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  البحثمستخلص 

قته بأساليب التفكير والتعلم لدى تالميذ الحلقـة الثانيـة مـن    الذكاء الوجداني وعال عنوان البحث:
  التعليم األساسي.

 لدىالتفكير والتعلم  أساليبعالقة الذكاء الوجداني بكل من  التعرف على إلى الحالي البحث هدف
 ،اتلميذً ١٧٩؛ (وتلميذةً ا) تلميذ٣٧٥ً( من األساسية البحثوتكونت عينة  ،تالميذ الصف الثامن األساسي

واختيرت عينة البحث  ،م٢٠١٥/٢٠١٦ساسي للعام الدراسي ) من تالميذ الصف الثامن األتلميذةً ١٧٨و 
، ذكاء الوجداني (إعداد/ الباحثة)مقياس ال: ، هيأدواتثالثة الحالي  البحث استخدموعشوائية،  بطريقة

، )الكـريم حبيـب   ون، تعريب/ مجدي عبـد إعداد/ هاريسون وبرامسون وآخر(اختبار أساليب التفكير 
  مقياس أساليب التعلم (إعداد/ الباحثة).و

 المثالي التفكير أسلوب درجات بين إحصائيا دالة موجبة ارتباطية عالقة : وجودوتوصل البحث إلى
 التفكيـر  أسـلوبي درجـات   وبين االجتماعية، والمكونات الشخصية الوجداني؛ المكونات للذكاء وبعدي
 التفكيـر الـواقعي   أسـلوب درجـات   وبين التكيف كبعد للذكاء الوجداني، ومكونات والتحليلي العملي

 بين إحصائيا دالة موجبة ارتباطية عالقة وجود وأيضا الضغوط كبعد للذكاء الوجداني، إدارة ومكونات
 المكونـات  الشخصـية،  مكونـات ( الوجـداني؛  الـذكاء  أبعاد بعضالتحصيلي و التعلم درجات أسلوب

  .)العام المزاج االجتماعية،

 واإلنـاث  الذكور درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود البحث إلى توصل كما
 المكونـات  الشخصـية،  مكونـات ( أبعـاده؛  مـن  وثالثة الوجداني، الذكاء لمقياس الكلية الدرجة على

 بـين  ةإحصـائي  دالة ذات فروق توجد كما. اإلناث لصالح وذلك الضغوط) مكونات إدارة االجتماعية،
 التعلم أسلوب وعلى الذكور، لصالح وذلك العميق التعلم أسلوب على واإلناث الذكور درجات متوسطات
 على) وإناث ذكور،( الجنس لمتغير إحصائية داللة ذات فروق توجد ال بينما. اإلناث لصالح التحصيلي

  .)الواقعي التحليلي، العملي، المثالي، التركيبي،( التفكير؛ أساليب مقياس

 التفكيـر  ألسـلوب  جيـد  منبأ الوجداني للذكاء كبعد الشخصية مكونات أن إلى البحث توصل كما
 ومكونـات  والتحليلي، العملي التفكير ألسلوبي جيد منبأ الوجداني للذكاء كبعد التكيف ومكونات المثالي،

المزاج كبعد  ومكونات والواقعي، التحليلي التفكير بأسلوبي جيد الوجداني منبأ للذكاء كبعد الضغوط إدارة
 الذكاء أبعاد من كبعد الشخصية مكونات أن كما. المثالي التفكير جيد بأسلوب منبأ العام للذكاء الوجداني

  التحصيلي. التعلم ألسلوب جيد منبأ الوجداني
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Abstract: 

Title of the research: Emotional Intelligence and Its Relationship with Thinking 
and Learning Styles for the Students of Preparatory cycle. 

The main objective of this research was to investigate the relationship of 
emotional intelligence with both of thinking and learning styles among pupils in eighth 
grade of basic education cycle. In order to achieve the purpose of the research, the 
researcher applied the measurement of emotional intelligence (prepared by the 
researcher), test of thinking styles (prepared by Harrison, Bramson et al., translated by 
Magdy Abdelkareem) and the measurement of learning styles (prepared by the 
researcher). The main sample consisted of (N = 375) pupils (M. = 178 , Fm. = 197). 

After analyzing the data which collected by the researcher, the results revealed 
that: 

1. There is a positive statistically significant correlation between: degrees of synthetic 
thinking style and some dimensions of emotional intelligence: (intrapersonal 
components, interpersonal components, and the total degree of emotional 
intelligence), degrees of pragmatic and analytical thinking style with the 
adaptation components, degrees of realistic thinking style and stress 
management components. 

2. There is a positive statistically significant correlation between the degrees of 
achievement learning style and some dimensions of emotional intelligence; 
(intrapersonal components, interpersonal components, general mood, and total 
degree of emotional intelligence). 

3. There are statistically significant differences between the average grade of males 
and females on the total score of the emotional intelligence measurement, and 
three of its dimensions (intrapersonal components, interpersonal components, 
stress management) for females. 

4. There is no a statistically significant difference between the average grade of males 
and females on the test of thinking styles (synthetic, ideal, practical, analytic, 
realistic thinking). 

5. There is a statistically significant difference between the average grade of males 
and females on the deep learning style for males, and there is a statistically 
significant difference between males and females on the achievement learning 
style for females. 

6. Some of emotional intelligence dimensions could predict of thinking styles: 
(Intrapersonal components and general mood could predict of the ideal style, 
Adaptation components could predict of the practical and analytic thinking style, 
Stress management components could predict of the analytic and realistic style. 

7. One of emotional intelligence dimensions (intrapersonal components) could predict 
of achievement learning styles. 




