
 5001-( 55)العدد – 951)اجمللد –الرافدين للعلوم الرايضية جملة 

PDF created with pdfFactory trial version  

 ةية الرتبياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة األوىل كلي" بناء مق  

 ة جامعة املوصل "ياضيالر

 اق حسوز د عبد الر يمؤ ٠د٠م    امحد حازم امحد الطائي  .م .م

 هللايل عبد امحد إمساع٠م٠م
 ةيضاية الر ية الرتبيجامعة املوصل / كل

 97/5/9002؛ اتريخ قبول النشر:  7/4/9002اتريخ تسليم البحث: 

 امللخص
 :  هدف البحث إىل  

  .ية جامعة املوصلضاية الر ية الرتبياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة األوىل كليبناء مق -
  ة جامعة املوصل. يضاية الر ية الرتبياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة األوىل كليق -
  .االجتماعيـاس الذكاء ية جامعـة املوصـل مبقيضـايلر ـة ايـة الرتبية لطلبـة الـسنة األولـى كليار ي ت معايوضع مستو  -

ـة يوتكـون جمتمـع البحـث مـن طـال  الـسنة األولـى كلـنج  الوصـيي لاألسـلو  املـسحي  اسـتخدام الباحثـان امل
م يوتـم تقـسة  ( طالبـ٢٦( طالب و)٢٠٤  )االيت( وعلـى النحو ٢٣٠   والبـالغ عـددهم )ية جامعـة املوصـلضـايـة الر يالرتب
ـق البـالغ عـددها ينـة التطبي   ع(٪٦٠(طالـب وطالبـة وبنـسبة )١٣٨نـة البنـاء والبالغ عددها )ي   عنينتـينـة البحـث إلـى عيع
ـاس الـذكاء االجتمـاعي الـذي أعتمـده البـاحثون كـأداة جلمع ي   وقـد اسـتخدم مق(٪٤٠( طالـب وطالبـة وبنـسبة )٩٢)
 ت  ار ياغة فقـصـيـاس   ت املقار ياغة فقـد أسلو  صـي   حتدياسد حماور املقيحتد) :ناءءا ت البار وقد تضمنت إجياان ت  الب

ـاس واملتـضمنة بـصدق احملتـوى يـة فـي بنـاء املقيالعلم اإلجراءا تو فـضال عـن اعتمـاد اخلطـوا ت يـة  كـل حمـور بـصورهتا األول
   نيضادتني املتـوعت ت( أبسـلويب اجملمـار ل اإلحـصائي لليقـيـل )لالتحلمثـاء املتنـيـاس  وصـدق البوالـصدق الظـاهري للمق
ية علـى: املتوسـط    واقتـصر ت الوسـائل اإلحـصائية فـي الثبـا تقـة التجزئـة النـصييوتـم اسـتخدام طر واالتـساق الـداخلي  

يط   ومعامـل االرتبـاط البـسريسـون(  االلتـواء لـ) كـارل بومعادلـة معامـل يـاري  ف املعار احلـسايب  واملنـوال  واالحنـ
   وقد توصل الباحثون إىل عدد من االستنتاجا ت هي ما يةوالنسبة املئو ياس     واملتوسـط اليرضـي للمقواختبـار) ت(

 :  يتأي

ة يدى طلبـة الـسنة األوىل يف كلـاس الـذكاء االجتمـاعي لـيـة لقيسـة احلالار يـاس الـذي تـم بنـاؤه فـي الدـة املقيفاعل -
  .ية جامعة املوصلضاية الر يالرتب

ـق أهدافجم يجم بـصيته دافعـا هلـم فـي حتقيـؤثر علـية األولـى بـذكاء اجتمـاعي يسـار يتمتـع طلبـة الـسنة الد -
 وطموحاهتم.  

   نة البحث.ية اليت مت وضعجا يف البحث احلايل ملستوى عيار ي ت املعايمالئمة املستو  -

 
 

بناء مقياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة االولى كلية التربية الرياضية جامعةالعنوان:
الموصل

مجلة الرافدين للعلوم الرياضية - كلية التربية الرياضية - جامعة الموصل - العراقالمصدر:

الطائي، احمد حازم احمدالمؤلف الرئيسي:

حسو، مؤيد عبدالرزاق، عبداهللا، أحمد إسماعيل(م. مشارك)مؤلفين آخرين:

مج 15, ع 52المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2009التاريخ الميالدي:

154 - 107الصفحات:

:MD 491272رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

الذكاء االجتماعي، االختبارات و المقاييس، الطالب ، كلية التربية الرياضية، جامعةمواضيع:
الموصل

http://search.mandumah.com/Record/491272رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/491272


 5001-( 55)العدد – 951)اجمللد –الرافدين للعلوم الرايضية جملة 

PDF created with pdfFactory trial version  

 ةية الرتبياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة األوىل كلي" بناء مق  

 ة جامعة املوصل "ياضيالر

 اق حسوز د عبد الر يمؤ ٠د٠م    امحد حازم امحد الطائي  .م .م

 هللايل عبد امحد إمساع٠م٠م
 ةيضاية الر ية الرتبيجامعة املوصل / كل

 97/5/9002؛ اتريخ قبول النشر:  7/4/9002اتريخ تسليم البحث: 

 امللخص
 :  هدف البحث إىل  

  .ية جامعة املوصلضاية الر ية الرتبياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة األوىل كليبناء مق -
  ة جامعة املوصل. يضاية الر ية الرتبياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة األوىل كليق -
  .االجتماعيـاس الذكاء ية جامعـة املوصـل مبقيضـايلر ـة ايـة الرتبية لطلبـة الـسنة األولـى كليار ي ت معايوضع مستو  -

ـة يوتكـون جمتمـع البحـث مـن طـال  الـسنة األولـى كلـنج  الوصـيي لاألسـلو  املـسحي  اسـتخدام الباحثـان امل
م يوتـم تقـسة  ( طالبـ٢٦( طالب و)٢٠٤  )االيت( وعلـى النحو ٢٣٠   والبـالغ عـددهم )ية جامعـة املوصـلضـايـة الر يالرتب
ـق البـالغ عـددها ينـة التطبي   ع(٪٦٠(طالـب وطالبـة وبنـسبة )١٣٨نـة البنـاء والبالغ عددها )ي   عنينتـينـة البحـث إلـى عيع
ـاس الـذكاء االجتمـاعي الـذي أعتمـده البـاحثون كـأداة جلمع ي   وقـد اسـتخدم مق(٪٤٠( طالـب وطالبـة وبنـسبة )٩٢)
 ت  ار ياغة فقـصـيـاس   ت املقار ياغة فقـد أسلو  صـي   حتدياسد حماور املقيحتد) :ناءءا ت البار وقد تضمنت إجياان ت  الب

ـاس واملتـضمنة بـصدق احملتـوى يـة فـي بنـاء املقيالعلم اإلجراءا تو فـضال عـن اعتمـاد اخلطـوا ت يـة  كـل حمـور بـصورهتا األول
   نيضادتني املتـوعت ت( أبسـلويب اجملمـار ل اإلحـصائي لليقـيـل )لالتحلمثـاء املتنـيـاس  وصـدق البوالـصدق الظـاهري للمق
ية علـى: املتوسـط    واقتـصر ت الوسـائل اإلحـصائية فـي الثبـا تقـة التجزئـة النـصييوتـم اسـتخدام طر واالتـساق الـداخلي  

يط   ومعامـل االرتبـاط البـسريسـون(  االلتـواء لـ) كـارل بومعادلـة معامـل يـاري  ف املعار احلـسايب  واملنـوال  واالحنـ
   وقد توصل الباحثون إىل عدد من االستنتاجا ت هي ما يةوالنسبة املئو ياس     واملتوسـط اليرضـي للمقواختبـار) ت(

 :  يتأي

ة يدى طلبـة الـسنة األوىل يف كلـاس الـذكاء االجتمـاعي لـيـة لقيسـة احلالار يـاس الـذي تـم بنـاؤه فـي الدـة املقيفاعل -
  .ية جامعة املوصلضاية الر يالرتب

ـق أهدافجم يجم بـصيته دافعـا هلـم فـي حتقيـؤثر علـية األولـى بـذكاء اجتمـاعي يسـار يتمتـع طلبـة الـسنة الد -
 وطموحاهتم.  

   نة البحث.ية اليت مت وضعجا يف البحث احلايل ملستوى عيار ي ت املعايمالئمة املستو  -

 
 



108
 
 

 
ABSTRACT 

 
constructiog a Social Intelligence seale for freshening Students in 

the College of Sports Education in Mosul University 
Assistant lecturer. Ahmad Hazim Al Ta'ee 

lecturer Dr. Muayad Abdul-Razaq Al Hasso 

Assistant lecturer. Ahmed Ismaiel Abdullah 

Mosul university / college of physical education 

The study aims at:   

 Setting a social intelligence measure for freshman students in the college of 

sports education in Mosul university.   

 Expounding the level of social intelligence measure for 1st grade students in the 

college of sports education in Mosul university.    

 Establishing standards for freshman students in the college of sports education 

in Mosul university in the social intelligence measure.   

  The researchers used the descriptive method by the means of survey. The study 

population consisted of freshman students in the college of sports education in Mosul 

university consisting of (230) student in which (204) were males and (26) were 

females. The study sample was divided into a setting group (138) students 

representing (60%) of the sample and an implementation  group of (92) students 

representing (40%) . The social intelligence measure prepared by the researchers was 

used as a mean for data acquisition and the setting of the measure included( 

determining the measure axis, determining the method of formulating of measure 

items, expressing the items of each axis in its primary form) besides, adopting 

scientific steps and in setting the measure in included  ( content validity, face validity 

, validity of setting represented by ( statistical analysis of items ) using the method of 

two opposite groups, internal consistency and  half-wise validity. The statistical 

means including: arithmetic mean, pattern, standard deviation, Carl Pearson curvature  

coefficient, simple correlation coefficient, hypothetic average of measure, and 

percentage.   

The researchers concluded the following:   

 constructing of  a social intelligence measure scale freshman students in the 

college of sports education in Mosul university  was achieved.   

 freshman students in the college of sports education in Mosul university  have 

positive social intelligence that motivates them and drives them to achieve the 

goals and aspirations and can be used in the field of sports.   

 Standard levels for the study sample in the measure of social intelligence was 

achieved.  
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 ف بالبحث  يالتعر -1

 ته   يمقدمة البحث وأمه 1-1

  يفمـنجم العبقـري ومـنجم املتوسـط أو املعتدل ومنجم ضع  ارـ يـة اختالفـا كبيهتم العقلايد فـي مـستو ار تلـ  األفـخي
ـسه يونقع أن نالحـظ هـذا االخـتالف ونـصيه يالذكاء  وهكذا ختتل  نسبة الـذكاء مـن فـرد إلـى أخـر  وعنـدما نـستط

ـاة هـي أكثـر يقة. إن احلية الدقية املوضوعيسة العلمار أخـضعنا مثـل هـذه الظاهرة للد وحنللـه ونيـسره فإننـا بـذلك نكـون قـد
دد املستوى العقلـي لليرد حيل املدى شـامال للنشاط املعرفـي  ياس عقلـي طو يفجـي مقوعا وصـدقا  ي ت الـذكاء شـار اختبـا

ـره ي ب نيـستعي وإمناكتيـي بذاتـه فحـسب يإن اإلنـسان كـائن اجتمـاعي ال  ـة.يومياتـه اليفشله فـي أمـور ح مبستوى جناحه أو
ع االست ناء يستطيعته ال ي(  وبطب٢٣   ١٩٩٩د  يـة فـي مظاهرهـا وجماالهتـا)الـسية اجتماعيـاة اإلنـسانيالن خـصائص احل

ق شعوره لاالطمئنان  وعدم اخلوف ين لتحقار جم  ومها مصدي  معجـم واالنتمـاء إلن فجو حباجة إىل التـاليد اآلخر افر عن األ
ة مـن وججـة نظـر تـشارلز كـويل هـي نتـاج لتياعـل يعـة اإلنـساني(  إذ إن الطب٥   ٢٠٠٠من املستقبل والثقة بـه )الـسوداين  

 متبادل  وهي فـي ريبـاجملتمع هـي عالقـة اخـذ وعطـاء وتـأث(  ومبـا إن عالقـة اليـرد ٢٣  ١٩٧٦  ني)الكـ نياليـرد مـع اآلخـر 
ـاة اجملتمـع مبـا يـؤثر فـي حيـتالءم معـه  واليـرد يطبعـه لالطابع الـذي يه و يؤثر فية  فـاجملتمع يـة ال سلبيابجيجوهرها عالقة ا

  عا ت. افلسيا ت ونظم واخرت ـة مـن إنتـاج أفكـار و يـاة االجتماعييه إلـى احليـضي
 (.  ١٨٠ ١٩٩٩سوي  ي)ع 

 واحلـب  ريـرى فـي النـاس اخلية مشبعة حلاجاته  و يئة االجتماعيرى البي( إن اليرد ١٩٨٧ )ني حسريشيكما 
 تقبل نية بيابجيـنعكس ذلـك علـى تقبلـه لذاتـه الن هناك عالقة اين  و يتقبلـه اآلخـر يرهم  فيظـى بتقـدحيتعـاون معجـم و يو 

 (.  ٩  ١٩٩٥  الصالحي) نيالذا ت وتقبل اآلخر 

عون يستطيال  ـةيـشعرون لالنبـذ واإلحـساس لالعزلـة االجتماعين يد الـذار ( إن األفـ١٩٨٣وف ) ـديكمـا أكـد داف
ـشعر بـالقبول يدما واملـشاعر عنـ ضار ون بـال هـدف وختتيـي هـذه األعـشيعي واهنمة يجملون صـحتجم الشخـصيالنوم و 
ـة يته وأعمالـه العقلار صل إىل ابتكاي("أن اليرد ال Piaget) هياجيب ولقـيو  (.٤٤٣  ١٩٨٣ف  د و ـي)داف اعياالجتمـ

 269تـل مـن مكـان فـي تياعـل اجلماعـا ت  ومـن ثـم فـي إطـار اجملتمـع ككـل")حياملبدعـة إال مبقـدار مـا 
 1963. Piaget,j.) تاج إىل جمجـود حين يالتعامل مع اآلخر  ومـن خالل خدمة وخربة الباحثون يف اجلامعة الحظـوا أن

ـع  يرة اجلميتـاج إلـى ذكـاء اجتمـاعي متنـو  ألجـل مـساحين والتواصـل معجـم   أي ية اآلخـر ار ة وقدرة على جمايعقلي وقابل
ـة القـدرة يلد فجنالـك الـذكي الـذي ن يـد مـن الـذكاءا ت تـستخدم فـي التعامـل مـع اآلخـر يكـن مالحظـة أن هنالـك العدميو 

  الـذكاء الـذي يـه  والـضعيل املعلومـة إليـة ألجـل توصـيتـاج إلـى ججـد وقابلحيعلـى اليجـم بـسرعة  واملتوسـط الـذكاء الـذي 
أذن  لـه.يجـم أهنـا انتقـاص أو أهانـه ير والتـأين عنـد التعامـل والتـصرف معـه حبـذر لكـي ال ار ون حباجـة إلـى اإلعـادة والتكـكـي

ة استخدام الذكاء االجتماعي بدرجاته املتياوتة حـسب احلاجـة املطلوبـة  والقـدرة يه أمكانيب أن تكون لدجيالشخص 
ن والتنو  يف يـر سـلوك الـشخص يف التعامل مع اآلخـر ييأن ت  ـة.يار ـة وديقـة للـذكاء بعقالنيعلـى التعامـل مـع الظـروف املع

