المعػػػػػػػػػػػركض 6.590  6.636   6.603   6.668

باليػػدكؿ . ممػػا يػػدؿ عمػػ  أف يميػػل التػػأثيرات مرتععػػة كفدػػان لمعيػػار كػػكهف 
كػػػف أف يريػػػل ذلػػػؾ  لػػػ  طبيعػػػة حػػػدكث عمميػػػة ابنػػػدماج .كيم0977( 5 

كالتػػي تعنػػي اسػػتغراؽ العػػرد فػػي العمػػؿ متػػأمال منتب ػػا داةػػة اذا كػػاف هػػذا 
العمػػؿ مػػف طبيعتػػل يػػذ  ابنتبػػا  مثػػؿ اسػػتدداـ القػػبكة الرقميػػة كتكظيع ػػا 
عمميػػات التي يػػز كابدراؾ كالػػذاكرة العاممػػة حيػػث تنقػػيط المعػػارؼ السػػابدة 

ارؼ اليديدة   كالحاية لعممية التدطيط بدتةار عمميات المرتبطة بالمع
البحػػث كتنظيم ػػا كابدتيػػار مػػف بػػيف البػػداسؿ كالكةػػكؿ بدتيػػارات مناسػػبة 

حيػث  (Johnson , 2008) كتحميم ا كتديم ػا . كتتعػؽ هػذا النتييػة مػل 
تكةمت  ل  أف ابفراد كثيرم استدداـ ابنترنت أعم  في يميل العمميات 

( كهػػػػك نعػػػػس PASSمككنػػػػة لمػػػػذكاء المعرفػػػػي كفدػػػػاؿ لنمػػػػكذج المعرفيػػػػة ال
التةػػػكر الػػػذم تعتمػػػد عميػػػل الدراسػػػة الحاليػػػة فػػػي رريت ػػػا التكامميػػػة لمػػػذكاء 
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المعرفػػػػػي مػػػػػف رريػػػػػة منحػػػػػ  تي يػػػػػز المعمكمػػػػػات .كمػػػػػا تتعػػػػػؽ مػػػػػل دراسػػػػػة 
 Jackson et al.,2011)   كالتػػي تكةػػمت  لػػ  أف مرتععػػي اسػػتدداـ

ءة مػػػف مندعالػػػي ابسػػػتدداـ   كتعتبػػػر ابنترنػػػت أعمػػػ  فػػػي م ػػػارات الدػػػرا
 م ارات الدراءة أحد مرقرات الذكاء المعرفي . 
 ثالثا : تحقق الفرض الخامس بصورة جزئية حيث : 

  ب تكيػػد تػػأثيرات دالػػة  حةػػاسيان لمتعاعػػػؿ بػػيف النػػكع   ذكػػكر كانػػاث( كابنػػػدماج
ء الرقمػػي  مػػرتععيف كمندعالػػيف( عمػػ  عمميتػػيف مػػف العمميػػات العرعيػػة لمػػذكا

كيمكػف اف  المعرفي :  الػذاكرة العاممػة   كالتدطػيط  ( لػدل طػال  اليامعػة.
يريل ذلؾ  ل  طبيعة المككنيف حيث تردم الذاكرة العاممة دكرا رقابيا اقرافيا 
عم  عمميات التي يز كتمع  دكرا مركزيان في الكعي ك اتداذ الدػرار الػمنيان  

دتيػػػػػار كالتطبيػػػػػؽ ككػػػػػذلؾ عمميػػػػػة التدطػػػػػيط كمػػػػػا تتالػػػػػمنل مػػػػػف عمميػػػػػات اب
كالتحميػػؿ كالتديػػػيـ   كهػػذ  الطبيعػػػة لمعمميتػػيف تيعم مػػػا فػػي مكالػػػل العمميػػػات 
الماكراسيػػػة كالتػػػي مػػػف دةاسةػػػ ا ان ػػػا سػػػمات اكثػػػر اسػػػتدرار لػػػدل ابفػػػراد   
كتعتبر هػي العمميػات ابساسػية كراء الػذكاء المعرفػي كتتعػؽ هػذ  النتييػة مػل 

ر مػا كراء المككنػات فػي ( حيػث اقػار الػ  دك Sternberg, 1997تةػكر  
 الذكاء ككةع ا بعمميات كالل الدطط كالمراقبة كالتدييـ كاتداذ الدرارات .

   لمتعاعؿ بيف النكع   ذككر 6.60كيد تأثيرات دالة  حةاسيان عند مستكل )
كانػػػاث( كابنػػػدماج الرقمػػػي  مػػػرتععيف كمندعالػػػيف( عمػػػ  كػػػؿ مػػػف الدريػػػة 

المعرفػػػي  ابنتبػػػا    كالتي يػػػز   الكميػػػة كمعظػػػـ العمميػػػات العرعيػػػة لمػػػذكاء 
 كيتالح التعاعؿ بالنسبة لمدرية الكمية بالقكؿ التالي:. كابدراؾ (
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ك مف القكؿ السابؽ يتالػح أنػل يكيػد تعاعػؿ داؿ بػيف المتغيػريف  النػكع كابنػدماج 
الرقمي ( مما يدؿ عم  أف التأثير الرسيسي ثحد المتغيريف يتحدد بمستكل المتغير 
اثدػػر  ك هػػك تعاعػػؿ ب ترتيبػػي  لػػيس ثحػػد المتغيػػريف المسػػتدميف اثثػػر فػػي تبػػايف 
المتغيػر التػػابل بةػكرة مطمدػػة( يتالػح منػػل أف اندعػاض الدريػػة الكميػة أك ارتعاع ػػا 

