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  رسالة ماجستري

بالطالبأسم  ب : فادي مفيد حب   لب

 صعوبات وذوي العاديني بني السلوكية املشكالت ببعض وعالقته الوجداني الذكاءعنوان الرسالة: 
  مقارنة " االبتدائية "دراسة املرحلة تالميذ من التعلم

  أسم الدرجة: املاجست

  جلنة األشراف:
ة أستاذ: دمحم عبد اللطيف رمضانأ.م.د/    - ١ لية املساعد النفسية ال بية ب اج جامعة ال  سو
ة مدرس: حكيم رزق ميخائيلد/  -٢ لية ال بية النفسية ب اج جامعة ال  سو

  جلنة فحص وتقييم الرسالة:
بية جامعة  :أ.د/ فت عبدالرحمن دمحم الضبع -١ لية ال ة النفسية ب س قسم ال أستاذ ورئ

اج ا)  سو ً ا مناقش ً س  (رئ

ة دمحم: أستاذ عبد اللطيف د/ رمضانأ.م. -٢ لية املساعد النفسية ال بية ب اج جامعة ال  سو

ا( ً ا) عضو ً  مشرف

: أستاذأ.م. -٣ يم الكب ة د/ أحمد ع دمحم إبرا لية املساعد النفسية ال بية جامعة  ب       ال

ر  ا) ز ً ا مناقش ً  (عضو

  
  م١٨/١٠/٢٠٢١تاریخ المناقشة: 

 الدراسات العليا
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  موافقة مجلس الجامعة:     /     /          م
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  شكر وتقدير

اح ـ   هللا ال ـات ال ـال آ م  ا، اتقـ ً ع ه ج ات الـ  إلـىال نع ـ هللا تعـالي صـانع ال

ــ لــي أن  ، و ــ ا ال ــي فــي هــ ــي ووفق فــان أرافق ــ والع اف ال م بــ اذ الفاضــل  إلــىتقــ اذ أســ األســ

ــ دمحم ــ الل ــان ع ر/ رم ــة الــ ــة ال ل ــاع  ة ال ــ ف ة ال ــ اذ ال هاج علــى  -أســ جامعــة ســ

مــ سـالة، وعلــى مــا ق ه ال اف علــى هــ اإلشــ ـله  ــه صــادق إلتف ج ، وت ا ه لـي مــ وقــ وجهــ وافـ ــام هــ ت

ـــا  ــل،  فــان أالع ـــ والع ـــال ال م  اذ الفاضـــل  إلـــىتقــ ـــأســ ـــل رزق ح ائ ر/ م رس  الـــ مـــ

ة ة ال ل ة  ف ة ال مـه لـي  -ال سـالة، وعلـى مـا ق ه ال اف علـى هـ اإلشـ له  هاج على تف جامعة س

ه صادق. ج   م وق وجه واف وت

فــان  ــ والع ى معــاني ال أســ جــه  ني أن أت ــع ــا  ــي إلــىك ر/ ف اذ الــ ح األســ ــ الــ  ع

ع مـ ال هاج على   ة جامعة س ة ال ل ة  ف ة ال اذ ورئ ق ال لـهأس ه ه وق ـة هـ اق  م

ســالة،  ی إلــى ال قــ ــ وال ال م  ــ علــي دمحمــا أتقــ ر/ أح اذ الــ ا  األســ ــإبــ ة  ال ــ اذ ال أســ

ــة  ــة ال ل ــاع  ة ال ــ ف هاج ،جامعــة األزهــ –ال ا فــي ســ ف ســالة،  ،والــ شــ ه ال ــة هــ اق لــه م وق

ه وأ ه وعل ارك له في وق ، وأدع هللا أن ی ف اء ال له ع اء نوت ي خ ال   .ه ع

ال ال أو  م  ـ إلىتق ـ الل ر/ خالـ ع اذ الـ ان األس ـ ـة  ع ـة ال ل ـ  جامعـة  -ع

هاج،  ةس ل الء ال ادة و ة ،وال ف ة ال ق ال ر  ة ال اء ه ع أع   .وج

ــــا  ــــ أك ــــال ال م  ــــاب إلــــىتقــــ ــــ ال ــــ ع ر/ ح ر  الــــ ق تــــ ــــ ــــاهج و رس م مــــ

ات اض ة ال ة ال هاج، -ل ـه مـ جهـ  جامعـة سـ ـا قـام  ادأل إعـ ـامي  ـاء  ـار  ث لي فـي االخ ـ ال

ات اضــــ ائي مــــادة ال ــــ ــــاني االب ــــف ال ــــار  ،لل اتواالخ اضــــ لي فــــي مــــادة ال ــــ ــــ  ال ال ــــف ال لل

ائي   .االب

ا  ال أك م  ـي  وال إلىات ال آتق ه، وزوج ـيَّ وزوج فل وال و ـ ـا مـ وم ـه أ، ل ني  حـا

اع ال  ا معي م ل ة ودعاء وت ً م رعا ي خ اه هللا ع ة ف اق   .اوال

اح   ال

  



 

 