ة األولـى يسـار ـار الـسنة الديوقـد تـم اخت ن  كلجا حباجـة إلـى الـذكاء االجتمـاعي.يعلى أقنا  اآلخر  هذا التعامل  والقـدرة
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كـون يتـأقلموا معـه  ألنـه قـد يتـأثروا بعـد فـي هـذا اجملتمـع أو يـة مـشوارهم اجلـامعي ولـم يفـي اجلامعـة الن الطلبـة فـي بدا
االجتمـاعي  ثلـون مرحلـة اإلعـدادمير الـذكاء االجتمـاعي. فالطلبـة فـي اجلامعـة يطـو ـة وتيعامـل مـساعد هلـم فـي تنم

ـادة النزعـة يتـا  الـشبا  بز مي( و ١٩٩٩  ٩١كـاظم  ) عواالقتـصادي والـسعي لرتمجـة الطموحـا ت واألهـداف إلـى واق
ن ية مع اآلخر يعالقا ت اجتماع وإقامةألصدقاء لا زداد اهتمامجميـد الـذا ت  و يجم والرغبـة فـي أتكية لـدياالسـتقالل

ـة ي( وهلذا تعـد اجلامعـة مـن أهـم املؤسـسا ت الرتبو ١٩٩٩  ٤٨جا ) كاظم  ينتمون إليواالهتمام حبقوق اجلماعة التـي 
نـسجم يرهـا مبـا يطو لة وتيـة األصـيم والعـادا ت االجتماعيـام بـدور مجـم فـي احليـاظ علـى القـيـة القـادرة علـى القيواالجتماع
ـة فقـد شـمل البحـث يـة املرحلـة اجلامعيألمه ار (   ونظـ١٩-١٨  ١٩٩٨ـشجدها اجملتمـع ) شـوان  يور الـذي ومرحلـة التطـ

كـن أن ميه اذ ية البحث واحلاجة إلية فـي جامعـة املوصل ومن هنا ترب  أمهيضـايـة الر يـة الرتبيطلبـة الـسنة األولـى فـي كل
ة يسة اجلامعار ة الديما يف بدايهتم والسار واالستيادة من قد وإرشادهم ه الطلبةيد اجلامعـة مـن نتـائ  البحـث يف توجييتـست
   . هلم
 مشكلة البحث   1-2

ة  وكـل ذلك أسجم يف أن ياسيـة والـسية واالجتماعيـد مـن املـشاكل االقتـصاديواجـه العديإن جمتمعنا املعاصـر 
نجم عن ذلك ياة  وقد ي  مـع ظروف احليسبب قلة التكياة  مما ية يف احليحتت وطأة الض وط النيسد افر ش األيعي

د   فمعرفـة مـستوى الـذكاء ار الـذكاء االجتمـاعي لـدى األفـ ـةيب تنميضع  يف الذكاء االجتماعي وعدم معرفة طرق وأسـال
تمثـل فـي حـسن يفالـذكاء االجتمـاعي  ة يـة والـسلبيابجياالد ار هـا ت األفـواجتا ـد حاجـا تيـساعد فـي حتدياالجتمـاعي 

س يقـيـاس يولعدم وجـود مق ن.ير ة بناءة مع اآلخية والقدرة على إقامة عالقا ت اجتماعياالجتماع التـصرف فـي املواقـ 
ة يلتقـصي يف املوضو   وألمه هلذه الظـاهرة والبحـث وانيوعدم مالحظة تطرق الباحث ة يضاية الر ية الرتبيهـذه الظاهرة يف كل
ر ومنو مثـل هكـذا عالقـا ت  ومعرفـة قـدرة الطالـب ي العقل البشري لتطو ريتسخ ةوإمكانية ية اجلامعيالعالقا ت االجتماع

سة هذا املوضو  على أبعاده ومعرفة مدى ار ارتئ الباحثون د ن.يعلـى مـدى اسـت الل ذكـاءه للتواصـل مـع اآلخر  اجلـامعي
 كه طلبة اجلامعة من مستوى يف الذكاء االجتماعي.  تلميما 

 أهداف البحث      ٣-١

  .ة جامعة املوصليضاية الر ية الرتبياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة األوىل كليبناء مق 1-3-1

 .  وصلة جامعة امليضاية الر ية الرتبياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة األوىل كليق 1-3-9
 .  اس الذكاء االجتماعيية جامعة املوصل مبقيضاية الر ية الرتبية لطلبة السنة األوىل كليار ي ت معايتو وضع مس 1-3-3

 جماالت البحث     1-4
-٢٠٠٨سي ار ة فـي جامعـة املوصـل للعام الديضـايـة الر يـة الرتبية األولـى بكليسـار طلبـة الـسنة الد /اجملال البشري 1ـ4ـ1

٢٠٠٩  . 
 .  ٢٠٠٩/ ١/٤ة يول ا ١٦/١١/٢٠٠٨ / ابتداً منمايناجملال ألز  9ـ4ـ1
 .  ة يف جامعة املوصليضاية الر ية الرتبيكل  /اجملال املكاين 3ـ4ـ1
 د املصطلحات   يحتد 1-5
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 الذكاء االجتماعي   1ـ5ـ1
ة يجتماعا ت االاملعلوم ـة واسـتخداميتـضمن التوافـق مـع املواقـ  االجتماعي"انـه  (١٩٩٣روســالويف، ي)ما هعرفـ -

  (Mayer& Salovey 1993 433-442) ". ذه املواق ـايب فـي هـجية للتـصرف االاملتاحـ
ئة بنجاح  واالستجابة ين والتعامل مع البي"انه القدرة على فجم مشاعر وأفكار اآلخر  (١٩٩٤)الغول،  عرفه -

قة يحا واالستجابة بطر يصح ار ير الشخص خلصائص املوقـ  تقـدية  وتقدية يف املواق  االجتماعيقة ذكيبطر 
  ه االجتماعي". يًء على وعمالئمة بنا

 ( ٢٤  ١٩٩٤)ال ول    

ـاهم ينوا وإدراك نجـايـز بيين والتميـة لآلخـر يجاز ك احلـاال ت املار "انـه القـدرة علـى إد (١٩٩٥)جـاردنر،  عرفـه -
ـز يياءا ت وكذلك القدرة على التمحيواإل صو ت ت الوجـه والاري ة لتعبيك احلـساستـضمن ذليشاعرهم و ودوافعجـم وم

ـسمح يا القدرة علـى االسـتجابة املناسـبة مبـ عـة مـياالجتماع ـا ت للعالقـا تي ت املختليـة التـي تعتبـر هاداـر  املؤشنيبـ
 ن".  ير  فـي اآلخـريأثلالتـ

 (Gardiner, 1995, 227)          

ع املـرء مبقتـضاها معرفـة مـدركا ت وأفكـار يـستطيـة يـا ت معرفي"انه قدرة تتضمن عمل (١٩٩٦)أبو حطب،  عرفه -
 نيتعاملون مباشرة مع اآلخر ين يـة قـصوى ألولئـك الذيوهـي قـدرة هلـا أمهن  يومـشاعر واجتاهـا ت وسـما ت اآلخـر 

   هم(".    ري ة واإلعالن وغياسة والدعايون ورجال السيون واالجتمـاعيون النيسي)املعلمون واألطباء واألخصائ
 (٣٢  ١٩٩٦)أبو حطب          

ـة يـة الرتبيجـا الطالـب/الطالبـة فـي الـسنة األولـى كليصل علحية اليت ي"أهنا الدرجة الكل إجرائياف الباحثون يأما تعر  -
  ـاس الـذكاء االجتماعي املستخدم هلذا ال رض.ي ت مقار ملوصـل فـي ضـوء اسـتجابته ليقـة جامعـة ايضـايالر 
ـة والنجاح االجتماعي يـة االجتماعي ت هـي الكياار " انـه سـلوك مركـب مـن عـدة قـد ا  ـيالبـاحثون نظر  ـفيأمـا تعر  -

ن يؤدي إىل التعامل مع اآلخر يضباط االجتماعي مما ك واالنـار سامح االجتماعي واإلدرة والتعاط  والتيساوامل
  ة انجحة معجم.ين عالقا ت اجتماعيوتكو 

 السابقة   رساتادالنظري وال اإلطار -2
 أإلطار النظري  1ـ2

 ته  يمفهوم الذكاء االجتماعي وأمه 1ـ1ـ2

ـود علمـاء النيس أمثال ثرستون ـة وقـد أفـر  ت ججيـدان مـستقل مكانـة مركز ياحتل الـذكاء منـذ نـشأة علـم الـنيس كم       
ـرة مـن يـرهم أنواعـا كثير وجوملـان وغييف ومـارد وأبو حطـب وجـاردنر وسـالو ل فو يك والقوصي وجيثورندانون و ري فمان و ري سبو 

 من هؤالء العلماء لاستثناء الـذكاء االجتمـاعي والـذكاء ريـت معظـم هـذه األنـوا  لاهتمام كبيالـذكاءا ت وقـد حظ
  ميجومي الذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي.  نيرمبـا لوجـود تـداخل وخلط ب الشخـصي.

رة اإلنـسان على الدخول ـسد قـدجيفالـذكاء االجتمـاعي هـو منـط مـن أمنـاط الـذكاء  (.٢٢٣  ٢٠٠١)أبـو انشـئ  
 مشخصا أمام اإلنسان ايماد ار ن حضو ينوا حاضـر ن سـواًء  كـاية متبادلة مـع اآلخـر يابجية اير يف عالقا ت اجتماعار واالستم
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إلنـسان اآلخـرون مـن حـسالاته سـواء علـى مـستوى سقط ايع أن يـستطيال  ال يا أو متخـيضمن ار ن حضو يأو كانوا حاضر 
نـشط عالقـا ت يوجـه و يعـد عقلـي أو معرفـي املكونـة للـذكاء االجتمـاعي ب   اليكـر أو االنيعـال أو التـصرف  وحبكـم امليـردا ت

مادي له( كما  جـودان ال و ين فرضي )أي كيه املختصون عبارة عن تكو ار ين  فالعقل كما ية مع اآلخر يالـشخص االجتماع
ون علـى يـدياعتـاد علمـاء الـنيس التقل ـز أو موضـع مكـاين مـا داخـل اإلنـسان ومـع ذلـكيفـي ح اً ز ينـا ام متحيس متعيانـه لـ

طلـق علمـاء الـنيس املعاصـرون مـصطلح ي نيلإلنـسان فـي حـ إطـالق مـصطلح ذكـاء علـى جممـل ألـوان النـشاط العقلـي
 ستجدف منه اإلنسان معرفة وتيجم ذاته.  يلعالقـة مـع الـذا ت أو الـذكاء الشخصي على ذلك النشاط العقلي الذي ذكـاء ا

 (  ٨-٦  ٢٠٠٥)أبو حالوة          

"هـو قـدرة املـرء علـى  وعرفـه (١٩٢٠ك)يوم الـذكاء االجتمـاعي هـو روبـر ت ورنـداأن أول مـن تكلـم علـى ميجـ
ة من هذه املعلوما ت يف املواق  يابجين واالسـتيادة االيا ت ودوافـع اآلخـر يـة وسـلوكياته ودوافعـه الذاتيلوكم سـيـيك وتقار إد

د والتعامل معجم ضمن افر "انه القدرة على فجم األ (  وكذلك عرفهThorndike 1920 227-235) ة".ياالجتماع
 (  وحدد أنواعه :  ١  ٢٠٠٤ـل  ي)خل ة"يالعالقـا ت اإلنـسان

)إدارة وفجم  م والرمو ياء اجملـردة كاملعـاين واملياهيتمثـل فـي القـدرة علـى التعامـل مـع األشـيالـذي  لـذكاء اجملـرد/ا -
  األفكار(.

)إدارة  ةي ت واملجما ت احلركار املجـا وإدارةـة ياء املاديتمثل يف القدرة على التعامل مع األشـيكي/الذي يكانيالذكاء امل -
  ة(.ياداء امليوفجم األش

)إدارة  ةيل العالقـا ت االجتماعين وتـشكيتمثـل فـي القـدرة علـى التواصـل مـع اآلخـر يالـذي  الـذكاء االجتمـاعي/ -
 .  (٢٥٨  ٢٠٠٢  الزغلولن( )يوفجم اآلخر 

ذكاء ـه أن الـذكاء االجتمـاعي هـو احـد أوجـه الـي(ذكـر فHarborوبعـدها نـشر مقـااًل لـه فـي جملـة هـاربر)  
 Frames) (١٩٨٣) عام "اطـر العقل" (كتابـهGardner(  بعـدها اصـدر جـاردنر )٦٦  ٢٠٠٠االنيعـايل )جوملـان  

of Mindة من نو  واحد من الذكاء تعترب عامل للنجاح يس هناك وحدة كليه أبنه ليان رمسي اقر في( والذي كان مبنزلة ب
 اة.  ياحلاسم يف احل

 (  ٦٠  ٢٠٠٠)جوملان  

(  واسـتمد Theory of Multiple Intelligence( )١٩٩٣) ددة عـامته الذكاءا ت املتعيرح نظر بعدها ط 
 ت ار ون فـي اختبـاـصلحيـة وال ي ت العقلار  ت خارقـة فـي بعـض القـدار تمتعـون بقـدين يد الـذار تـه هـذه مـن مالحظاتـه لألفـينظر 

 (.   ٥٢٦  ١٩٩٨ي  الـذكاء األعلـى  درجا ت متوسطة أو دوهنا )الواقي

اً عـن بعـضجا ي ت املنيـصلة واملـستقلة نـسبار ـر مـن القـديتـأل  مـن عـدد كبيرى جاردنر بـان الـذكاء ميجـوم معقـد يو 
  ٢٠٠٢  الزغلول) نة من الـدماغيـث تـشكل كـل قـدرة منجـا نـو  خـاص مـن الـذكاء ختـتص بـه منطقـة معيالـبعض حب

 تـه عـن سـبعة أنـوا  للـذكاء هي:  يـدث نظر (  كمـا تتح٢٦٣-٢٦٢

  تمثل يف القدرة على كتابة الشعر فجو مرتبط لالذكاء الل وي.ي الذكاء الليظي/ -
  ا ت.يضاية أي الذكاء يف الر ية العلميضاية والر ي ت املنطقار متثله القد الذكاء املنطقي/ -
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املناورة والعمل  علـى ار كـون قـاديغـي وان افر عـامل ل منـوذج ليتمثـل فـي القـدرة علـى تـشكي الـذكاء املكـاين/ -
  لاستخدام هذا النموذج مثل الرسم واهلندسة.