 في الذكاء المعرفي يرتبط بالمتغيريف معان.
  تػػـ كلتدػدير دبلػػة العػػركؽ بػػيف كػػؿ ميمػػكعتيف فػي الدريػػة الكميػػة لمػػذكاء المعرفػػي 

 استدداـ قيعيل كما باليدكؿ التالي:  

 

( التفاعل بٌن النوع واالندماج الرقمً على 7شكل )
 الذكاء المعرفً



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

202 

نتائج اختبار شيفيه لتقدير داللة الفروق بين كل مجموعتين في  :(04جدول  
  في ضوء تباين النوع واالندماج الرقمي ( الذكاء المعرفي

 ك مف اليدكؿ السابؽ يتبيف ابتي :
رفي بيف الميمكعة كيكد فركؽ ذات دبلة  حةاسية في الدرية الكمية لمذكاء المع-

اثكلػػ   ابنػػاث مرتععػػي ابنػػدماج( ك كػػؿ مػػف الميمكعػػات :الثانيػػة   ابنػػاث 
مندعض ابندماج (  كالرابعة  الذككر مندعالي ابندماج ( لةالح الميمكعة 

 ابكل  ذات المتكسط ابعم  .
كيػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات دبلػػػػػة  حةػػػػػاسية فػػػػػي الدريػػػػػة الكميػػػػػة لمػػػػػذكاء المعرفػػػػػي بػػػػػيف  -

لثانيػػة  ابنػػاث مندعالػػي ابنػػدماج( كالميمػػكعتيف الثالثػػة  الػػذككر الميمكعػػة ا
مرتععػػي ابنػػدماج( كالرابعػػة  الػػذككر مندعالػػي ابنػػدماج( لةػػالح الميمػػكعتيف 

 الثالثة كالرابعة ذكاتي المتكسط ابعم  .
كيػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات دبلػػػػػة  حةػػػػػاسية فػػػػػي الدريػػػػػة الكميػػػػػة لمػػػػػذكاء المعرفػػػػػي بػػػػػيف  -

ككر مرتععػػػي ابنػػػدماج( كالرابعػػػة  الػػػذككر مندعالػػػي الميمػػػكعتيف الثالثػػػة  الػػػذ
 ابندماج( لةالح الميمكعة الثالثة ذات المتكسط ابعم .



  البريالبري  عثمانعثمان  رياضرياض  محمدمحمد  أمانيأماني  د.د.      الوجدانيالوجداني  الذكاءالذكاء  ومكوناتومكونات  المعرفيالمعرفي  الذكاءالذكاء  عممياتعمميات  بينبين  البنائيةالبنائية  العالقاتالعالقات  نمذجةنمذجة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ب تكيػػػد فػػػركؽ بػػػيف الميمػػػكعتيف: اثكلػػػ   ابنػػػاث مرتععػػػي ابنػػػدماج( كالثالثػػػة  -
 الػػذككر مرتععػػي ابنػػدماج(. كيتالػػح التعاعػػؿ بالنسػػبة لعمميػػة ابنتبػػا  بالقػػكؿ 

 التال  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ك مف القكؿ السابؽ يتالػح أنػل يكيػد تعاعػؿ داؿ بػيف المتغيػريف  النػكع كابنػدماج 
الرقمي ( مما يدؿ عم  أف التأثير الرسيسي ثحد المتغيريف يتحدد بمستكل المتغير 
اثدػػر  ك هػػك تعاعػػؿ ب ترتيبػػي  لػػيس ثحػػد المتغيػػريف المسػػتدميف اثثػػر فػػي تبػػايف 

ح منػػل أف اندعػػاض دريػػة ابنتبػػا  أك ارتعاع ػػا المتغيػر التػػابل بةػػكرة مطمدػػة( يتالػػ
 في يرتبط بالمتغيريف معان.

كلتددير دبلػة العػركؽ بػيف كػؿ ميمػكعتيف فػي عمميػة ابنتبػا    تػـ اسػتدداـ قػيعيل 
 كما باليدكؿ التالي: 

 

النتباها( التفاعل بٌن النوع واالندماج الرقمً على 8شكل )  



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

202 

( نتائج اختبار شيفيه لتقدير داللة الفروق بين كل مجموعتين في 05جدول   
 النكع كابندماج الرقمي ( في الكء تبايف  االنتبا 

االنحـــــــراف  المتوسط العدد المجموعات
 المعياري

 قيمة شيفيه بين
األو
 الرابعة الثالثة الثانية لت

 
   األولت ( 

إنـــــــــــاث مـــــــــــرتفعن 
 االندماج

 