  مستخلص الدراسة

ــ ة ب ــل الت ال ــ ع ال ــ ــه ب اني وعالق جــ اء ال ــ راســة: ال ان ال ــ ات و  العــادی ع ذو صــع

ة ائ حلة االب عل م تالم ال   "دراسة مقارنة" ال

: فاد مف ح ل اح   اس ال

ان إ اف: أ.م.د/ رم الل دمحمش ل رزق ح      ع ائ   د/ م

ــة  ال راســة ال ف ال اء إلــىهـ ف علــى الــ عــ ة بــ  ال ــل الت ال ــ ع ال ــه بــ اني وعالق جــ ال

راســة مــ (العــادی و  ــة ال نــ ع ــة. وت ائ حلــة االب ــ ال عل مــ تالم ات الــ ا ١٧٢ذو صــع ً ــ ) تل

ة، وق  عة إلىوتل : ال ع ـاب ٥٨األولـى ( م ات تعلـ ال ة مـ ذو صـع ـ ا وتل ً ـ ) تل

ـــــاره مـــــ ( اوحـــــ أع ره (٩-٧ت ـــــي قـــــ ســـــ زم ـــــا  ً ره(٧.٩٧) عام ـــــار قـــــ اف م ـــــ )، ٠.٦٧)، وان

ــة ( ان عــة ال ــاره مــ (١١٤وال اوحــ أع ة مــ العــادی ت ــ ا وتل ً ــ ــ٧-٩) تل ً ــي ) عام ســ زم ا 

ره ( اف ٧.٩٧قــ ــ ره)، وان ــار قــ ــار٠.٦٦( م اني ل جــ اء ال ــاس الــ ه م ــ علــ ــة -)، و ج أون (ت

، ـــ ـــ٢٠٠٤صـــفاء االع عل یـــ ال ـــاس ت ة )، وم ـــل الت ال ـــ ـــ ذو ال الم ـــة لل ارج اد  ال (إعـــ

)، و  اح ـائج  أشارتال ـة دالـة  إلـىال ا د عالقـة ارت م وجـ اعـ ً ـائ رجاتبـ  إح اء  الـ ـاس الـ علـى م

رج اني والــ جــ م  اتال ــاب، وعــ ات تعلــ ال ــ ذو صــع الم ة لــ ال ــل الت ال ــ ــاس ال علــى م

ــة دالــة  ا د عالقــة ارت اوجــ ً ــائ رج إح رج اتبــ الــ اني والــ جــ اء ال ــاس الــ ــاس  اتعلــى م علــى م

ـائج  صــل ال ـا ت  ، ـ العــادی الم ة لــ ال ـل الت ال ـ د  إلــىال م وجــ وق عـ ادالــة  فـ ً ـائ بــ  إح

ــاب ات تعلــ ال ات درجــات ذو صــع ســ ات درجــات العــادی وم ســ اء  م ــة فــي الــ اد الع مــ أفــ

اني،  جـــ د و ال م وجـــ وق عـــ ادالـــة  فـــ ً ـــائ ات درجـــات ذو بـــ  إح ســـ ات درجـــات العـــادی وم ســـ م

اب ات تعل ال ـة  صع ء ال ـائج فـي ضـ ـ ال ق ة، ون ـل الت ال ـ ع ال ة في  اد الع م أف

ة ل    .ال

ة اح ف ات ال ل علال ات ال ة، صع ل الت ال اني، ال ج اء ال   : ال
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Abstract of the study 

The title of Study: Emotional intelligence and its relationship to some 
behavioural problems between students with and without learning 
disabilities of the primary stage" A comparative study" 

Name of the researcher: Fady Mofeed Habib Labib 

Supervisors by: Dr.Ramadan Abdel Latif Mohammed,Dr. Michaeal Risk 
Hakem 

The present study was aimed at knowing Emotional intelligence and its 
relationship to some behavioral problems between with and without  
learning disabilities from primary school students The study sample 
consisted of (172) male and female students was divided into two groups: 
the irst group (58) male and female students with arithmetic disabilities, 
their ages ranged from (7-9) years, with an average time (7.97) a standard 
deviation of (0.67), and the second group (114) normal male and female 
students, their ages ranged from (7-9) years with a mean time of (7.97), and 
a standard deviation of (0.66), And apply to them Bar-On's Emotional 
Intelligence Scale (Translated by Safaa Al-Assar, 2004) was applied to them, 
and the teacher identification scale for students with behavioral problems 
(prepared by the researcher) The results indicated that there was no 
statistically significant correlation between the score on the emotional 
intelligence scale and the score on the behavioral problems scale for 
students with arithmetic difficulties And there is no statistically significant 
correlation between the score on the emotional intelligence scale and the 

score on the behavioral problems scale for normal. The results also found 
that there were no statistically significant differences between the average 
scores of people with arithmetic difficulties and the average scores of 
ordinary members of the sample in emotional intelligence And there are no 
statistically significant differences between the average scores of people 
with arithmetic difficulties and the average scores of ordinary members of 
the sample in some behavioral problems. The results were discussed in 
light of the behavioral theory. 

Key words: Emotional intelligence, Behavioural problems, Learning 
disabilities. 
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