  ة.يقيتمثل يف القدرة املوسي قي/يالذكاء املوس -
  ضة.ايع أنوا  الر يكالرقص ومج الذكاء املتعلق لالتوا ن احلركي/ -
ـة التعامـل والتعـاون معجم والقدرة على يييوك نيتمثل يف القدرة على فجم اآلخـر ي الذكاء الشخصي االجتماعي/ -

   الناس يف طباعجم وكالمجم.نيمالحظته اليروق ب
ة يل منوذج صادق عن الـذا ت واسـتخدام هذه القدرة بياعليتمثل يف القدرة على تشكي الذكاء الشخصي الذايت/ -

جابة مناسبة لألمزجة اخلاصة ب استيدًا وأتلق عاطيته وان تستجياة وقدرة اليرد على فجم نيسه جييف احل
  ن.يلاآلخر 

 (  ٢٦٥  ٢٠٠٢)السرور                     

كتـش  بعـد هـو البعـد اخلـاص يوضمن اجتجادا ت جاردنر أوضح إن هنـاك بعـد آخـر للـذكاء الشخـصي لـم 
ـق النجـاح فـي يكيي لتحقيي ال مي(  إن الـذكاء العقلـي واألكـاد٦٣  ٢٠٠٠لانيعـاال ت وعواطـ  اليـرد )جوملـان  

  مـن يتـاج إىل مـز حي وإمناـة يـة واالجتماعياتـه العمليثـة فـي حيسـا ت احلدار ا مـا أكدتـه الدـاة املختليـة وهـذيجمـاال ت احل
تـه يكتـسب اإلنـسان هو ي(  ١  ٢٠٠٥)املخزومـي     علـى النجـاحيـساعده هذا املـز يـث ي والتحـسس حبريالتعقـل والتيك
اجملتمـع  اً ري جـا املدرسـة واجلامعـة وأخيـة مبـا فيشة وسط الناس بدأ لاألسـرة ثـم الوسـائط الثقافيـة مـن خـالل املعاياالجتماع
تماشـى ين يد الـذار ؤسسا ت أو اجلماعا ت تتقبـل األفـ(  أن هذه امل٦٦  ١٩٩٠وآخـرون   دداؤو )  بكل مؤسساتهريالكب

 لـسلوكجم االجتمـاعي اً ر ـاي اجلماعـة معيريم ومعـايرون االمتثـال هلـا وتعـد القـظجـيهـا و يري سـلوكجم مـع معا
(529 1998 Saorowllester.) ـنجم يًا بيابجيق تياعاًل ايؤدي إىل حتقيد ار م والعـادا ت لـدى األفيإن التـشابه فـي القـ

 (.  ٨٨  ٢٠٠٢مر  م وعيهار )إب نجمي  با ر م إلـى الصيؤدي االختالف والتناقض لالقي نييف ح

 الذكاء االجتماعي من وجهة نظر بعض علماء النفس   ٢-١-٢ 

ـة يـة وانيعاليب عقليـق أسـاليـتم عـن طر يـة ي االجتماعيريـة اسـتدخال للمعـايعتقـد إن عملي( Froeedـد )يفرو  -
ـة والتـي يـة التنـشئة االجتماعيملـ  واالنطيـاء القـائم علـى الثـوا  والعقـا  ومـن خـالل عيـة أمهجـا التعر يواجتماع

ضا يوأ (اً ي املقبول اجتماعري)غ ـًا وعلـى انطياء بعضجا اآلخريم أمنـاط الـسلوك املقبولـة اجتماعيتعمـل علـى تـدع
  د والتوحد.يمن خالل التقل

 (٥١-٤٩  ١٩٩٨)أبو جادو     
ددها اجملتمع حين يلاآلخر  ه وعالقتـهعتيبت طعته وان كانياعي بطب( أكد أن اإلنسان خملوق اجتمAdlerر )ادل -

ـًا عـن النـاس ييـصل نيـسه كليع أن يـستطيعتقـد أن أي شـخص ال ي(  و ١٦٨  ١٩٦٩ولد بـه )لنـد ي  يالذي 
بط االجتمـاعي  فكل اام االجتمـاعي أو الـشعور بـالرت ـة لالهتميولـه اليطر يجـة ميم حنـوهم نتاـز ن وعـن االلتياآلخـر 

  (.٧٩  ١٩٨٣اتنـا تظجر مدى شعوران االجتماعي )شلتز  يخالقنـا وأسـلو  حجوانـب أ
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 املواقـ  واالستجالا ت وان نين ارتباطـا ت بـيـع أشـكال الـتعلم تعنـي تكـو يـرى إن مجي( Thorndikeك )يثورنـدا -
الـروابط فـي حالـة الـتعلم وعـدم قـوي ين اـر ن واألثـر  وان املاـر  االسـتعداد واملنيـا ت الـتعلم ختـضع لقـوانيع عمليمج

  (.٤١-٤٠  ٢٠٠٠ري  سي والداهي)الكب ـادة األثريـزداد بز يـضع  هـذه الـروابط وان الـتعلم ياالسـتخدام 
ة  يـد املكانـة االجتماعي)أتك قـق لليـرد سـتة حاجـا ت هـيحي( أكـد أن الـتعلم االجتمـاعي Rooterروتـر ) -

قـق حيـة( والـتعلم االجتمـاعي الـذي يحـة البدناالر العط   طرة  االستقالل  احلب و يالس ة الناجتة عن القلق ياحلما
  (.١٠٦-١٠٥  ١٩٩٩د  ي)السد افر ـه لدى األينمـي سـلوك الـذكاء االجتمـاعي املرغـو  فيهـذه احلاجـا ت 

 من ري ية ولكنه يمل مبـشاعره الداخلع دائمـاً مواججـة العـايـستطي( أشـار إلـى أن اليـرد ال Carltungـون  )يكـارل  -
 اليـرد واجملتمـع وهـو مـا أطلـق نيـرى أن هنـاك حـاًل وسـطًا بـيضي من خالله مطالب اجملتمـع و ري مظجره اخلارجي ل

ه يئية إحساسًا لان لدالز ة ايه اليرديث تعطيالته حيعكـس طموحاته وختيعـل اليـرد جيـه "القنـا " وهـذا مـا يعل
ـل ضـرورة حلـصول اليـرد علـى يـرى بـان التمثي(  و ٢٥  ٢٠٠٤ن )االسدي  ية كـاآلخر ي ت شخـصإمكانـا

  (.١٦٢  ١٩٨٣ه االتصال هبم )شلتز  ييرض علينة من الناس والذي ياالنـسجام مـع األمناط املتبا
ن واعتربها يصال لاآلخر  إلـى ضـرورة االتـريـشينـسب إلـى اإلنـسان الطبـع أالجتمـاعي و ي( Froumـرك فـروم )يأ -

 الوسـائل التـي حتقـق ذلـك االتـصال هـو اخلـضو  نيـة ومـن بـيجـا صـحة اإلنـسان العقليحاجـة ماسـة تتوقـ  عل
(  وأكـد علـى انـضمام اليـرد ٢٧  ٢٠٠٤تجـاو  اليـرد عزلتـه )االسـدي  ي أو اجلماعـة وبـذلك نيلـشخص معـ

   العمل ورفع مستوى النشاط.نيإلـى بـذل اجلجود وحتسقـوده ية ري إلـى جمموعـا ت صـ 
صبح مـن يث يـًا حي( أكد على ضرورة تعلم اليرد إشـبا  حاجاتـه بطـرق مقبولـة اجتماعMurrayهنري مواري ) -

لـى وأشـار إ ـة.يود والتوقعـا ت االجتماعيم القجـري بـالقاـز ـق االلتيته عـن طر يـر شخـصي يبـدل أو يـه أن يالـسجل عل
د  فالنظـام االجتمـاعي ال ار ـه األفـيرغـب في مـا نيغ الوجـود وبـي طلبـا ت اجملتمـع التـي أتخـذ صـنياالختالفـا ت بـ

 على ني ومكان معـنينجزهـا يف وقـت معيصر على أن يد بل انـه ار نـة علـى األفـيكتيـي فقـط بيـرض وظـائ  معي
ـرى إن يو  قـة.يغ جامـدة وعميتـصرفون طبقـًا لـصيد اعـل األفـر جيممـا  اغتجا بـشكل أو بـآخريب مت صـيوفـق أسال
ن يمطالب اآلخر  ن وتبـدوي مطالـب واهتمامـا ت اآلخـر ني دفعـا ت اليـرد نيـسه وبـنية توفـق بـية اإلنـسانيالشخـص

 اليرد واألمناط نيا ت بعار تم حل الصيتعرض هلا اليرد وعادة ما ية اليت ية واألمناط احلضار يهذه جمتمعة يف األبن
ل يقة ما وهكذا فان ميا  اليرد ألمناط اجلماعة بطر يـق انصياليت حتظى لالتقبل يف وسـطه االجتمـاعي عـن طر 

ولقـد  ـق احلاجـة لالنتمـاء واملـشاركة فـي اجلماعـة.يـًا عـن طر يتضح جزئي جمتمعه إمنا نيا  لقوانياليرد إىل االنص
  ي( هي:ار جا )مو يإلنسان ومن احلاجا ت اليت تطرق إلوضـع قائمـة مـن حاجا ت ا

دهم ين وخاصـة الرؤسـاء واالستـسالم لنيوذهم وتقليـد واملـدح لآلخـر ييـة( اإلعجـا  والتأياحلاجـة لالذعـان )التبع -
 ه هذا الدافع.  يقوم علين هو ما ي ت اآلخر اري والرضا بتأث

اللـوم واألذى والعقـا   ـة وقبـولي ت اخلارجار م للمؤثالم/ وتقوم على االستسالا  واالستسياحلاجة لالنص -
)االسدي  ته. يـع حاجاتـه تتشكل شخصيي إبشـبا  اليـرد جلمار عتقـد مـو يـة و ميـة واخلطـأ واهلز يف لالدونار واالعتـ
٢٦  ٢٠٠٤)                                            . 
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 أبعاد الذكاء االجتماعي   ٣-١-٢
ـل مظـاهر التعامـل مـع يكـن حتلمين وانـه يالـذكاء االجتمـاعي هـو القـدرة علـى التعامـل مـع اآلخـر  نأل كـن القـو مي
  ت تعبـر كـل منجـا عـن مظجـر مـن مظـاهر الـذكاء االجتماعي هي:  ار ن إلـى عـدة قـدياآلخـر 

نه هو الشخص الذي ي معيريتبعـاً ملعـا ـسن التـصرفحيفالـشخص الـذي  ـة/يمظجـر التـصرف فـي املواقـ  االجتماع -
  ن.ين أو الـشخص النـاجح فـي معاملته مع اآلخر يتمتع لالقدرة على التياعل مع اآلخر ي
ة من ين والتعـرف علـى حاالهتم النيسيأي القـدرة علـى فجـم اآلخـر  ة للمـتكلم/يمظجـر التعـرف علـى احلالـة النيـس -

  ثجم.يحد
على تذكر  أقدرن كـان يد االهتمـام بـاآلخر يإذا كـان الـشخص شـد األمساء والوجـوه/مظجر القدرة على تذكر  -

  تدخل يف الذكاء االجتماعي.يأمسائجم وهذا 
فالـشخص  طة/يمظجـر القـدرة علـى مالحظـة الـسلوك اإلنـساين والتنبـؤ بـه مـن بعـض املظـاهر أو األدلـة البـس -

طة اليت قد تبدو منه يعـرف علـى حالـة املتحـدث مـن خـالل بعض املظاهر البستيع أن يـستطيـًا يالـذكي اجتماع
   ت أخرى.اري ة ومت ي ت السلوكاري  املت ني ت الوجه أو مالحظـة العالقـا ت بـاري مثل تعب

 ن فـي مـرحجم أو هتكمجم أو دعابتجم/يك مـع اآلخـر القدرة على فجـم النكتـة واالشـرت مظجر روح الدعابة واملرح وا -
  ن. يعين التعامل الناجح مع اآلخر يوهذا 

 (                        ٥ل     ت  ي)إمساع                                                         

ت يف هذا اجملال يأجر  سـا ت والبحـوث التـيار ـذكاء االجتمـاعي مـن خـالل الد( األبعـاد املكونـة لل٢٠٠١ـة )يوتلخـص فوق
 النحو االيت:  على 

  . الليظيرين من خالل التواصل غيك أفكار وانيعاال ت اآلخر ار القدرة على إد -
  القدرة على حسن التصرف وحل املشكال ت. -
  .(٢٩٧  ٢٠٠١القدرة على تذكر األمساء والوجوه )عبد اليتاح   -
 ت ار تمـاعي سـلوك مركب من عدة قدجإلـى أن الـذكاء اال (ناـر ليـورد وحامـد  هيج بعض علماء النيس مثل )ريشيو       

راك واالنضباط االجتماعي عـاط  والتـسامح االجتماعي واإلدرة والتيـة والنجـاح االجتمـاعي واملـسايهي الكياءة االجتماع
 .  (٤٧١-٤٧٠  ٢٠٠٤  ة انجحة معجم )امل ا يين عالقـا ت اجتماعين وتكـو يؤدي إلـى التعامـل مـع اآلخـر يمما 

 هلذه ايً ًا رمز ة تشكل  إشباعيا ت منظمة قانونيتحول اإلحباط والعدوان لدى اإلنسان إىل سلوكيخرى قد ة أيومن انح
ة يف عدد ياسيوضر  األرقام الق ت املالكمة واملصارعة  اي   واالنتصار يف مبار ةيضاية مثل التيوق يف املسابقا ت الر يالعدوان
 القانوين املقبول عن تلك ريجا هو التعبيكون التيوق واالنتصار فييت واليكر ال     وكذلك يف الينون واألد ضا تايمن الر 

ًا إذ يعربوا عن ألوان ال ضب والتعصب بصورة مقبولة اجتماعي أن نيع املشجعيستطيث يحنة يف العدوان  يالرغبا ت الدف
غاضة  ألخر ولاالة لالطرف اية أخرى وتتاح له اليرصة للنكاية ضد كليق كليضي ضد أخر أو لير ايٍد ر تعصب لناي

ة وهذا ما نالحظه يف جمتمعنا يق األخر دون أن تناله هتمة التعصب أو العدوانية من مشجعي النادي أو الير يالسخر 
 احلايل.  
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 سات السابقة  ادر ال ٢-٢

 (  ٢٠٠٦ة، ابيغر سة )الادر  ١ـ٢ـ٢

 "  يل لـدى طلبـة الـصف العاشر األساسيت الـذكاء االجتمـاعي واالنفعـاار ـة مهـاييب فـي تنميـة برنـامج تـدر يفعال"

ـة الـذكاء االجتماعي واالنيعايل  ي ت الـذكاء االجتمـاعي فـي تنمار يب ملجـايسـة إلـى التحقـق مـن أثـر برنـام  تـدر ار هـدفت الد
ـذلك التحقـق مـن ة الـذكاء االنيعـايل واالجتمـاعي. كي ت الذكاء االنيعايل يف تنمار يب ملجايوالتحقق من أثر برانم  تدر 

 نيـاس الذكاء االجتماعي والذكاء االنيعايل قبل خضو  الطلبة للربانجمي درجـا ت الطلبـة مبقنيـة بـيعـة العالقـة االرتباطيطب
  وبعده.  ينيبيالتدر 

ة ( سن١٦-١٥) نيب وحـت أعمـارهمار ذكور ت( طالباً من طلبة الص  العاشر األساسي ال٥٩) سة منار نة الديوتكونت ع
 ي:ًا إلـى ثـالث جمموعـا ت هـيشوائ  قـسموا عـ٢٠٠٥-٢٠٠٤سـي ار سي الثاين من العـام الدار وذلك يف اليصل الد

ـة )خـضعت لربنـام  الـذكاء يـة الثانيبيذكاء االجتمـاعي(  اجملموعـة التجر ـة األولـى )خـضعت لربنـام  الـيبية التجر اجملموعـ
 الضابطة( مل ختضع ألي برانم  معاجلة.  االنيعـايل(  اجملموعـة الثالثـة )

  كمـا أتكـد مـن ثبـا ت االختبـار الكلـي نياسـي وصـدق البنـاء للتأكـد مـن صـدق املقنياستخدم الباحث صدق احملكمـ
تبار قة االخية واختبـار أليـا )لكرونبـاخ( ملعرفـة درجـة التجانس الداخلي وطر يثبـا ت التجزئـة النـصي بـثالث طـرق هـي:

 ر.  ار الختبار ملعرفة مدى ثبا ت االستقا وإعادة

 توصل الباحث إىل:  

  ار الـذكاء االجتماعي.اً فـي أداء الطلبـة لاختبـيصائن األحـادي فرقـاً دااًل إحـياأظجـر ت نتـائ  التبـ -
ة ياء الطلبة أببعاد الكياًا فـي أدين األحـادي املـصاحب املتعـدد فرقـًا دااًل إحـصائيـل التبـايأظجـر ت نتـائ  حتل -

  ة.ياالجتماع
اً يف أداء الطلبـة لاختبار الذكاء االنيعايل.                                   ياملـصاحب فرقاً دااًل إحـصائ األحادي ـليأظجـر ت نتائ  التحل -

 (  ٢٠٠-١٩٩  ٢٠٠٦بة  يار )ال 

 (  ١٩٩٨) انيدارسة سف ٢ـ٢ـ٢

ة وعالقتهما ابلتوافق النفـسي واالجتمـاعي لـدى طلبـة علـم النفس يف جامعة ياالجتماعم يالذكاء االجتماعي والق" 
 "   تعز

ـة لـدى طلبـة علـم النيس يف جامعة تعز يم االجتماعيسـة إلـى التعـرف علـى الـذكاء االجتمـاعي والقـار هـدفت الد
 وعالقتجما لالتوافق النيسي واالجتماعي.  