791 77.87 3.89 - 07.79** 1.83 3.46** 

   الثانية ( 
إنــــــــاث منخفضــــــــن 

 االندماج
041 01.43 3.09 - - 03.77** 3.46** 

   الثالثة  ( 
ذكــــــــــور مرتفعــــــــــي 

 االندماج
071 73.65 3.97 - - - 

9.76*
* 

  الرابعة ( 
ذكـــــــور منخفضـــــــي 

 االندماج
81 03.89 5.53 - - - - 

 ك مف اليدكؿ السابؽ يتبيف ابتي :
كيػػػكد فػػػركؽ ذات دبلػػػة  حةػػػاسية فػػػي ابنتبػػػا  بػػػيف الميمكعػػػة اثكلػػػ   ابنػػػاث -

(  ابناث مندعض ابندماجمكعات :الثانية  مرتععي ابندماج( ك كؿ مف المي
كالرابعة  الذككر مندعالي ابندماج( لةػالح الميمكعػة ابكلػ  ذات المتكسػط 

 ابعم .
كيػػػكد فػػػركؽ ذات دبلػػػة  حةػػػاسية فػػػي ابنتبػػػا  بػػػيف الميمكعػػػة الثانيػػػة  ابنػػػاث -

مندعالػػي ابنػػدماج( كالميمػػكعتيف الثالثػػة  الػػذككر مرتععػػي ابنػػدماج( كالرابعػػة 
 الػػػػػذككر مندعالػػػػػي ابنػػػػػدماج( لةػػػػػالح الميمػػػػػكعتيف الثالثػػػػػة كالرابعػػػػػة ذكاتػػػػػي 

 المتكسط ابعم .



  البريالبري  عثمانعثمان  رياضرياض  محمدمحمد  أمانيأماني  د.د.      الوجدانيالوجداني  الذكاءالذكاء  ومكوناتومكونات  المعرفيالمعرفي  الذكاءالذكاء  عممياتعمميات  بينبين  البنائيةالبنائية  العالقاتالعالقات  نمذجةنمذجة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كيػػكد فػػركؽ ذات دبلػػة  حةػػػاسية فػػي ابنتبػػا  بػػػيف الميمػػكعتيف الثالثػػة  الػػػذككر -
مرتععػػػي ابنػػػدماج( كالرابعػػػة  الػػػذككر مندعالػػػي ابنػػػدماج( لةػػػالح الميمكعػػػة 

 الثالثة  ذات المتكسط ابعم .
ركؽ بػػػػيف الميمػػػػكعتيف: اثكلػػػػ   ابنػػػػاث ب تكيػػػػد فػػػػ -

كيتالػػػػػح التعاعػػػػػؿ  .مرتععػػػػػي ابنػػػػػدماج( كالثالثػػػػػة  الػػػػػذككر مرتععػػػػػي ابنػػػػػدماج(
 بالنسبة لعممية التي يز بالقكؿ التالي:

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ك مف القكؿ السابؽ يتالػح أنػل يكيػد تعاعػؿ داؿ بػيف المتغيػريف  النػكع كابنػدماج 
الرسيسي ثحد المتغيريف يتحدد بمستكل المتغير الرقمي ( مما يدؿ عم  أف التأثير 

اثدػػر  ك هػػك تعاعػػؿ ب ترتيبػػي  لػػيس ثحػػد المتغيػػريف المسػػتدميف اثثػػر فػػي تبػػايف 
المتغير التابل بةكرة مطمدة( يتالػح منػل أف اندعػاض دريػة التي يػز أك ارتعاع ػا 

 في يرتبط بالمتغيريف معان.
مميػة التي يػز   تػـ اسػتدداـ قػيعيل كلتددير دبلة العركؽ بيف كؿ ميمػكعتيف فػي ع

 اليدكؿ التالي:  كما 

 
التجهٌز( التفاعل بٌن النوع واالندماج الرقمً على 9شكل )  



  71077107لسنةلسنة    --الجزء األولالجزء األول  --العددالرابعالعددالرابع  --التاسعالتاسع  المجمدالمجمد    ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  نيةنيةالدراسات التربوية واالنساالدراسات التربوية واالنسا  مجمةمجمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

202 

( نتائج اختبار شيفيه لتقدير داللة الفروق بين كل مجموعتين في 06جدول    
 التجهيز  في ضوء تباين النوع واالندماج الرقمي (

االنحـــــــراف  المتوسط العدد المجموعات
 المعياري

 قيمة شيفيه بين
 لرابعةا الثالثة الثانية األولت

 
   األولت ( 

إنـــــــــــاث مـــــــــــرتفعن 
 االندماج

 

791 77.87 3.89 - 93.21** 3..2 ..12** 

   الثانية ( 
إنــــــــاث منخفضــــــــن 

 االندماج
041 01.43 3.09 - - 03537*

* 
2..3** 

   الثالثة  ( 
ذكــــــــــور مرتفعــــــــــي 

 االندماج
071 73.65 3.89 - - - 1..3** 

  الرابعة ( 
ذكـــــــور منخفضـــــــي 

 االندماج
81 03.89 5.73 - - - - 

 ك مف اليدكؿ السابؽ يتبيف ابتي :
كيػػػكد فػػػركؽ ذات دبلػػػة  حةػػػاسية فػػػي التي يػػػز بػػػيف الميمكعػػػة اثكلػػػ   ابنػػػاث -

مرتععي ابندماج( ك كؿ مف الميمكعات :الثانيػة   ابنػاث مػندعض ابنػدماج 
(  كالرابعػػػػة  الػػػػذككر مندعالػػػػي ابنػػػػدماج ( لةػػػػالح الميمكعػػػػة ابكلػػػػ  ذات 