 اً ر بعة ذكو االر ة والثالثة و ية الثانيسار حل الدار فـي امل ١٩٩٧ن طلبة علـم النيس يف جامعـة تعز لعام تكـون جمتمع البحـث م
ـع طلبتجـا يـث مجية األولـى لاعتبارهـا فئـة خاصـة حيسـار دطالبًا وطالبة  واستبعد ت املرحلـة ال (٨٢٨) والبالغ عددهم وإاناث

 ـةيطالـب وطالبـة بنـسبة مئو  (٣٢٧) دهـا النجـائياأفر ة بلغ عدد ينـة عشوائيـار عيتـم اخت  مـن العـام الـسابق.نيمـن املتبقـ
 (  وتوصـل الباحـث إىل:  ٪٣٩ ٤٩)

  ة.ية عاليم اجتماعيوبقيل  تمتع طلبة علم النيس يف جامعة تعز بذكاء اجتماعي عاي -
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  والنيسي.  الذكاء االجتماعي والتوافق االجتماعينية بيوجود عالقة ذا ت داللة إحصائ -
ولكـن وجـد ت فـروق ذا ت ـر اجلـنس  ية يف الذكاء االجتماعي تبعـًا ملت يعدم وجود فروق ذا ت داللة إحصائ -

 بعة.  االر لـصاحل طلبـة املرحلـة ة يسـار ـر املرحلـة الدية تبعـاً ملت يداللـة إحـصائ

 يت:  أيأوصى الباحث مبا 

 يف نيغبالر م على الطلبة ايي والتوافق النيـسي واالجتماعي والقـ ت الذكاء االجتمـاعار س واختبـاييـق مقايتطب -
  االلتحاق يف قسم علم النيس.

ن.                               يتـضمن بـصورة مباشـرة املوضـوعا ت التـي تتعلـق بعالقة اليرد لاآلخر يوضـع مقـرر لطلبـة قـسم علـم الـنيس  -
 (  ١٦٣-١٢٤ ١٩٩٨ان  ي)سي

 (  ١٩٧٣) وآخرون (Hal pinارسة هالنب )د ٣-٢-٢  

 ة املرغوب هبا "  ي الذكاء والصفات االجتماعنيسة العالقة بادر " 

نـة يسة علـى عار ـت الديأجر ـة املرغـو  هبـا  ي الذكاء والصيا ت االجتماعنيسة العالقة بار رسة إىل داهدفت الد
ـة املرغـو  هبـا  يـاء والـصيا ت االجتماعي األذكنيقـة موجبـة بـ( طالـب وطالبـة  ودلت النتـائ  علـى وجود عال٣١٢) قوامجا
ـزن مبـستوى ي)الطالبـا ت( تتم سة على أن اإلانثار  ت االنيعـايل كما دلت نتائ  الدة والثبـايـزون لاالسـتقالليتميـاء يواألذك

 سة.  ار نة الديمرتيـع مـن التوافـق االجتمـاعي والشخصي عنه عند الذكور من ع

  (Hal pin .G-and etc,1973 ,652) 
 (:  ١٩٣٨( )Hildrethلدرث )ياسة هر د٤-٢-٢

 سة مقارنة( "  ادر  )ينياء والطالب العادي الطالب األككني" التوافق الشخصي واالجتماعي ب

 .  االجتماعيـث التوافـق الشخصي و ي مـن حينيـاء والعـادي الطـال  األذكنيسـة املقارنـة بـار كـان اهلـدف مـن الد       

ـث كانـت معـامال ت ي وذلك حسب معامال ت ذكـائجم حنيمجم إىل جمموعتي( طالب مت تقس١٠٠) سةار نة الديبل ت ع
جم اختبار يمث أجري عل ـن ذوي معـامال ت الذكاء املتوسط ـة ميواجملموعـة الثان( فـأكثر  ١٣٠) ذكـاء اجملموعـة األولـى

 فـي ينيـاء أفـضل مـن العـاديسـة أن الطـال  األذكار جـة الدي مـن نتنيـث تبـيح  اس التوافق الشخـصي واالجتمـاعييلق
 جـا. وفـي النـض  االنيعـايل.يـة املرغـو  فين الـصيا ت االجتماعيالقـدرة علـى ضـبط الـنيس وتكـو 

                  ((Hildreth,G.H. 1938 , 287-311 

 خالصة الدارسات السابقة  ٥-٢-٢

لـذكاء ـة اي ت الـذكاء االجتمـاعي فـي تنمار يب ملجـايسا ت السابقة إلـى التحقـق مـن أثـر برنـام  تـدر ار لدهدفت ا -
ـالتوافق ـة وعالقتجمـا بيم االجتماعيالتعـرف علـى الـذكاء االجتمـاعي والقـ(  ٢٠٠٦بـة  يار )ال  سـةار االجتمـاعي واالنيعـايل د
سة )هالنب  ادر جا ية املرغو  في الـذكاء والصيا ت االجتماعنيالعالقـة بـ(  ١٩٩٨ن  اي)سـي سـةار النيـسي واالجتمـاعي د

(  ١٩٣٨لـدرث  يسـة )هار التوافـق الشخـصي واالجتمـاعي د ـثي مـن حينيـاء والعـادي الطال  األذكنياملقارنة ب ( ١٩٧٣
ة يـة للـذكاء االجتمـاعي لطلبـة السنة األوىل كليار يع ت مايـاس ووضـع مـستو يـة فقـد هـدفت إلـى بنـاء وقيسـة احلالار الدأمـا 
 ة جامعة املوصل.  يضاية الر يالرتب
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( طالبـا وطالبـة ٨٢٨(  إلـى )٢٠٠٦بـة  يار سـة )ال ار ( طالبـا فـي د٥٩) سـا ت الـسابقة مـنار نـة الديوحـت عاتر  -
( ٢٣٠ة فقد اعتمد ت )يسـة احلالار أمـا الد (.١٩٩٨ان  يسـة )سـيار سـا ت الـسابقة دار نـة فـي الديبوصـيجا اكبـر ع
 طالب وطالبة.  

 سا ت السابقة إىل:  ار توصلت الد -

 ا يف أداء الطلبة لاختبار الذكاء االجتماعي.  يهنالك فرقا داال إحصائ 

 الذكاء االجتماعي والتوافق االجتماعي والنيسي.  نية بيوجود عالقة ذا ت داللة إحصائ  

 جا.  ية املرغو  فياء والصيا ت االجتماعيك األذ نيوجود عالقة موجبة ب 

 جا.  يـة املرغو  فين الصيا ت االجتماعي يف القدرة على ضبط النيس وتكو ينياء أفضل من العاديالطال  األذك 

رة ين املوضوعا ت املجمة اجلدم أن موضـو  الـذكاء االجتمـاعي مـدـستخلص البـاحثون بـصورة عامـة ممـا تقـيو 
  مما لة جداً يل قلاز اجملال وخباصة يف جمتمعنا ال ت ؤهـا فـي هـذاار سـا ت املتنوعـة التـي تـم إجار صي  وأن الدسـة والتقـار لالد
ـرة املـؤثرة فـي هـذا ي ت الكثارـ يسـا ت التـي تستقـصي العوامـل واملت ار ـد مـن الديء املز اـر  إلجنيـه البـاحثيستدعي ذلك توجي

 د اجملتمع.  اأفر ع ييسي واالجتماعي جلمن النيـوي فـي التكو ياجلانـب احل

  ءات البحثارجا -3

 منهج البحث  ١-٣

 .  عة البحثيطبوصيي لاألسلو  املسحي ملالئمته و مت استخدام املنج  ال

 نته  يجمتمع البحث و ع ٢ـ٣

 جمتمع البحث    ١ـ٢ـ٣

( ٢٣٠جامعـة املوصـل  والبالغ عددهم ) ةيضـايـة الر يـة الرتبيأشتمل جمتمـع البحـث علـى طلبـة الـسنة األولـى فـي كل
 نة البحث.  يعلماً إن جمتمع البحث كان هو نيسه عطالب وطالبة  

 ة  ينة البحث أألساسيع ٢ـ٢ـ٣

تـم  ة جامعـة املوصـل يضـايـة الر يـة الرتبي( طالـب وطالبـة فـي الـسنة األولـى كل٢٣٠نـة البحـث علـى )ياشـتملت ع   
تم يلذلك   نيق هدف معيلتحقه مناسبًا ار ينـة حـسب مـا يد العار تـار الباحـث أفـخية  أي أن " يعـشوائقـة يرهم بطر ـاياخت
 د البحث "   ار ق ميد لتحقافر ار األياخت

   ت(ار )بسبب كثـرة اليق نـة بنـاءي( مـن جمتمـع البحـث كع٪٦٠ـار نـسبة )يوتـم اخت(  ٣٧  ٢٠٠١)طـشطوش  
ستخدم يو نة بناء  ي( من جمتمع البحث كع٪٥٠) ـار نـسبةيتم اختيوفـي العـادة ق  ينـة تطبيعوأسـتخدم القـسم الباقي ك

نـة البحـث يم عيوجـد قـانون مطلـق أو قاعـدة عامـة تـضبط نـسبة تقـسي   ومن املالحظ انه ال قينة تطبيالنص  اآلخر كع
نًا على أساس يضعوا حدا معيون مل يالباحثون واالختصاص واحملصلة " أنق على هذا األساس  ينـة تطبينـة بنـاء وعيإلـى ع

سـا ت الـسابقة أن وجـد ت فـي ار  لالدنيـسرتشد عـدد مـن البـاحثيولكـي  نـة يـدد احلجـم املناسـب للعحيعلمـي أو إحـصائي 
حثون استخدامه" د الباير يسـا ت التـي تـستخدم نيس أسلو  البحث الذي ار نـة البحـث خاصـة تلـك الديـد حجـم عيحتد

 (.  ١٣٠ -١٢٩  ٢٠٠٠) ملحم   
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 نة البناء  يع ١ـ٢ـ٢ـ٣

ة جامعة املوصل بواقع يضاية الر ية الرتبي( طالب وطالبة يف السنة األوىل كل١٣٨نة البناء على )ياشتملت ع
إذ تـم   (٪٦٠ثلـون نـسبة )مي ة ينة البحث أألساسـيه من عيقة عمديارهم بطر يمت اخت ( طالبة ١٥( طالب و)١٢٣)
( طالبـة   ٢( طالـب و)١٨ـاس بواقـع )ية للمقيء التجـار  االسـتطالعار نـة البنـاء ألجـي( طالـب وطالبـة مـن ع٢٠ـار )ياخت

نة ي( )علليقرا تل أإلحصائي يء صدق البناء )التحلار ( طالب وطالبة ألج١٠٠نـة البحث  و)يوتـم اسـتبعادهم مـن ع
( طال  ٥و)هتم  ار طالـب لعدم احلـصول علـى استما (١٣ومت اسـتبعاد )( طالبـة  ١١و)( طالـب ٨٩ـز( بواقـع )ييالتم

 .  اسي ت املقاع فقر يلعدم اإلجابة على مج

 ق  ينة التطبيع ٢ـ٢ـ٢ـ٣

ة جامعـة املوصـل بواقـع يضـاية الر ية الرتبي( طالب وطالبـة يف السنة األوىل كل٩٢على ) قينة التطبياشتملت ع
 لاعتبـار أن تلـك النـسبة ممثلـة جملتمـع البحـث  إذنـة البحـث  ي( مـن ع٪٤٠ثلـون نـسبة )مي( طالبـا ت  ١٠( طالـب و)٨٢)
د جمتمع ار ( من أف٪٢٠سبة )ة بنـييسا ت الوصار ة يف الديسار نـة الديالع دار كـون عـدد أفـين أن يقتـرح عـدد مـن املنظـر ي"
  ذلك.  نيبي( ١واجلدول )اس الذكاء االجتماعي  يمقق يل رض تطب(  ١٣٠  ٢٠٠٠)ملحم  ا يسب نري ص

 (١اجلدول رقم )

 قينة البناء والتطبيل عي تفاصنيبي

 لعدد الكليا
 عينة التطبيق

 

 عينة البناء
 وية منالنسبة املئ

 املستبعدون
 نة صدق يع

 البناء
نة التجارب يع

 ةياالستطالع

٢٣٠ 

 طالب طالبة
١٨ 

 طالب طالبة طالب طالبة

 ١٨ ٢ ٨٩ ١١ ٨٢ ١٠ لبناءنة ايع

٩٢ 
٢٠ ١٠٠ 

٪٩٪ ٤٣٪ ٨ 
 عينة البحث األساسية ٦٠٪ ٤٠٪ ١٠٠٪

 أداة البحث  ٣-٣

ة جامعة يضايـة الر يـة الرتبيـاس مـستوى الـذكاء االجتمـاعي لطلبـة الـسنة األولـى كليـاس لقيلعـدم وجـود مق ار نظـ  
 ت املنـشورة فـي ار س " عندما تكون االختبـايي ت واملقـاار تم بناء االختبايس   إذ اياملوصل   قام الباحثون ببناء هذا املق

ـاس ير وسـائل القيعنـدما تكـون هنـاك حاجـة الـى تطـو  او ـة يئـة احملليـر مناسـبة للبيـة املتخصـصة غي ت العلمايجـع والـدور ار امل
إذ  ( ٤٦١  ٢٠٠٦ ة " )رضوان  يئة احملليتيادة منجا يف البدة لالسيوالعمـل علـى ابتكـار وسائل وادوا ت جد املتاحـة 

 :  سة هييحل رئار اس متر أبربع مية بناء أي مقي( إىل أن عملAllen and yen) ريشي
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 .  تهار د احملاور اليت ت طي فقياس وذلك بتحديط للمقيالتخط -

  . ت كل حمورار اغة فقيص -
  .نة ممثلة جملتمع البحثي ت على عار ق اليقيتطب -
  ( . Allen and yen   1979   118-119اس )ي ت املقار ل ليقيء حتلار أج -

 اس  يد حماور املقيحتد١ ـ٣ـ ٣

ـد البحـث  يسا ت السابقة واملشاهبة اخلاصة لاملوضـو  قار ة والديا ت البحوث واألطر النظر يجعة أدبار من خالل م        
ـل حمتوى لتلـك يوبعـد حتلـة  يعلـى املـصادر العلم  االطالفـضال علـى (  ٢٠٠٥)أبـو حـالوة   ( ٢٠٠٦بـة  يار )ال 

ن فجم أوسـع يساعد فـي تكو يسا ت فـي موضو  السمة رمبـا ار جعة البحوث والدار سـا ت واملـصادر  " أن مار البحـوث والد
   ٢٠٠٤   هلـا " )النبجـان ـ  شـامل ميصليملكوان ت الـسمة وعالقتجا بـسما ت أخـرى إضافة إلـى املـساعدة  يف تعر 

ة   أذ اشتملت على جوانب وحماور البحث   يـسة تعبـر عـن حمـاور البحـث األساسـي( حمـاور رئ٥ـد )يولـذلك تـم حتد(  ٧٤
 واحملاور هي:  