 بعم  .المتكسط ا
كيػػػكد فػػػركؽ ذات دبلػػػة  حةػػػاسية فػػػي التي يػػػز بػػػيف الميمكعػػػة الثانيػػػة  ابنػػػاث -

مندعالػػي ابنػػدماج( كالميمػػكعتيف الثالثػػة  الػػذككر مرتععػػي ابنػػدماج( كالرابعػػة 
 الػػػػػذككر مندعالػػػػػي ابنػػػػػدماج( لةػػػػػالح الميمػػػػػكعتيف الثالثػػػػػة كالرابعػػػػػة ذكاتػػػػػي 

 المتكسط ابعم  .
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فػػي التي يػػز بػػيف الميمػػكعتيف الثالثػػة  الػػذككر  كيػػكد فػػركؽ ذات دبلػػة  حةػػاسية-
مرتععػػػي ابنػػػدماج( كالرابعػػػة  الػػػذككر مندعالػػػي ابنػػػدماج( لةػػػالح الميمكعػػػة 

 الثالثة  ذات المتكسط ابعم .
ب تكيػػػػد فػػػػركؽ بػػػػيف الميمػػػػكعتيف: اثكلػػػػ   ابنػػػػاث مرتععػػػػي ابنػػػػدماج( كالثالثػػػػة 

لعمميػػػػة ابدراؾ بالقػػػػكؿ كيتالػػػػح التعاعػػػػؿ بالنسػػػػبة  . الػػػػذككر مرتععػػػػي ابنػػػػدماج(
 التالي:

 
 (: التفاعل بين النوع و اندماج الرقمت عمت االدراك01شكل  

ك مف القكؿ السابؽ يتالػح أنػل يكيػد تعاعػؿ داؿ بػيف المتغيػريف  النػكع كابنػدماج 
الرقمي ( مما يدؿ عم  أف التأثير الرسيسي ثحد المتغيريف يتحدد بمستكل المتغير 

 ترتيبػػي  لػػيس ثحػػد المتغيػػريف المسػػتدميف اثثػػر فػػي تبػػايف اثدػػر  ك هػػك تعاعػػؿ ب
المتغيػر التػابل بةػػكرة مطمدػة( يتالػح منػػل أف اندعػاض دريػة ابدراؾ أك ارتعاع ػػا 

 يرتبط بالمتغيريف معان.
كلتددير دبلة العػركؽ بػيف كػؿ ميمػكعتيف فػي عمميػة ابدراؾ   تػـ اسػتدداـ قػيعيل 

 كما باليدكؿ التالي: 
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نتائج اختبار شيفيه لتقدير داللة الفروق بين كل مجموعتين  : (07جدول   
  في ضوء تباين النوع واالندماج الرقمي ( في االدراك

االنحـــــــراف  المتوسط العدد المجموعات
 المعياري

 قيمة شيفيه بين
 الرابعة الثالثة الثانية األولت

 
   األولت ( 

إنـــــــــــاث مـــــــــــرتفعن 
 االندماج

 

791 77.76 3.57 - 00.54** 1.76 01.01** 

   الثانية ( 
إنــــــــاث منخفضــــــــن 

 االندماج
041 01.90 3.16 - - 07.01** 0.75* 

   الثالثة  ( 
ذكــــــــــور مرتفعــــــــــي 

 االندماج
071 73.17 5.71 - - - 01.35** 

  الرابعة ( 
ذكـــــــور منخفضـــــــي 

 االندماج
81 07.66 5.78 - - - - 

 ك مف اليدكؿ السابؽ يتبيف ابتي :
دبلػػػة  حةػػػاسية فػػػي ا دراؾ بػػػيف الميمكعػػػة اثكلػػػ   ابنػػػاث  كيػػػكد فػػػركؽ ذات-

مرتععي ابندماج( ك كؿ مف الميمكعات :الثانية  ابناث مندعض ابندماج(  
كالرابعة  الذككر مندعالي ابندماج ( لةالح الميمكعة ابكل  ذات المتكسط 

 ابعم .
نيػػػػة  ابنػػػػاث كيػػػكد فػػػػركؽ ذات دبلػػػػة  حةػػػػاسية فػػػي ا دراؾ بػػػػيف الميمكعػػػػة الثا-

مندعالػػي ابنػػدماج( كالميمػػكعتيف الثالثػػة  الػػذككر مرتععػػي ابنػػدماج( كالرابعػػة 
 الػػػػػذككر مندعالػػػػػي ابنػػػػػدماج( لةػػػػػالح الميمػػػػػكعتيف الثالثػػػػػة كالرابعػػػػػة ذكاتػػػػػي 

 المتكسط ابعم  .
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كيػػكد فػػػركؽ ذات دبلػػة  حةػػػاسية فػػي ابدراؾ بػػػيف الميمػػكعتيف الثالثػػػة  الػػػذككر -
ابعػػػة  الػػػذككر مندعالػػػي ابنػػػدماج( لةػػػالح الميمكعػػػة مرتععػػػي ابنػػػدماج( كالر 

 الثالثة  ذات المتكسط ابعم .
الثالثػػة و ب تكيػػد فػػركؽ بػػيف الميمػػكعتيف: اثكلػػ   ابنػػاث مرتععػػي ابنػػدماج( -