 ة.  ية االجتماعيحمور الكيا -

 حمور االنضباط االجتماعي.   -

 ة.  ي ت االجتماعار حمور املجا -

 حمور التسامح االجتماعي.   -

 ن. ية والتعاط  مع اآلخر ية الوجدانحمور املشارك -

يف  )*(االختصـاص ى عــدد مــن الــسادة ذوي اخلـربة و ان م لــق وميتــوح وجــه إلــيثـم عرضـت احملـاور أعـاله علــى شــكل اســتب

أبــداء ســة  وطلــب ار ه إىل هــدف الديــأشــار ف  مياس والتقــو يــة وجمـــال القيضـــاية    والعلـــوم الر ية و النيســيــجمــال العلــوم الرتبو 

ل أو إضـــافة( أي يمـــن خــالل )حـــذف أو تعـــدومــدى مالءمتجـا لعنـــوان البحـــث   ة احملـــاور أعــالهيي حــول مــدى صـالحأالـر 

                                  
  أمساء السادة كوي اخلربة واالختصاص)*( 
 اجلامعة                   االختصاص                        الكلية                                  االسم                  
 املوصل         الرتبية الرايضية                علم احلركة                                          أ. د. وديع ايسني التكرييت   

 املوصل                  الرتبية الرايضية         قياس وتقومي                     أ. م. د. عبد الكرمي قاسم                    
 املوصل             الرتبية الرايضية              علم النيس الرايضي             أ. م. د. انظم شاكر الواتر                  

 املوصل                        الرتبية                         قياس وتقومي                          د. أسامة حامد حممد  م. أ. 
 املوصل                        الرتبية                      علم النيس الرتبوي                        د. كامل عبد احلميد  م. أ.
 املوصل                         الرتبية                      علم النيس الرتبوي                        د. مسري يونس حممد  م. أ.
 املوصل                    الرتبية الرايضية                   قياس وتقومي                           د. مكي حممود الراوي م. أ.
 املوصل                     الرتبية الرايضية                  قياس وتقومي                              د. إيثار عبد الكرمي  م. أ.
 املوصل                  الرتبية األساسية               علم النيس الرايضي                     احلوريد. عكلة سليمان  م. أ.
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ـل يـــتم حتليـــب( إلـــى انـــه " يــ ) ال ر ريـشيــ ذلـــك  إذ نيبــي( ١د البحــث   وامللحــق رقــم )يــباً للموضــو  قرونــه مناســيحمـــور آخـــر 

ـة التـــي يــء فـــي املـــادة العلمار ـة  مـــع استـــشارة اخلبـــيــميرداتـــه مـــع املـــادة العلمو  االختبــارتيـــق ي وذلـــك حتـــىالكتـــب واملنـــاه   

(   ٦٠١  ١٩٨٥ب  ـيـ) ال ر  تجا "يالحموضـوعا ت واحلكـم علـى مـدى صــ مـا وضـع مـنيي فأر   إلبـداء الـاالختبارجـا ي طي

عـة ية احملـاور ومالئمتجـا وطبي( علــى صــالح٪١٠٠ـ ٪٨٠أتيـاق بنـسبة ) أنه قد حصل نيء تباء السادة اخلرب اأر ل يو بعد حتل

 .   جمتمع البحث

 ت كل حمور  ار اغة فقيص ٢ـ٣ـ٣
ـــة للمقيــ ة أألولياس تطلـــب أعـــداد الـــصيــد حمــاور املقيــبعــد حتد  ت علـــى وفـــق حمـــاور ار اليقـــاغة عـــدد مـــن يـاس  إذ متـــت صـــي

ـسابقة ســـا ت املـــشاهبة والــار ـا ت البحـــوث والديــمـــن خـــالل االطـــال  علـــى أدب مـــع البحـــث عـــة جمتيطبـتالءم و يـــاس و مبـــا يــاملق

ـــــة مبجـــــال البحــــث   ـــــى ١٩٩٨  اني)ســـــي ( ٢٠٠٦بـــــة  يار )ال  ســـــةادر ذا ت العالق ـــــواردة فـــــي  األســــس(  واالعتمـــــاد عل أل

طالــب وطالبــة  (10)ان ميتــوح إلــى يـه اســتبيـتوجومــن خــالل  س ييب بنـاء املقـايحـول أسـالـة يسـا ت العلمار البحـوث والد

نــة أن ياس مســة معيــكــن ملطــور أداة قمي ذلـــك  " نيبـــي (٢وامللحـــق ) نـــة البحـــث ينـــة البحـــث  وتـــم اســـتبعادهم مـــن عيمـــن ع

ـــة املـــستجدفة  ثـــم ي ـشتق األبعــاد يــومــن مث لجــا  ي  االســتجالا ت وحتليقـــوم بتصــنيبــدأ عملــه بطــرح أســئلة ميتوحــة علــى اليئ

علــى إهنــا ســؤال )ميتــوح( نــصح بطــرح اليقــرة أوالً ي" (  ٧٤   ٢٠٠٤اســجا ")النبجــان   ية املكونـة للسـمة املنـوي قيسيالرئ

ـل أخطــــاء هـــــؤالء يـــرهــــا مــــن خــــالل حــــصر وحتليـصار إلــــى اشــــتقاق املموهــــا ت وتطو يـــ  ثــــم نيعلــــى جمموعــــة مــــن املمتحنــــ

( ٨٢ة مـــن )يــاس بصـــورهتا األوليــ ت املقار اغة فقـــيوهبـــذا تـــم التوصــــل إىل أعـــداد وصــ ( ٨٧  ٢٠٠٤جـــان    ) النبنياملمتحنــ

س هنالــك جــزم اتم يلــ(  ٪٤٣ة تشــكل نســبة )ي( فقــرة ســلب٣٥(  و)٪٥٧ـة تـــشكل نـــسبة )يــابجي( فقـــرة إ٤٧منجـــا ) فقــرة 

ســا ت والبحــوث تــم اخــذ نــسب خمتليــة  ار ـد مــن الدية  بـل هنالـك العدي( سـلب٪٥٠ة و)يابجي( ا٪٥٠ ت )ار تكون اليقلان 

اغتجا علــــى أســـلو  ي ت وصــــار مــــد البــــاحثون فــــي أعــــداد اليقـــــدها واعتيــــاس اخلمــــسة الــــسابق حتديـــمو عــــة علــــى حمــــاور املق

 :   يتأياس ما ي ت املقار اغة فقيوقد روعي يف أعداد وصار من متعدد  ياالخت

 ؤدي إىل امللل  لة تيأن ال تكون اليقرة طو 

  .(٩٧  ١٩٩٠)كاظم  اس ومرتبطة معهيس اليقرة أحد حماور املقيأن تق
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 ة األوىل  يالتجربة االستطالع ٣ـ٣ـ٣

نـة البنـاء( فـي ي( طالب وطالبة مـن )ضـمن ع١٠موجه إىل )ان ميتوح  يع استبياس مت تو  ي ت املقار للحصول على فق       
نة يثلون جمتمع البحث ومت استبعادهم من عمية  يقـة عشوائية جامعـة املوصـل وبطر يضـايالر  ـةيـة الرتبيالـسنة األولـى كل

 . كلـ نيبـي( ٢وامللحق رقـم ) البحـث 
 اس  يصدق املق ٤ـ٣ـ٣

 .  حملتوى والصدق الظاهرياس عرب صدق ايحتقق الباحثون من صدق املق     

 ألظاهري   الصدق ١ـ٤ـ٣ـ٣

ان يمت عرضـجا علــى شــكل اســتب ـة يـأعـدادها بــصورهتا أألولاغتجا و يصـ( فقـرة و ٨٢ـاس ألبال ـة )ي ت املقار بعـد أعـداد فقـ      

ـــ ــفـــي جمــال العلـــوم ألرتبو  )*(واالختـــصاص ى عـــدد مـــن الـــسادة ذوي اخلبـــرة وجـــه إل    وجمــال ةيضــايوالعلـــوم الر   يةوالنيســة ي

ــــمي    ل ــــرض تقو ميوالتقــــو  اسيــــالق ء ار متجــــا للمحــــور الــــذي خصصــــت لــــه   وأجــــمالئتجا و يى مــــدى صــــالحجــــا واحلكــــم عل

جمتمـــع البحـــث   ـتالءم و يــ ت(   ومبـــا ار غة أو إضـــافة عـــدد مـــن اليقـــاياملناســـبة مـــن خـــالل )حـــذف أو أعـــادة صـــ ال تيالتعــد

اس   يـاً للمقرونـه مناسـبيبـة الـذي ل لإلجايـد الــسلم البـديـ   أو إضـافة وحتداملقرتحـة اإلجابةة بـدائل يفـضال عـن ذكـر صـالح

                                  
   أمساء السادة كوي اخلربة واالختصاص )*(

 اجلامعة             ة  الكلي               االختصاص                                   االسم                 
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 وصلامل              الرتبية الرايضية                قياس وتقومي                              د عبد الكرمي قاسم  م. أ.

 املوصل               الرتبية الرايضية           علم النيس الرايضي                          د انظم شاكر الواتر م. أ.

 املوصل                   الرتبية                    قياس وتقومي                            د أسامة حامد حممد  م. أ.
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 املوصل               الرتبية الرايضية               ياس وتقومي ق                         د إيثار عبد الكرمي غزال  م. أ.

 املوصل               الرتبية الرايضية               قياس وتقومي                          د. مكي حممود حسني  م. أ.

 املوصل                الرتبية الرايضية              قياس وتقومي                          د. ضرغام جاسم حممد  م. أ.

 املوصل                الرتبية الرايضية              قياس وتقومي                        د. سبجان حممود الزهريي  م. أ.

 املوصل               األساسية الرتبية             قياس وتقومي                     د. سعد فاضل عبد القادر   م. أ.
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 س( إلــى أنــهي)عــو ريـشيإذ  ذلــك  نيبــي( ٣ـاس  و امللحــق رقــم )يـلة مناسـبة للتأكـد مــن صــدق املقيوسـ اإلجراءعد هذا يإذ 

ا أقــر فـــإذ  االختبــارـسه يــقيء فـــي اجملـــال الـــذي اـر  واخلبــنياً بعــد عرضــه علــى عــدد مــن املختصــصــادق االختبــاركـــن أن نعـــد مي"

   سيء" )عـــو اعلــــى حكـــم اخلـــرب  االعتمـــادكــــن للباحــــث مياســــه   يضــــع لقس الــــسلوك الــــذي و يقــــي االختبـــارء أن هـــذا ااخلـــرب 

(   Ferguson   1981   104اً مـــــن الـــــصدق الظــــاهري" ) نوعـــــنيكــــن اعتمــــاد صـــــدق احملكمـــــمي" و (  ٥٥    ١٩٩٩

  ـسوييـــسمى لالـــصدق الظـــاهري )عيــة و يس النيـــسييفـــي بنـــاء املقـــا ـاد الـــصدقجيــلة مــن وســائل إيثــل وســميء راوهــذا اإلجــ

ء مــــن خــــالل النــــسبة ار ج صــــدق اخلبــــا ر ء تــــم اســــتخار جالا ت و مالحظــــا ت الــــسادة اخلبـــــل اســــتيـــ(   وبعــــد حتل٥٤  ١٩٨٥

ء اأر ( فـــأكثر مـــن ٪٧٥) جـــايأتيـــق عل ت التـــي ار ـاس   إذ تـــم قبـــول اليقـــيــ ت املقار ة فقـــيء حـــول صـــالحار ـة التيـــاق اخلبـــيــاملئو 

ـصل علــى نــسبة حي"علـى الباحـث أن   )بلـوم و آخـرون( إىل أنهريـشي   إذ اليقرا تل بعـض يقـد تـم حـذف و تعـدء  و ار اخلبـ

ء ار  ت اخلبــار ي( فــأكثر مــن تقــد٪٧٥ال ت بنــسبة ال تقــل عــن )يء التعــداـر أجـ ةوإمكانيـ ت اـر ة اليقـيء فـي صــالحاأتيـاق للخرب 

 .   ذلكنيبي( ٢اجلدول رقم )(  و ١٢٦  ١٩٨٣آخرون    ـذا النـو  مـن الـصدق ") بلوم و فـي ه

 (٢اجلدول رقم )

 اس الذكاء االجتماعييت حماور مقار ء على فقارب  نسبة أتفاق اخلنيبي

املشاركة الوجدانية والتعاطف 
 مع اآلخرين

 التسامح 
 االجتماعي

 تار املها
 االجتماعية 

 نضباطاال
 الجتماعيا 

 الكفاية 
 االجتماعية

 رقم الفقرة
 النسبة

 ةياملئو 

 عدد

 اخلرباء

 النسبة

 ةياملئو 

 عدد

 اخلرباء

 النسبة

 ةياملئو 

 عدد

 اخلرباء

 النسبة

 ةياملئو 

 عدد

 اخلرباء

 النسبة

 ةياملئو 

 عدد

 اخلرباء

 ٪١ ٩ ٦٠٪ ١٤ ٩٣٪ ١٣ ٨٦٪ ١٥ ١٠٠٪ ١٣  ٨٦ 
٪٢ ١٢ ٨٠٪ ١٢ ٨٠٪ ١٥ ١٠٠٪ ١٤ ٩٣٪ ٨ ٥٣ 
٪٣ ١٤ ٩٣٪ ١٥ ١٠٠٪ ١٤ ٩٣٪ ١٢ ٨٠٪ ١٣ ٨٦ 
٪٤ ٩ ٦٠٪ ١٣ ٨٦٪ ١٥ ١٠٠٪ ٨ ٥٣٪ ٩ ٦٠ 
٪٥ ٨ ٥٣٪ ٨ ٥٣٪ ١٢ ٨٠٪ ١٥ ١٠٠٪ ١٥ ١٠٠ 
٪٦ ١٣ ٨٦٪ ١٤ ٩٣٪ ١٥ ١٠٠٪ ١٥ ١٠٠٪ ١٣ ٨٦ 
٪٧ ١٥ ١٠٠٪ ٧ ٤٦٪ ٨ ٥٣٪ ١٤ ٩٣٪ ١٣ ٨٦ 
٪٨ ٨ ٥٣٪ ٨ ٥٣٪ ٨ ٥٣٪ ١٥ ١٠٠٪ ١٣ ٨٦ 
٪٩ ١٢ ٨٠٪ ١٣ ٨٦٪ ١٣ ٨٦٪ ٩ ٦٠٪ ١٥ ١٠٠ 
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٪١٠ ١٣ ٨٦٪ ١٥ ١٠٠٪ ١٥ ١٠٠٪ ١٣ ٨٦٪ ٨ ٥٣ 
٪١١ ١٤ ٩٣٪ ٧ ٤٦٪ ١٣ ٨٦٪ ١٤ ٩٣٪ ٨ ٥٣ 
٪١٢ ١٢ ٨٠٪ ٨ ٥٣٪ ١٣ ٨٦٪ ١٢ ٨٠٪ ٨ ٥٣ 
٪١٣ ٩ ٦٠٪ ١٣ ٨٦٪ ١٤ ٩٣٪ ٧ ٤٦٪ ١٥ ١٠٠ 
٪١٤ ٩ ٦٠٪ ١٤ ٩٣٪ ٩ ٦٠٪ ١٥ ١٠٠٪ ١٤ ٩٣ 
٪١٥ ١٥ ١٠٠٪ ١٥  ٨ ٥٣٪ ١٣ ٨٦٪ ١٥ ١٠٠ 
٪١٦     ١٥ ١٠٠٪ ١٥ ١٠٠٪ ١٥ ١٠٠ 
٪١٧         ١٥ ١٠٠ 
٪١٨         ١٥ ١٠٠ 
٪١٩         ١٥ ١٠٠ 
٪٢٠         ٩ ٦٠ 