 . الذككر مرتععي ابندماج(
كيمكػف أف يريػل كيػػكد أثػر لمتعاعػؿ بػػيف ابنػدماج الرقمػي كالنػػكع عمػ  العمميػػات   

دة  ل  طبيعة هذ  العمميػات حيػث يعتبرهػا الكثيػر مػف البػاحثيف الػمف الثالثة الساب
العمميػات المعرفيػػة ابساسػػية فػي اداء الم ػػاـ المعرفيػػة كالتػي من ػػا اسػػتدداـ القػػبكة 

 Das  ( In Papadopoulos ( حيث أكالحPASSالرقمية كما في نمكذج عمميات  

et al.,2015 ) امف كالتتػػػػابعي ( تعتبػػػػر  لػػػػ  أف عمميػػػػات ابنتبػػػػا  كالتي يػػػػز  المتػػػػز
عمميات معرفية اساسػية فػي أداء الم ػاـ المعرفيػة فػي حػيف تعتبػر عمميػة التدطػيط 

 عممية ما كراء معرفية .
كتسػػػتدمص الباحثػػػة فػػػي ن ايػػػة مناققػػػت ا لنتػػػاسج الدراسػػػة كاسػػػتددام ا لمتحميػػػؿ      

 دتبػػػار  العػػػاممي ابستكقػػػافي كتحميػػػؿ التبػػػايف الثنػػػاسي كنمذيػػػة المعادلػػػة البناسيػػػة
فركض الدراسة كالتحدؽ مػف النمػكذج البنػاسي المدتػرح الػذم  يػربط بػيف نػكعيف مػف 
أهػػـ انػػكاع الػػذكاء تػػأثيرا  فػػي حياتنػػا الم نيػػة كابكاديميػػة كابيتماعيػػة كهمػػا الػػذكاء 
الكيداني كالذكاء المعرفي في الكء أحد المتغيرات كالتطكرات العةرية كهك كثافة 

كابنػدماج في ػا   كيػكد تػأثيرات اييابيػة لالسػتدداـ السػميـ  استدداـ القػبكة الرقميػة
نػاث (عمػ  الػذكاء  لمقبكة الرقمية كابندماج في ا في الكء نكع المستددـ  ذكػكر كا 
المعرفي كالذكاء الكيداني كبعض مككنات ما كفدا بكثر ابغراض انتقارا كما ياء 

مػػل العاسمػػة كابقػػار  بنتػػاسج البحػػث كهػػي ابسػػتدداـ فػػي ابتةػػابت ابيتماعيػػة 
كابةػػػدقاء   كالبحػػػث عػػػف المعمكمػػػات ابكاديميػػػة كالعامػػػة   كعػػػدـ كيػػػكد تػػػأثيرات  
دالػػػة احةػػػاسيا بػػػيف الدريػػػة الكميػػػة لمػػػذكاء الكيػػػداني كالػػػذكاء المعرفػػػي   فػػػي حػػػيف 
كيػػدت هػػذ  التػػأثيرات بػػيف بعػػض مككنػػات الػػذكاء الكيػػداني كالػػذكاء المعرفػػي كهمػػا 

الػػػػذات ( كتتعػػػػؽ هػػػػذ  النتػػػػاسج مػػػػل نتػػػػاسج الكثيػػػػر مػػػػف كالػػػػبط  مكػػػػكني   السػػػػعادة
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الدراسػػػػػات التػػػػػي اكػػػػػدت عمػػػػػ  تمػػػػػايز الػػػػػذكاء الكيػػػػػداني عػػػػػف الػػػػػذكاء المعرفػػػػػي : 
Kelly&Kaplan,1990,and petrided,2001)   كالدراسػػات التػػي أقػػرت كيػػكد هػػذ )

 Fallon et al.,2013  ،Mao etم ، 7000عثمييا ، العالقػػات بػػيف المككنػػػات:  
al.,2016  ،  Ren et al.,2017  ف هذا النتييػة تقػير  لػ  اف الػذكاء الكيػداني ( كا 

كالمعرفػػي مكػػكنيف متمػػايزيف يمكػػف أف يتكػػامال ليةػػؿ العػػرد  لػػ  النيػػاح فػػي الحيػػاة 
كيعػػيش فػػي اسػػتدرار نعسػػي حيػػث يسػػتطيل عػػف طريػػؽ استكقػػاؼ ذاتػػل كتدييم ػػا أف 

ة كعالج نعاط الالعؼ يحدد نداط الدكة كالالعؼ لديل كيعمؿ عم  تدعيـ نداط الدك 
مكظعا التكنكلكييا الحديثة كم ارات استدداـ القػبكة الرقميػة التػي أظ ػرت تػأثيرات 

 اييابية يزسية عم  نكعي الذكاء.
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  :التوصيات 
نقر معاهيـ الذكاء المعرفي كالذكاء الكيداني  بيف الطال  ك الطالبات كطػرؽ -0

 تنميت ما.
المعيػدة لمقػبكة الرقميػة كتػدريب ـ عمػي تكعية الطال  كالطالبػات با سػتددامات -0

 استددام ا . 
تععيػػػػؿ معامػػػػػؿ الحاسػػػػػ  اآللػػػػي بالكميػػػػػات لتنميػػػػػة م ػػػػارات اسػػػػػتدداـ ابنترنػػػػػت -3

 لمطال  كالطالبات .
عدػػد دكرات تكعكيػػة تثديعيػػة ثعالػػاء هيسػػة التػػدريس كالطػػال  كالطالبػػات حػػكؿ -4

بػػيف ابنػػدماج  فكاسػػد كعيػػك  كثافػػة اسػػتدداـ القػػبكة الرقميػػة كتػػكعيت ـ بػػالعرؽ
 كابدماف .