ور ( مـن حمـ١٤-١٣-٨-٥-٤-١را ت )( فقـرة وهـم اليقـ٢٤: أنـه قـد تـم حـذف )(٢ مـن اجلـدول )نيتبـي
( ١٥-١٤-٨-٧را ت  )االجتماعي  واليق ( مـن حمـور االنـضباط١٢-١١-٨-٧-٥را ت )ـة  واليقـية االجتماعـيالكيا

-١١-١٠-٤-٢را ت )ـن حمـور التـسامح االجتمـاعي  واليقـ( م١٣- ٩-٤را ت )ة  واليقي ت االجتماعار من حمور املجا
 االتياقعلى نـسبة  عجا لعدم حصوهلايإذ حذفت مجن  ية والتعاط  مع اآلخر ي( مـن حمـور املـشاركة الوجدان٢٠-١٢

(   ٤ فـي امللحق )نيكمـا مبـ( فقـرة   ٥٨ـاس الـذكاء االجتمـاعي )ي ت مقار كـون عـدد فقـي ءااإلجر   وهبـذا املقبولـة واملقـررة
 .  لليقرا تـل أإلحصائي يـاس  والتحليـة للمقية الثانيء التجربة االستطالعار ة أجيجا يف عمليمت االعتماد عل

 صدق احملتوى   ٢ـ٤ـ٣ـ٣

اس  يح ميجـوم كـل حمـور مـن حماور املقيق فـي أداة البحـث مـن خـالل توضـإن هذا النو  من الـصدق قـد حتقـ
ـاس  ومـدى احتوائـه علـى ينـصب علـى كـل حمـور مـن حمـاور املقيـه ي ت كل حمـور  "إن األسـاس فار   فقيوكذلك تصن

م( إلـى ي) احلكريشيإذ  ( ٣٠٦  ١٩٨٠ته له" )فرج  يومدى ت ط ت كـل حمـور  ار م املنطقـي ليقـي ت مناسـبة   والتـصمار فقـ
كـذلك املواقـ  و  ـا ت عناصـره يحملتو  االختبارل ية متثية على مدى أمكانيعتمد بصورة أساسيأن " صـدق احملتـوى لالختبـار 

 .  (٢٣   ٢٠٠٤م  ياً " ) احلكالً صادقاً  ومتجانسيسجا متثيقيو اجلوانب اليت 

 اس  ية( للمقية )الثانيالتجربة أالستطالع ٣-٤-٣-٣

بعد أعداد ـب بـنمط كـل حمـور مـن احملاور  و يلتجنـب تـأثر اجمل اعشوائيعـًا يـاس تو  ي ت املقار ـع فقـيبعـد تو  
ـة يـة الرتبي( طال   يف السنة األولـى كل١٠نـة قوامجا )يـاس علـى عيـق املقيتـم تطبـة  يما ت اخلاصة بـه بـصورهتا األوليالتعل
ـا ت يابجيا ت وااليللوقـوف علـى الـسلب للباحث ًا ـيب عملية تـدر يإذ " تعـد التجربـة أالسـتطالعاملوصـل   ة جامعـةيضـايالر 

ء التجربة ار ( وكان ال رض من أج١٠٧  ١٩٩٠ جا " )املندالوي وآخرون يلتياد  تااالختبار ء ار ابلـه أثنـاء أجـالتـي تق
 يت:  أية ما ياالستطالع
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 ستجابتجم هلا.  درجة ا ت و ار مدى وضوح اليق -

  اس.يما ت املقيالتأكد من مدى وضوح تعل -
   ت.ار عن التساؤال ت واالستيسا اإلجابة -
  .لليقرا تة يأعداد الصورة النجائ -
  ا ت اليت قد تصادف الباحثون.يالسلبص املعوقا ت و يتشخ -
  اس.يللمق اإلجابةمدى مالئمة بدائل  -
  .اسيعن املق اإلجابةست رقه املخترب يف يالوقت الذي و  اإلجابةاحتسا   من  -

دل الوقت وقد بلغ مع ـاس ي ت املقارـ ة عـدم وجـود أي غمـوض حـول فقيجـة التجربـة أالسـتطالعيوقـد أظجـر ت نت
 .  قةي( دق١٥) مبعـدلقة و ي( دق٢٠ – ١٠) نياس بي ت املقار احملدد لإلجابة على فق

 (  تار ل اإلحصائي للفقيالتحلزي )ييالصدق التم ٥ـ ٣ـ٣

 .  اسيـزي املقييل اإلحصائي املستخدمة يف التحقـق مـن الـصدق التميب التحلييت وص  ألسالأيما يف

   ني املتطرفتنيأسلوب اجملموعت ١ـ٥ـ٣ـ٣

ـق ي"قـدرة االختبار املقتـرح علـى التير  تـه ملعرفـةار ـل اإلحـصائي ليقيـة التحليء عملار ـد أجـيـاس اجليمـن مواصـيا ت املق        
تمتعـون بدرجـة منخيـضة ين يد الـذار  األفـنيوبــة  يتمتعـون بدرجـة مرتيعـة مـن الـسمة أو القـدرة مـن انحين يد الـذافـر  األنيبـ

اً يعًا عشوائياس تو  ي ت املقار ع فقيفبعد تو   ( ٢٤٤  ٢٠٠٦)رضوان   أخرى" ـةيمـن نيـس الـسمة أو القـدرة مـن انح
ـة تـم يمـا ت اخلاصـة بـه بـصورهتا األوليوبعـد أعـداد التعلـاس  يكـل حمـور مـن حمـاور املق  ـب بـنمطيمنتظمًا لتجنب أتثر اجمل

( طالـب وطالبـة فـي الـسنة ١٠٠ـز البـالغ قوامجـا )يينـة التمي(  علـى ع٤امللحـق رقـم )ـة  يـاس بـصورته األوليـق املقيتطب
  ة املناسـبة تـميوإلضـياء الـصـة  يـز احلاليينـة التميلـص ر حجـم ع اً ر   ونظـة جامعـة املوصـليضـايـة الر يـة الرتبياألولـى كل
ـرة   ينـة كبيس لالـضرورة أن تكـون العي"لـ   إذ أشـار)الزوبعـي وآخـرون(إلـى أننيتي متـساو نينـة إلـى جممـوعتيد العار م أفـي"تقـس

ا  والنـص  يثـل اجملموعـة العلمياألول   نيـًا إلـى نـصييتنا ل ب الدرجا تينة بعد ترتيم العينصح املختصون بتقسيوعنـدما 
ـًا ثـم ي ل تنانيـب املمتحنـي"علـى ترت )النبجان( ؤكديا و (  كمـ٢٠  ١٩٨١رون  ا" )الزوبعي وآخـيدنثـل اجملموعة الـمير اآلخ
(   إذ ١٩٦  ٢٠٠٤ان  " )النبجـالً ي قلـني(   إذا كـان عـدد امليحوصـ٪٥٠) وأقـل نـسبة(  ٪٥٠ـد أعلـى نـسبة )يحتد
( طالب بعد ٥٠وقد تضمنت كل جمموعة)  ني املتطرفتنيا لتمثال اجملموعتيا والدنين الدرجا ت العل( مـ٪٥٠سبة)ـر ت نـياخت

مـة اختبـار ) ت( احملتسبة الختبـار يواعتمـد ت ق ـاس ي ت املقاـر ًا على ضوء إجالاهتم على فقيبًا تنا ليأن رتبت درجاهتم ترت
 نيبي( ٣واجلدول رقم )اس  ي ت املقار ا لكـل فقـرة من فقيـا والـدني العلني متوسـطا ت إجابـا ت اجملمـوعتنيداللـة اليـروق بـ

 ذلك.  
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 (٣اجلدول رقم )
 اس الذكاء االجتماعييت مقار ز لفقييالتائي حلساب التم االختبار نتائج نيبي  

داللة 
 الفروق

 معامل
 التمييز

رقم 
 الفقرة

اللة د
 الفروق

 معامل
 التمييز

رقم 
 الفقرة

داللة 
 الفروق

 معامل
 التمييز

رقم 
 الفقرة

داللة 
 الفروق

 معامل
 التمييز

رقم 
 الفقرة

 ١ ٢,١٤٣ معنوي ١٦ ١,٨٦٤ معنوي ٣١ ٣,٠٥١ معنوي ٤٦ ٣,٣٢١ معنوي
 ٢ ٢,٧٠٣ معنوي ١٧ ٢,٨٦٦ معنوي ٣٢ ١,٩١ معنوي ٤٧ ٢,٥٤٣ معنوي
 ٣ ٢,٠٦٢ معنوي ١٨ ٣,٣٦ معنوي ٣٣ ٢,٠٠٩ يمعنو  ٤٨ ١,٢١١ غري معنوي
 ٤ ٢,١٢٢ معنوي ١٩ ٢,٤٤٤ معنوي ٣٤ ١,٩١٩ معنوي ٤٩ ١,٨٨٨ معنوي
 ٥ ١,١٩١ غري معنوي ٢٠ ١,٩٧١ معنوي ٣٥ ٤,٢٠٢ معنوي ٥٠ ٢,٥١٥ معنوي
 ٦ ٣,٦٩٨ معنوي ٢١ ١,٥٤٣ غري معنوي ٣٦ ١,٠١٣ ينو غري مع ٥١ ٣,٠١١ معنوي

 7 ٠,٧٨٤ غري معنوي ٢٢ ١,٧٨٩ معنوي ٣٧ ٢,٤١٣ معنوي ٥٢ ٢,٣٣٣ معنوي
 ٨ ٣,٧١٤ معنوي ٢٣ ١,٠٥٥ غري معنوي ٣٨ ٢,٤٧٧ معنوي ٥٣ ١,٩٨٩ معنوي
 ٩ ٢,٩٢٤ معنوي ٢٤ ٢,١٩٦ معنوي ٣٩ ٢,٦٩٨ معنوي ٥٤ ٢,٤ معنوي
 ١٠ ٢,٦٨٥ معنوي ٢٥ ٠,٥٧٧ غري معنوي ٤٠ ٣,٠٩٦ معنوي ٥٥ ٢,٢٥٣ معنوي
 ١١ ٢,٩٧ معنوي ٢٦ ٢,٦٠٤ عنويم ٤١ ٤,٦٣ معنوي ٥٦ ٣,١٦ معنوي
 ١٢ ١,٧٢٦ معنوي ٢٧ ٢,٨٧١ معنوي ٤٢ ٥,٣٠١ معنوي ٥٧ ٢,٨٤٨ معنوي

 ٥٨ ٢.٧٣٧ معنوي
 ١٣ ٢.٩ معنوي ٢٨ ٣.٥٤٩ معنوي ٤٣ ٣.٢٦١ معنوي
 ١٤ ٠.٢٥١ غري معنوي ٢٩ ١.٩٧٤ معنوي ٤٤ ٢.٥٥ معنوي
 ١٥ ٣.٩٣٣ معنوي ٣٠ ٢.٥٧٩ معنوي ٤٥ ١.٨٩١ معنوي

( ٦٥٨،١) ة تساويـيولمـت)ت( اجلـديق(، ٩٨ة )م درجـا( وأمـ٠٥،٠) ≥ـة ـيستوى معنو عنـد مـ ويمعنـ
 (.  ٤٥٦ ،٢٠٠٠ وي،ار )ال

( وعند الرجو  إىل ٣٠١.٥ –٢٥١.٠ )نيوحـت بـار ـاس تي ت املقار ـة ليقـيم التائي: أن القـ(٣ اجلـدول رقـم )نيبـي
 (  وفـي ضـوء٦٥٨.١( جنـد أهنـا تـساوي )٠. ٠٥) ≥ة يمستوى معنو وأمام  ( ٩٨ة )ية أمام درجة حر يولمة ) ت( اجلديق

جـا مـن خـالل ي  تـم االسـتدالل علـةيز يي ت مل تثبـت قـدرة متار ( فق٨ماعـدا ) ـة يز يي( فقـرة أثبتـت قـدرة مت٥٠تـضح أن )يذلـك 
ـة  فقـد تـم يولمـة ) ت( اجلـديتـسبة أقـل مـن قمـة ) ت( احمليومبـا أن قـة  يولمتجـا اجلـديمـة ) ت( احملتـسبة مـع قيمقارنـة ق
 . زييية التمي ت ضعار حـذف اليق
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 الداخلي   االتساقأسلوب معامل  ٢-٥ـ٣ـ٣

ين") ير لصدقه التكو ي  أو معامـل جتانـسه إلـى احلـصول علـى تقـدـاسيـؤدي فحـص االتـساق الـداخلي للمقي"   
س كل فقرة البعد السلوكي يث تقيتـه حبار اسـًا متجانـسًا  فـي فقيدم لنـا مققيأن هذا األسلو  " (  ٣٥  ١٩٩٩لاهي  

(   ١٠١  ١٩٩٠" )كاظم  اسي ت املقار  فقنيبط با  الرت اـر بإاس ككل  فضاًل عـن قدرتـه علـى يسه املقيقينيسه الذي 
ـز يينـة التميـاس لـنيس عيـة للمقيدرجـة الكلـاد معامـل ارتبـاط درجـة كـل فقـرة لالجيـزة تـم أي املمري ت غار فبعد استبعاد اليق

اسـه مـن خـالل حـسا  معامـل يـتم قيو ـاس  ي" بـصدق االتـساق الـداخلي للمقـسمىيإذ ( طالـب وطالبـة  ١٠٠البال ـة )
م وقد مت استخدا ( ٦٨  ٢٠٠١اس" )فرحـا ت  ية للمقيالدرجة الكل امليردة واجملمو  الكلي للمحاور  نيب االرتباط
 .   ذلكنيبي( ٤   واجلدول  رقم )ق ذلكيسون( لتحقري ط )بيالبس االرتباطمعامل 

 (٤اجلدول رقم )

 اس الذكاء االجتماعيية ملقيت والدرجة الكلار  الفقنيب االرتباط معامل نيبي

داللة 
 الفروق

 معامل
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

 داللة
 الفروق

 معامل
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

 داللة
 الفروق 

 ملمعا
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

 داللة 
 الفروق

 معامل
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

 ١ ٠.٤٠٨ معنوي ١٧ ٠,٢١ معنوي ٣٣ ٠,١٠٢ غري معنوي ٤٧ ٠,٥٠٥ معنوي
 ٢ ٠,٦٩٣ معنوي ١٨ ٠,٥٩٥ معنوي ٣٤ ٠,٥٩ معنوي ٤٩ ٠,٢٦ معنوي
 ٣ ٠,١٣١ معنوي غري ١٩ ٠,٤٠٢ معنوي ٣٥ ٠,٢١٧ معنوي ٥٠ ٠,٣٦٨ معنوي
 ٤ ٠,٤٨٧ معنوي ٢٠ ٠,١٢٧ معنوي غري ٣٧ ٠,١٢٥ معنوي غري ٥١ ٠,٥١٧ معنوي
 ٦ ٠,٥١٢ معنوي ٢٢ ٠,٥١ معنوي ٣٨ ٠,٤٣١ معنوي ٥٢ ٠,٦٣٢ معنوي
 ٨ ٠,٦١٢ معنوي ٢٤ ٠,٦٠٢ معنوي ٣٩ ٠,١٤ معنوي غري ٥٣ ٠,٥٠٦ معنوي
 ٩ ٠,٥٣٥ معنوي ٢٦ ٠,١١٥ معنوي غري ٤٠ ٠,٣٥٥ معنوي ٥٤ ٠,٣٥٤ معنوي
 ١٠ ٠,٣١٦ معنوي ٢٧ ٠,٥٥٣ معنوي ٤١ ٠,٣٦١ معنوي ٥٥ ٠,٣٨ معنوي
 ١١ ٠,٣٧٧ معنوي ٢٨ ٠,٦٣ معنوي ٤٢ ٠,٤٥٣ معنوي ٥٦ ٠,٤٥ معنوي
 ١٢ ٠,٣٨٩ معنوي ٢٩ ٠,٤٦٧ معنوي ٤٣ ٠,١١١ معنوي غري ٥٧ ٠,٣ معنوي

 ٥٨ ٠,٥٧٩ معنوي
 ١٣ ٠,٤١٤ معنوي ٣٠ ٠,١٥٤ معنوي غري ٤٤ ٠,٣٧١ معنوي

 ١٥ ٠,٢٠٥ معنوي ٣١ ٠,٤٢ معنوي ٤٥ 3.00 معنوي
 ١٦ ٠,٤٦ معنوي ٣٢ ٠,٢٢ معنوي ٤٦ 3.0 معنوي
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( ١٦٥،٠) ة تساويـيولمـة)ر( اجلـدي(، ق٩٨ة)ـية حر ( وأمـام درجـ٠٥،٠) ≥ة ـيستوى معنو معنــوي عنـد مـ
 (.   ٤٦٣، ٢٠٠٠ وي،ار )ال

وحـت ار ـاس تيـة للمقيـاس والدرجة الكلي ت املقار  فقنيم معامـل االرتباط بـي: أن ق(٤ اجلدول رقـم )نيبي        
(  وأمام مستوى ٩٨ة)يوعنـد الرجـو  إلـى جـداول داللـة معامـل االرتبـاط عنـد درجة حر (  ٠ ٦٩٣-٠ ١٠٢)نيبـ

ـة يز يي( فقـرة أثبتـت قـدرة مت٤٢ أن )نيتبـيوفـي ضـوء ذلـك  ( ٠ ١٦٥ـة تـساوي)يولمـة )ر( اجلـدي(جنـد أن ق٠ ٠٥) ≥ـةيمعنو 
   ـةيولمتجـا اجلـدياحملتـسبة مـع ق مـة )ر(يجـا مـن خـالل مقارنـة قي   تـم االسـتدالل علـةيز يي ت لـم تثبـت قـدرة متار ( فقـ٨و)  

 وعلـى هـذا األسـاس فـانـز  ييية التمي ت ضـعار ـة  فقـد تـم حـذف اليقيولمة )ر( اجلديمـة )ر( احملتسبة أقل من قيومبـا أن ق
هـي  (أسـلو  معامـل االتـساق الـداخليو  ـزة التـي تـم حـذفجا أبسـلويب )اجملموعـا ت املتطرفـة يـر املميـاس غي ت املقار فقـ عـدد
كما   ( فقرة ٤٢ته مؤل  من )ار ل اإلحصائي ليقية التحليـة بعـد عمليـاس بـصورته النجائيـصبح املقي. وهبـذا ( فقـرة١٦)
 (.  ٥ يف امللحق رقم )نيمب

 اس  يثبات املق  ٦-٣ـ٣

(   ول ـرض احلـصول علـى Greenback   1960   126 الثبا ت إىل " االنسجام أو االتساق يف النتـائ  )ريشي       
( اسـتمارة ٤٠ح )يـة(  إذ تـم تـصحيـة  والزوجي)اليرد اليقرا تأبسـلو   ة يقـة التجزئـة النـصييـاس اسـتخدمت طر يثبـا ت املق
ثـل مي  النـص  األول نيـاس  ثـم قـسمت إلـى نـصييـزة مـن املقي املمريغ اليقرا تـز  بعـد أن حـذفت ييتمنـة اليشـملت ع

ـث أصـبح لكـل فـرد يـة  حبيذا ت التسلـسال ت الزوج اليقرا تثـل ميـة  والنـص  الثـاين ي ت ذا ت التسلـسال ت اليرداـر اليق
  ٢٠٠٥  )الكـوا  سـةار سـا ت منجـا دار قـة فـي بعـض الديهذه الطر ة(  علمًا انه قد استخدمت يو وجة  يدرجتـان )فرد

اس  ي درجا ت نصيي املقنيسون( بري ط) بي(  ومت استخدام معامل االرتباط البس٢٩ ٧  ٢٠٠٨ن  اخر ( و)أمحد وآ٧٦
بـة االتـساق عتبـر مبثاي درجـا ت كـل مـن نـصيي االختبـار ني(  "أن االرتباط ب٠ ٧٤) احملتسبة تساوي مة)ر(يفظجر ت ق

(  ولكـي حنـصل علـى ١١٦  ١٩٩٣ن  ار الختبـار ككـل" )أبـو حطـب وآخـس ليالـداخلي لنـص  االختبـار فقـط ولـ
مة معامل الثبا ت الكلي) يبروان(  إذ بل ت ق-مانري ـز لثبـا ت االختبار بكامله مت استخدام معادلة )سبيـر متحير غيتقـد
 اس.   يلى ثبا ت املقدل عيا مما ي(   وهو دال إحصائ٪٨٥

 حه  ياس وتصحيوصف املق ٧ـ٣ـ٣

ـاس ي أداة قريجـدف إلـى تـوفي ة جامعـة املوصـل يضـايـة الر يـة الرتبيـاس الـذكاء االجتمـاعي لطلبـة الـسنة األولـى كليمق      
( فقرة  مو عة على)مخسة( ٤٢ة من )يـاس بصورته النجائيتـأل  املق ـاس مـستوى الـذكاء االجتمـاعي يصـادقة واثبتـة لق

ـاس يًا علـى مقـيـاس مـن خـالل مخـسة بـدائل مرتبـة تنا لي ت املقاـر (  وتتم اإلجابة على فق٥ يف اجلدول )نيكما مبحماور   
ـة تعطـى هلـا يابجيملـضمون اليقـرة. اليقـرة االتبعـًا  نا    أبـداً(  وتكـون األو اً ر انـاً  نـادياً  أحكـر ت اخلماسـي )دائمـاً  غالبـيل
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ـا يـة العلي( درجـة  وتكـون الدرجـة الكل5-1 )نية بـيح لالنـسبة لليقـرة الـسلبي( درجـة  والعكـس صـح1-5 )نين بـا  األو 
 ( درجة.  ٤٢ـاس فجـي )يا للمقيـة الـدنيأمـا الدرجـة الكل( درجـة  ٢١٠ـاس هـي )يللمق
 
 
 
 

 (٥اجلدول رقم )

 اس الذكاء االجتماعييحماور مق ت علىار ع الفقي توز نيبي

 ت احملاور تار تسلسل الفق اجملموع

 ١. ةية االجتماعيالكيا ١ ،  ٦ ،  ١١ ،  ١٦ ،  ٣١، ٤١ ٦
 ٢. االنضباط االجتماعي  ٢،  ١٢ ،  ١٧ ،  ٢٢ ،  ٢٧ ،  ٣٢ ،  ٤٢، ٤٦ ٨

 ٣. ةي ت االجتماعار املجا ٨ ،  ١٣ ،  ١٨ ،  ٢٨ ،  ٣٨ ،  ٤٧ ،  ٥٠، ٥٣ ٨

١٠ 
، ٤ ،  ٩ ،  ١٩ ،  ٢٤ ،  ٢٩ ،  ٣٤ ،   ٤٤ 

٥١،  ٥٤، ٥٦ 
 ٤. التسامح االجتماعي

١٠ 
،١٠ ،  ١٥ ،  ٣٥ ،  ٤٠ ،   ٤٥ ،  ٤٩، ٥٢ 

 ٥. نية والتعاط  مع اآلخر ياملشاركة الوجدان ٥٥، ٥٧، ٥٨

  تار اجملمو  الكلي لليق ٤٢

 اس الذكاء االجتماعي   يق النهائي ملقيالتطب ٨-٣-٣

ة جامعة يضاية الر يـة الرتبي( طالـب وطالبـة فـي الـسنة األولـى كل٩٢ق البال ـة )ينة التطبياس على عيق املقيبمت تط       
قة اإلجابة على يومت شرح طر اس  يسا ت املقاكر جم  ياس   و عت عليد وقت اثبت لإلجابة على املقياملوصل   ودون حتد

جم لإلجابـة علـى يـد علـيه مناسـبا   وتـم التأكاـر ل الذي تية وحتت البد( أمـام كـل فقر √وذلـك بوضـع عالمـة )  ـاس ياملق
ـاس يسـا ت املقار نيسه   مث تـم مجـع كاس يسة املقار ـاس بكـل دقة وأمانة  علمًا أن اإلجابة تكون على كي ت املقاـر ـع فقيمج

را ت ( استما١٠حجا   و)يراتن لعـدم تـصحما( اسـت ٢واسـتبعد ت ) ( اسـتمارة  ٨٠إذ تـم احلـصول علـى )ن  يمـن املختبـر 
 اً.  عياس مجي ت املقار ـاس هـي جممـو  درجاته على فقيوهبذا تكون درجة املخترب على املقجا  يتم احلصول عليمل 

 ة   يالوسائل اإلحصائ٩-٣

 اري.  يف املعار املتوسط احلسايب واالحن -



130
 
 

 املنوال   -

 (.  ٣٣٤  ٢٠٠٤ة )النبجان  يار يالدرجة املع -

 سون (   ري معادلة معامل االلتواء لـ)كارل ب -

 سون(   ري ط لـ)بيمعامل االرتباط البس -

 .  (٢٧٢-١٠١  ١٩٩٩ ديييت والعبياختبار) ت( )التكر  -

 .  (١٤٦  ١٩٩٨  وسط اليرضي )عالوياملت -

 .  (١١٢  ٢٠٠٦ون( )رضوان  ابر -مانري )سب معادلة -

 .  (٩٠-٨٨  ٢٠٠١ )عمر وآخرون  ةيالنسبة املئو  -

   ض النتائج ومناقشتهاعر -٤

ة يضاية الر ية الرتبيـاس الـذكاء االجتمـاعي لطلبـة الـسنة األولـى كليسـة ببنـاء مقار م البـاحثون مـن خـالل هـذه الدقـا  
 .  ـاس  وبذلك حتقق اهلدف األول من البحثيءا ت خاصـة ببنـاء املقاـر جامعة املوصل  وقد مت ذلـك مـن خـالل إج

 اس الذكاء االجتماعي  ينة البحث ملقيع عرض نتائج ١ـ٤

مت التأكد  نة البحث يه  علـى عقـيوالـذي تـم تطبـاس الـذكاء االجتمـاعي  ية مقيبعـد أن أتكـد البـاحثون مـن صـالح       
 .   ذلكنيبي( ٦واجلدول رقم )(  سونري ـق معادلـة معامـل االلتـواء ل )كارل بينة البحث  عن طر ياس لعيمن مالءمة املق

 (٦اجلدول رقم )

 نة البحث يف ياري واملنوال ومعامل االلتواء إلجاابت عيف املعار  املتوس  احلسا ي واالحنيبي
 اس الذكاء االجتماعييمق

 جةيالنت
 معامل
 االلتواء

 املنوال
 فار االح
 اريياملع

املتوس  
 احلسا ي

 وحدة
 اسيالق

 نةيالع
 املعامل           
 ة   ياإلحصائ

 ـاسيقامل   

 الذكاء االجتماعي ٨٠ درجة ١٠٨,٩٥ ١١,٣ ١١٤ ٠.٤٤ عي*يطب

   ١٩٨٠  )االطرقجي( ١±  ) نيواء بـنة إذا وقع معامـل االلتي ت مالءمـة للعار اـاً  واالختبيعيواء طبعد االلتي* 
 .  (٢٩٩  ٢٠٠٨ن  اخر ()أمحد وآ ٢٠٦ – ٢٠٤

 ومناقشتها  ث نة البحياس الذكاء االجتماعي لدى عيعرض نتائج ق ٢-٤

ـاس  يـاد املتوسـط اليرضـي للمقجينـة البحـث  قـام البـاحثون إبي مـستوى الـذكاء االجتمـاعي لـدى عميألجـل تقـو       
  علـى أسـاس أن يبوذكـاء سـل ـايب جيـصن  الذكاء االجتمـاعي إىل ذكـاء ايجم  وسوف يومقارنته لاملتوسـط احلسايب لـد
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ة ذكاء ي املعنو ريمة غيما متثل القيايب  فجية هو ذكاء اياس بصورة معنو ييـوق املتوسـط اليرضـي للمقيـذي نـة اليمتوسـط الع
 .   ذلكنيبي( ٧م األدىن من املتوسـط اليرضـي فتمثـل ذكـاء سـليب  واجلـدول رقـم )يأما القحدود املتوسط اليرضي  ضمن 

 (٧اجلدول رقم )

 نةيمة)ت( احملتسبة لعياري واملتوس  الفرضي وقياملع فار  املتوس  احلسا ي واالحنيبي
 االجتماعي اس الذكاءيالبحث يف مق 

قيمة )ت( 
 احملتسبة

املتوس  
 الفرضي

 االحراف
 العينة املتوس  احلسا ي املعياري

 اإلحصائية    املعامل  
 املقيـاس   

 الذكاء االجتماعي ٨٠ ١٠٨,٩٥ ١١,٣ 921 *9.1

( ٦٧١،١) ةيولمـة)ت(اجلـدي(، ق٧٩ـة)يوأمـام درجـة حر  (،٠٥،٠) ≥ـةيد مـستوى معنو * معنـوي عنـ
   .(٤٥٦ ،٢٠٠٠ وي،ار )ال

ــــي        اس الــــذكاء يــــ ت مقار نــــة البحــــث علــــى فقــــيمــــة املتوســــط احلســــايب إلجــــالا ت عي: أن ق(٧ مــــن اجلــــدول رقــــم )نيتب
 نية اليــروق بــيــوعنــد اختبــار معنو  ( درجـــة ١١ ٣)± هـاري قـــدر يــف معار ( درجـــة  وبـــاحن١٠٨ ٩٥االجتمـــاعي قـــد بل ـــت )

نــة واحــدة ي( درجــة  ولاســتخدام االختبــار التــائي لع١٢٦البــالغ ) )*(ـاس يـواملتوسـط اليرضـي للمقنـة  يمتوسـط درجـا ت الع
ـة البال ــــــة  يـــــلو مــــــة ) ت( اجلـدي(  وهــــــي اكبــــــر مــــــن ق٠ ٠٥) ≥ةيـــــ(  عنــــــد مســـــتوى معنو ١ ٩مــــــة ) ت( احملتــــــسبة )يبل ــــــت ق

 اس(.   ينة البحث )املتوسط اليرضي للمقيـدل على أن اليرق معنوي لصاحل عي(    ممـا  ١ ٦٧١)

 اس الذكاء االجتماعيينة البحث يف مقية لنتائج عيار يت املعايعرض املستو  ٣-٤
ـام قام البـاحثون بوضـع  من خـالل الدرجا ت اخلميجة لعـدم وضوح التقـو يونتاسـتكمااًل ألهداف البحـث            
جـا معنـى لـه داللـة ممـا ي الـدرجا ت اخلـام وتعطري ت فـي تيـساي" إذ تـساعد هـذه املـستو  نـة البحـث يـة لعيار ي ت معايمـستو 
( ٣٦٠  ٢٠٠٩ائي  (  )الط١٠٢  ١٩٩٧  " ) اجلـوادي مية التقـو ية فـي أثنـاء اسـتخدامجا يف عمليعلجـا أكثـر موضـوعجي
 .   (٨ فـي اجلدول رقم )نيـا مبـوكم

                                  
( فقـرة  ٤٢(. ومبـا أن املقيـاس يتكـون مـن )١٤٦  ١٩٩٨عدد البـدائل )عالوي  ÷ عـدد اليقرا ت × )*( املتوسـط اليرضـي للمقياس = جممـو  أو ان البدائل 
 درجة.   ١٢٦= ٥÷ ٤٢× ٥+٤+٣+٢+١(  إذا املتوسط اليرضي = ١ ٢ ٣ ٤ ٥وتكـون اإلجابـة عليـه علـى وفـق مقيـاس مخاسـي التـدرج )