 :مقترحات لمدراسة 
الركرة ايراء المزيد مف اببحػاث لدراسػة مككنػات الػذكاء المعرفػي   المككنػات -0

كمػػػاكراء المككنػػػات ( فػػػي الػػػكء التةػػػكرات الحديثػػػة لمنحػػػ  عمميػػػات تي يػػػز 
 المعمكمات .

ال  ايراء دراسة مدارنة لمذكاء الكيداني كالمعرفي بيف عينات أكثر تمايزا كط -0
المػػػدف الرسيسػػػة كالمحافظػػػات   أك الطػػػال  بمةػػػر كاحػػػدل الػػػدكؿ العربيػػػة أك 

 الغربية. 
بناء برامج تنمية لمذكاء الكيداني في الكء التةكرات النظرية الحديثػة لمػذكاء  -3

 الكيداني كسمة.
 يػػػػراء المزيػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات حػػػػكؿ اسػػػػتراتيييات تنميػػػػة الػػػػذكاء المعرفػػػػي بػػػػيف -4

 الطال  كالطالبات.
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 المصادر والمراجع :
 أواًل: المراجع العربية 

(.منػػاهج البحػػث كطػػرؽ التحميػػؿ ابحةػػاسي فػػي  0606أبػػك حطػػ    فػػراد كةػػادؽ  ؛مػػاؿ  .4
 العمـك النعسية كالتربكية     الداهرة   مةر   ابنيمك المةرية.

الػكء  (. الػذاكرة العاممػة فػي0665أبك سريل   رالا عبد اهلل   عاقكر   أحمد حسف محمػد .5
نمػكذج  بػادلي( كفعاليػة الػذات كعالقت مػا بحػؿ المقػكالت الرياالػية المعظيػة كالتحةػػيؿ 

 . 37-8(   00لدل تالميذ المرحمة اببتداسية   ميمة الطعكلة العربية   الككيت  
(. مككنػػات الػػذكاء ابيتمػػاع  كالكيػػدان  كالنمػػكذج  0668   محمػػد أبػػك هاقػػـ   السػػيد.6

اليامعػػة المةػػرييف كالسػػعكدييف ة دراسػػة مدارنػػة  ة   ميمػػة العالقػػ  بين ػػا لػػدل طػػال  
 .036-057(   76 08كمية التربية يامعة بن ا   

ادتبػػػػار الدػػػػدرات العامػػػػة  المركػػػػز الػػػػكطني لمديػػػػاس كالتدػػػػكيـ بالممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية  تػػػػـ ..
ـ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف : 0607 -8 -00ابسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترياع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

http://www.qiyas.sa/ApplicantsServices/publications/Docs/Cu

rrentList 

اثنةػػارم سػػامية كالعيػػؿ حممػػي : مػػا كراء معرفػػة الػػذكاء الكيػػداني  الدػػاهرة  مكتبػػة ابنيمػػك .8
 . 0669المةرية  

السػببة بػيف الػذاكرة العاممػة المعظيػػة (. نمذيػة العالقػات  0669البػرم  أمػاني محمػد ريػاض  .9
كالمعػػػارؼ السػػػابدة كةػػػنل الدػػػرارات المغكيػػػة   رسػػػالة دكتػػػكرا  غيػػػر منقػػػكرة   قسػػػـ عمػػػـ 

 النعس التربكم   كمية التربية   يامعة عيف قمس .
(. ة الػػذكاء الكيػػداني لػػدم طػػال  اليامعػػة كعالقتػػل بػػبعض 0664الػػدردير  عبػػد المػػنعـ  .06

كالمزاييػة ة  –كاءات المتعػددة  التعكيػر اببتكػارم  التعكيػر الناقػد المتغيرات المعرفيػة الػذ
  دراسػػػات معاةػػػرة فػػػي عمػػػـ الػػػنعس المعرفػػػي  اليػػػزء اثكؿ   عػػػالـ الكتػػػ    الدػػػاهرة   

 .000-00مةر 
(. مديػػػػاس منظكمػػػػة التديػػػػيـ المعرفػػػػي  الكػػػػاس( لمػػػػذكاء    اقتبػػػػاس 0666الػػػػدي    احمػػػػد  .00

 ة   مةر   مكتبة ابنيمك المةرية.   مكتبة اؿ  الداهر 0كاعداد(   ط
(. العيػػػػكة الرقميػػػػة مظاهرهػػػػا كمسػػػػتكيات ا كتػػػػداعيات ا عمػػػػ  0600الريمػػػػي  حميػػػػد ةػػػػغي  .00

الكطف العربي. مرتمر المحتكل العربي عم  ابنترنػت: التحػديات كالطمكحػات  الريػاض  
007- 088 . 
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بيتماعية كأنماط التعم ؽ الذكاء ابنععالي كعالقتل بالم ارات ا ( .0600العمكاف   احمد   .03
لػػدل طمبػػة اليامعػػة فػػي الػػكء متغيػػرم التدةػػص كالنػػكع ابيتمػػاعي لمطالػػ    الميمػػة 

 .044- 005(   0  7اثردنية في العمـك التربكية  
(. ادمػػػػػاف القػػػػػابكة المعمكماتيػػػػػة  ابنترنػػػػػت( كعالقتػػػػػل بػػػػػبعض 0604العمػػػػػار   دالػػػػػد    .04

(  0 36  ميمػػػػة يامعػػػػة دمقػػػػؽ   فػػػػرع درعػػػػا –المتغيػػػػرات لػػػػدل طمبػػػػة يامعػػػػة دمقػػػػؽ 
395-438. 

(. العيػػكة الرقميػػة لػػدل طػػال  كطالبػػات مرحمػػة البكػػالكريكس 0604الغػػانـ  منػػ  عبػػد اهلل  .05
 .098 -047(  03السعكدية      -بيامعة ا ماـ محمد بف سعكد ا سالمية. أعمـ

امعي لػدل (.الػذكاء الكيػداني كعالقتػل بابنػدماج اليػ0600الداالي   عدناف محمد عبد   .06
 .86-07( 4  يامعة تعز  الميمة العربية لتطكير التعكؽ   -طمبة كمية التربية 

ـ(.الػػػذكاء الكيػػػداني كعالقتػػػل بم ػػػارات ابتةػػػاؿ لػػػدل  0604الدرنػػػي  عمػػػ  محمػػػد عمػػػ   .07
المرقػػدييف الطالبػػيف   مقػػركع بحثػػي الػػمف متطمبػػات الحةػػكؿ عمػػ  دريػػة المايسػػتير 

عمادة الدراسات العميا   برنامج الدراسات العميا التربكم  في التكييل كابرقاد التربكم   
 يامعة الممؾ عبد العزيز   المممكة العربية السعكدية .

(. ة البنيػػة النعسػػية لمػػذكاء المكالػػكعي كالػػذكاء ابيتمػػاعي كالػػذكاء 0663الكيػػاؿ   مدتػػار .08
القدةػػػػػي كعالقتػػػػػل بمسػػػػػتكيات تي يػػػػػز المعمكمػػػػػات فػػػػػي الػػػػػكء اليػػػػػنس كالتدةػػػػػص 

  مكتبػػػػػػػة زهػػػػػػػراء القػػػػػػػرؽ   الدػػػػػػػاهرة   0( 07يمي ة   ميمػػػػػػػة كميػػػػػػػة التربيػػػػػػػة    اثكػػػػػػػاد
 .069-059مةر 

(.الػذكاء الكيػداني كعالقتػل بػالتكافؽ الم نػي   رسػالة 0669يكد    عاسقػة عمػ  محمػد  .09
يامعػػة ابمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد  –كميػػة العمػػـك ابيتماعيػػة  –مايسػػتير فػػي عمػػـ الػػنعس 
ميمػة الدراسػات  –مػددؿ نظػرم  –(.الذكاء العػاطعي 0606ابسالمية .دبؿ   سامي  

 .079-064(   05كالبحكث ابيتماعية   يامعة الق يد حمة لدالر    
(. أثر سكء معاممة الكالديف عم  الذكاء لالطعاؿ  الميمػة المةػرية 0663راالي   فكقية  .06

 (.36لمدراسات النعسية    
سمككي في دعض ادمػاف  -ادم معرفي(. فاعمية برنامج ارق0605قاهيف   محمد أحمد  .00

 .396-358(    0  09ابنترنت لدل عينة مف الطمبة اليامعييف  
(. أداء مرقػػػػػػرات حسػػػػػػف المطابدػػػػػػة لتدػػػػػػكيـ نمػػػػػػكذج  0664عػػػػػػامر  عبدالناةػػػػػػر السػػػػػػيد   .00

 . 057-065(   04   45المعادبت البناسية. الميمة المةرية لمدراسات النعسية   
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  الييػػزة   مةػر  5( . الدياس النعسي النظرية كالتطبيػؽ  ط 0668عبد الرحماف   سعد  .03
   هبة النيؿ العربية لمنقر كالتكزيل.

( . دراسػػة اتياهػات القػػبا  اليػػامعي نحػػك اسػػتدداـ  0667عبػد العزيػػز   نػػرميف عةػػاـ  .04
ابنترنػػػػت كعالقت ػػػػا بسػػػػمات القدةػػػػية كتػػػػكاف ـ ابيتمػػػػاعي   رسػػػػالة مايسػػػػتير غيػػػػر 

 النعسية  كمية التربية   يامعة عيف قمس .منقكرة   قسـ الةحة 
(. الػػػػذكاء ابنععػػػػالي مع كمػػػػل  0660عثمػػػػاف  فػػػػاركؽ السػػػػيد كرزؽ  محمػػػػد عبػػػػد السػػػػميل   .05

 (.58كقياسل. ميمة عمـ النعس   
ميمػة (. ميتمل المعمكمات كالعيػكة الرقميػة فػي الػدكؿ العربيػة. 0604عمي  سمير القيي  .06

 . 390 -349(36سكريا   -يامعة دمقؽ
(. العيػػػكة الرقميػػػة  رريػػػة عربيػػػة لميتمػػػل المعرفػػػة  0665عمػػػي  نبيػػػؿ ك حيػػػازم  ناديػػػة  .07

 (  الميمس الكطني لمثدافة كالعنكف كاآلدا   الككيت.308سمسمة عالـ المعرفة رقـ  
    الدػاهرة   مةػر   0(. معيػـ المغػة العربيػة المعاةػرة   ط0668عمر   أحمد مدتار  .08

 عالـ الكت .
ابيتماعيػػػة كتدػػػدير الػػػذات  اراته( . الػػػذكاء الكيػػػدان  كالػػػـ 0660حمػػػد   غنػػيـ   محمػػػد أ.09

( 47  00   اهكتكقػػػل الكعػػػاءة الذاتيػػػة  ة دراسػػػة عامميػػػة ة   ميمػػػة كميػػػة  التربيػػػة  بػػػبف
 45-77. 

( . ادمػػػػػػػاف اسػػػػػػػتدداـ ابنترنػػػػػػػت كعالقتػػػػػػػل بػػػػػػػبعض أعػػػػػػػراض 0605قػػػػػػػدكرم   يكسػػػػػػػؼ   .36
  (.09    ية كابيتماعيةميمة العمـك ابنسانابالطرابات النعسية   

الدػػػاهرة   مةػػػر    (. مديػػػاس سػػػتانعكرد بينيػػػل الةػػػكرة الدامسػػػة  0600فػػػرج   ةػػػعكت  .30
 مكتبة ابنيمك المةرية.

( . الةػحة النعسػية كالػذكاء الكيػداني كعالقت مػا بػبعض 0606قمر   ميذك  احمػد    .30
عمػػػـك النعسػػػية ميمػػػة ال المتغيػػػرات   دراسػػػة عمػػػ  عينػػػة مػػػف طمبػػػة كميػػػة مػػػركم التدنيػػػة ( 

 . 083-060(   0  0  كالتربكية
(. ةابكتسػػػا  كالػػػذكاء ابنععػػػالي لػػػدل  0669كػػػردم  سػػػميرة بنػػػت عبػػػد اهلل بػػػف مةػػػطع   .33

 (. 09   0عينة مف مدمنات ا نترنت: دراسة كةعية مدارنةة. ميمة دراسات نعسية  
هديف   الدػػاهرة   مميكػػة   لػػكيس كامػػؿ  د.ت(. مديػػاس ككسػػمر بمعيػػك لػػذكاء الراقػػديف كالمػػرا.34

  مةر مكتبة ابنيمك المةرية.
(. ةالػػػذكاء الكيػػػداني لػػػدم طػػػال  اليامعػػػة كعالقتػػػل بػػػبعض 0660محمػػػكد  عبػػػد المػػػنعـ  .35

 المتغيرات المعرفية كالمزاييةة  دراسات تربكية كايتماعية  الميمد الثامف  العدد الثالث.
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مطػػال  كالبػػاحثيف فػػي عمػػـ (. الديػػاس النعسػػي ك تةػػميـ ادكاتػػل: ل 0667معمريػػة  بقػػير  .36
 النعس كالتربيػة   سمسػمة دراسات   منقكرات الحبر.

(. الذكاء الكيداني كعالقتل بالثدة بالنعس لدل طال  اليامعة  دراسة 0604نيمة   بالؿ .37
بيامعػػة تيػػزم كزك   –تامػػدة –ميدانيػػة عمػػ  عينػػة مػػف طػػال  يامعػػة الدطػػ  اليػػامعي 

فػػي عمػػـك التربيػػػة   يامعػػة مكلػػكد معمػػرم  تيػػػزم مػػذكرة مددمػػة لنيػػؿ دريػػػة المايسػػتير 
 كزك.

ـ (.تدريػر حػديث :  0606كزارة ابتةابت كتدنية المعمكمات بالمممكػة العربيػة السػعكدية  .38
  0608مميػكف مسػتددـ بحمػكؿ  006ارتعاع مستددمي ابنترنت في العالـ العربي  لػ  

 ـ  مف: 0607 -8 -06تـ ابسترياع في 
39.http://www.mcit.gov.sa/Ar/Communication/Pages/ReportsandStatist

ics/Tele-Reports-22061437_453.aspx 
 -3عربيػػة السػػػعكدية. ط(. حالػػة التعمػػيـ العػػػالي فػػي المممكػػة ال0434كزارة التعمػػيـ العػػالي  .46

 الرياض. 
(. مقػػركع الدطػػة الكطنيػػة لالتةػػابت كتدنيػػة 0406كزارة ابتةػػابت كتدنيػػة المعمكمػػات  .40

 المعمكمات الررية لبناء ميتمل المعمكمات. المممكة العربية السعكدية. 
( ةدراسة تحميمية مدارنة لمػدم كتركيػز ابنتبػا  البةػرم كعالقت مػا 0663يكسؼ   يكسؼ  .40

ذكاء كالتعكير اببتكارم لدم عينل مف الةػـ كالعػادييفة  ميمػة كميػة التربيػة   يامعػة بال
 .063(  4   07عيف قمس  مةر 
 ثانيًا : المراجع األجنبية
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