  ٢٠٠٦)الطائي  (  ٤٩  ٢٠٠٤إذ أن هناك العديد من الدراسا ت والبحوث يف جمـاال ت متعـددة اعتمـد ت علـى املتوسـط اليرضـي للتقـومي منجا )النعمة        
٨٩-٨٥.)   
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 (٨اجلدول رقم )

 اس الذكاءينة البحث يف مقية لعية وعدد الطلبة والنسبة املئو يار يت املعاي املستو نيبي

 االجتماعي

 الدرجة اخلام اريياملستوى املع عدد الطلبة ةيالنسبة املئو 
 فأكثر ١٣١ د جدايج ٣ ٣,٧٥٪
 ١٢٠ -١٣٠ ديج ١٢ ١٥٪
 ١٠٩ -١١٩ طمتوس ١٤ ١٧,٥٪
 ٩٨ -١٠٨ مقبول ٢٣ ٢٨,٧٥٪

 ٨٦ -٩٧  يضع ٢٦ ٣٢,٥٪
 فاقل٨٥    جداً يضع ٢ ٢,٥٪
 ١٠٨ ٩٥س = ١١ ٣  =±  ٨٠ ١٠٠٪

ة مقدارها يوبنسبة مئو ر  ار ( تك٣اً(علـى )ـد جـدي: حـصل املـستوى )جـأيتي مـا نيتبـي( ٨ومـن اجلـدول رقـم )       
(  وحصل املستوى )متوسط( ٪١٥ة مقدارها)يوبنسبة مئو ر  ار ( تك١٢صل على)د( فقد حي(  أما املستوى )ج٪٣ ٧٥)

ـة يوبنـسبة مئو ر  ار ( تكـ٢٣نمـا حـصل املـستوى مقبـول علـى )ي(  ب٪١٧ ٥ـة مقـدارها)يوبنـسبة مئو ر  اـر ( تك١٤على )
حـصل املـستوى  اً ري خوأ(  ٪٣٢ ٥ة مقدارها )يوبنسبة مئو ر  ار ( تك٢٦ ( على )ي(  وحـصل املـستوى )ضع٪٢٨ ٧٥)

( طالب ٨٠نـة املتكونـة مـن )ي(  وذلـك مـن جممـو  الع٪٢ ٥ـة مقـدارها )يوبنـسبة مئو ر  ار ( تكـ٢داً( علـى )  جـي)ضـع
 (١٠٠٪) .   ـةيثلـون النـسبة املئو مي   و ة جامعـة املوصـليضـايـة الر يـة الرتبييف السنة األولـى كل

 ات     يالتوصاالستنتاجات و-5

 االستنتاجات  5-1

ة يـاس الـذكاء االجتمـاعي لـدى طلبـة السنة األوىل يف كليـة لقيسـة احلالار ـاس الـذي تـم بنـاؤه فـي الديـة املقيفاعل -
 .  ة جامعة املوصليضاية الر يالرتب

ق أهدافجم يقجم بـصيته دافعـا هلـم فـي حتيـؤثر علـية األولـى بـذكاء اجتمـاعي يسـار تمتـع طلبـة الـسنة الدي -
  وطموحاهتم.

  نة البحث. ية اليت مت وضعجا يف البحث احلايل ملستوى عيار ي ت املعايمالئمة املستو  -
 ات  يالتوص 5-2
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ة جامعـة املوصـل لاعتبـارهم نواة مجمة يف يضـايـة الر يـة الرتبيـز الـذكاء االجتمـاعي لطلبـة الـسنة األولـى كليتعز  -
ة يوالعناث اهتمام اجلامعة هبم  يمن ح ة يف اجلامعة يضاية والر يـة الرتبو يح العملعتمد جنا يجم ياجملتمـع. وعل

ضي املناسب واإلمكاان ت واملستلزما ت اييرتض أن توفر اجلامعة هلم اجلو الر يو ة  ية واملجنيمبتطلباهتم النيس
  ة لعملجم.يالضرور 

ضـي ايوانعكاسـاته علـى جممـل العمـل الر  عي مي يف حماور الـذكاء االجتمـاة البحث العليط عمليالعمل على تنش -
 أدائه نيوحتسه  يواحملافظة عل جح واهلـدف مـن ذلـك خلـق اإلنـسان العلمي الناـه  يودرجـة الـذكاء االجتمـاعي ف

  ر ذكائه االجتماعي.ياليين وتطو 
ة جامعة يضاية الر يـة الرتبيفـي كلاس الـذكاء االجتمـاعي لطلبـة السنوا ت األخـرى يـاس اآلتـي فـي قياستخدام املق -

 .  املوصل
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  واألجنبيةة ياملصادر العرب

ة الساندة وعالقتجا بقـوة األنـا لـدى طلبـة يرة االجتماعي(: املسا٢٠٠٢ جباري )نيساي وعمر ريدار عشم  يهار إب .1

  (  دهوك.١العدد)(  ٧املرحلـة األولـى فـي اجلامعـة  جملـة جامعـة دهـوك  اجمللـد)

ع ية للنشر والتو  ري   دار املس١  طةية التنشئة االجتماعيكولوجيس (:١٩٩٨و جادو  صاحل حممد علي)أب .9

  والطباعة  عمان.

  القاهرة. ة يمكتبـة االجنلـو املـصر   ٥ـة  طي ت العقلار القـد (:١٩٩٦ـ )يأبـو حطـب  فـؤاد عبـد اللط .3

  ة  القاهرة.يمكتبـة االجنلـو املصر   ٣النيـسي  ط ميالتقـو  (:١٩٩٣ن)ار ـ  وآخـيأبـو حطـب  فـؤاد عبـد اللط .4

املكتبـة ة  ية اإلنـسانية الشخـصة الـذكاء االجتمـاعي فـي إطـار منظومـيعوضـ (:٢٠٠٥د)يسعأبـو حـالوة  حممـد الـ .5

  ة  القاهرة.ية  جامعة اإلسكندر يـة الرتبياجـا ت اخلاصـة(  كلي  ذوي االحتيـة )أطيـال اخللـيااللكرتون

اجمللة االجتمـاعي والـذكاء املوضوعي   الـذكاء الشخـصي وعالقتـه لالـذكاء (:٢٠٠١د)يسـع منـى بـو انشـئ أ .6

  (  القاهرة.٢٢(  العدد)١٤ة  اجمللد)يسا ت النيسار ة للدياملصر 

ـة يكل  ة فـييـسيئـا ت التدر يـاس الرضـا عـن العمـل ألعـضاء اهليإعـداد مق (:٢٠٠٨ن)ار أمحـد  امحـد حـا م وآخـ .7

(  ٧اجمللـد)ة  يـة األساسـيـة الرتبية فـي جامعـة املوصـل  حبـث منـشور فـي جملـة أحبـاث كليضـايـة الر يوأقـسام الرتب

  ة  جامعـة املوصل.يـة األساسـيـة الرتبي(  كل١العـدد)

 ريرسالة ماجستاجلامعة   ـة لـدى طلبـةيرة االجتماعيـاس املـساي: بنـاء مق(٢٠٠٤  أسـماء عبـد الـستار )االسـدي .8

 .   منشورة(  جامعة ب دادري)غ

 .  القاهرة  ةيالنجـضة املـصر   ـاس الـذكاء االجتمـاعيي: قن )   ت(يحممد عماد الد ل يإمساع .2

عة للطباعة والنشر  يدار الطل  ١ط  ة ية فـي الطـرق اإلحـصائيقي: الوسائل التطب(١٩٨٠حممد علي )االطرقجي   .10

 .  و تري ب

 القاهرة.   ـق  مركز الكتا  للنشر يـة والتطبي النظر نيـة بـي: املعـامال ت العلم(١٩٩٩ )نيمـصطيى حـس بـاهي  .11
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   املييت وآخروننيترمجـة حممد أم ين يعـي والتكـو يم الطالـب التجميم تعلـيـي: تق(١٩٨٣ وآخـرون )نيـاميبن  بلـوم .19

 .   القاهرةليدار ماكروه

ة  يضاية الر ية يف حبوث الرتبيقـا ت اإلحـصائي: التطب(١٩٩٩حـسن حممـد عبـد )ـدي  ي والعبنيسـايع يوديت  يالتكر  .13

 .  دار الكتب للطباعة والنشر  جامعة املوصل

ـة يـة الرتبيـد لطـال  كليـة بكـرة الي ت اهلجومار ية اختبار املجا: بناء بطار (١٩٩٧ قاسم )ميعبد الكر   اجلوادي .14

   جامعة املوصل.    ةيضاية الر يـة الرتبيكل  ـر منـشورة( ي)غ دكتوراهحـة أطرو   جامعـة املوصـل  ةيضـايالر 

ـصدرها اجمللـس الوطين للثقافة والينون ية يـة شـجر يالـذكاء العـاطيي  سلـسلة كتـب ثقاف (:٢٠٠٠ـال)يجوملـان  دان .15

 ت.  يواألد   الكو 

م العـايل يرة التعلـا  و ايضـي  ال الر ـصاء فـي اجملـيـاس واإلح ت والقار : االختبـا(٢٠٠٤لوم جـواد )علـي سـ احلكـيم  .16

 .  ةيالقادس ـ  للطباعـة يدار الط ة يجامعـة القادسـوالبحـث العلمـي  

                                                com.eqla.wwwHttp:ll )انرتنيت(: موقـع اإلقال  دورة فـي الـذكاء العـاطيي  (:٢٠٠٤سـعادة ) خليل  .17

ل يد الطـوا  وآخـرون  دار ماكجر وهي  ترمجـة سـ٤طمـدخل علـم الـنيس   (:١٩٨٣) وف  لنـداليـد داف .18

 .ر  القاهرةي ت مكتبة التحر ار يع  منشو ة للنشر والتو  يللنشر  الدار الدول

 ة  جامعة ب داد.  يعلم نيس الشخص (:١٩٩٠ز حنا وآخرون)يداود  عز  .12

 جامعة املوصل.    ة مطبعة اجلامعة ير يمد (: املدخل إىل اإلحصاء ٢٠٠٠خاشع حممود ) وي ار ال .90

مركز الكتا    ١  ط ةيضاية والر يـة البدنيـي الرتبيـاس فـى الق: املـدخل إلـ(٢٠٠٦ن )يصر الـدحممـد نـ  رضـوان .91

 .  للنشر  مصر  القاهرة

   دار الكتا  اجلامعي  األردن.  ٢مبادئ علم النيس الرتبوي  ط (:٢٠٠٢) مي  عماد عبد الرحالزغلول .99

دار الكتب للطباعة والنشر    ةيس النيـسيي ت واملقـاار : االختبـا(١٩٨١م وآخـرون )يهار يـل إبعبـد اجللالزوبعي   .93

 .  جامعة املوصل
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         دار اليكـر للطباعـة والنـشر  القاهرة.٣  طنين واملوهـوبيـز ياملتم (:٢٠٠٢ـل)يـا هايالـسرور  اند .94

فق النيـسي واالجتماعي ة وعالقتجما بـالتوايم االجتماعيالذكاء االجتماعي والق (:١٩٩٨ل صاحل)يان  نبيسي .95

 ـة  جامعة ب داد.  يـة الرتبيـر منـشورة(  كلي)غ دكتوراهلدى طلبة علم النيس يف جامعة تعـز  أطروحـة 

نـة فـي التنافس حنـو بعـضجم اجتاهـا ت الطلبـة ذوي املـستواي ت املتباي (:٢٠٠٠الـسوداين  أنـور حممـد عيـدان) .96

            ة املستنصرية  ب داد.  ـة اآلدا   اجلامعـورة(  كليشـر منـغي)ستري ماجالـبعض  رسـالة 

 ة معاصرة(  دار اليكـر العربـي  القاهرة.  ي)رؤ  علم النيس لالجتماعي (:١٩٩٩د  سعد عبد الرمحن)يالس .97

   وعبد الرمحن القيسي  جامعة ب داد.   ة  ترمجـة صمد ديل الكـر بويل نظراي ت الشخصي (:١٩٨٣شـلتز  دواف) .98

ق  أطروحة ار يـة لـدى طلبـة اجلامعـة فـي العاس مقنن للسلوك االجتماعيبناء مق (:١٩٩٨)هللا وان  حممد عبد ش .92

 ة ابن رشد  جامعة ب داد.  ية الرتبي منشورة(  كلري)غ دكتوراه

ـه جامعـة صنعاء وعالقت لا ـة يـة الرتبياألمـن النيـسي لـدى طلبـة كل (:١٩٩٥حممـد) هللا  عبـد الصالحي .30

 .ة  ب داديـة  اجلامعـة املستنصر يـة الرتبيـر منشورة(  كليغ) ريماجـستسي  رسـالة ار يل الدلالتحـص

ة مـن طال  يضـايـة ملمارسـي األنـشطة الر ية االجتماعيولؤ يـاس املـسبنـاء مق (:٢٠٠٩الطـائي  امحـد حـا م امحـد) .31

ة ية الرتبي(  كل٢(  العدد)٨ة  اجمللد)يـة األساسية الرتبيجامعـة املوصل  حبـث منشور فـي جملة أحبـاث كل

 ة  جامعة املوصل.   ياألساس

يي لدى أعضاء يـة فـي ضـوء الرضـا الوظيادي ت القار مي املجـا: تقـو (٢٠٠٦ـد )ي علـي أوحنينـة حـسيبث الطـائي  .39

ة  يضاية الر ية الرتبيكل  (  منشورةري)غ دكتوراهأطروحـة ة  يـة املنطقـة الـشماليفـي أند نيبواملدر  ـةيئـا ت اإلدار ياهل

 .  جامعة املوصل

 عمان.   ة  دار الـشروق للنشر  ينـة اإلحـصائيا ت املعاي: أساسـ(٢٠٠١مان حممـد )يسـلطـشطوش   .33

الذكاء االجتماعي ملعلمة الروضة وعالقتـه بكيـاءة أدائجـا والـذكاء االجتماعي  (:٢٠٠١ة)يفوق عبد اليتاح  .34

 (  القاهرة.   ٢٢(  العدد)١٤ة  اجمللد)يسا ت النيسار ية للدصر للطيل  اجمللة امل
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ـة لدى طلبة اجلامعة  يرة االجتماعيالـذكاء االنيعـايل وعالقتـه لاملـسا (:٢٠٠٦  سـرى غـامن حممـود سـلو)دييالعب .35

 ة  جامعة املوصل.   ية الرتبي منشورة(  كلريغ) ريماجسترسالة 

 .    دار املعـارف للطباعة والنشر  القاهرة٣ط ضـي ايعلـم النيس الر  : مدخل(١٩٩٨حممد حـسن ) عـالوي  .36

 .    دار اليكر العريب  القاهرة٢طة  يضـايـة والر يـة البدنيمـي فـي الرتبي: اإلحـصاء التعل(٢٠٠١ن )ار وآخـعمـر   .37

 .  باعة والنشر  القاهرةر اليكـر العربـي للطدا بحـث العلمـي ـل الي: دل(١٩٩٩ن علـي امحـد )يـر الـديخ س يعـو  .38

 .  ة  القاهرةيدار املعرفة اجلامع ـة يـب فـي علـم الـنيس والرتبياس والتجر ي: الق(١٩٨٥عبد الرمحن حممد ) سوي يع .32

تب الر   دار ا١تـصميم البحـوث النيـسية واالجتماعيـة والرتبويـة  ط (:١٩٩٩عيـسوي  عبـد الـرمحن حممـد) .40

 اجلامعية  بريو ت  لبنان.  

ـة الـذكاء االجتمـاعي واالنيعـايل لـدى طلبـة ييب فـي تنميـة برنـام  تـدر يفعال (:٢٠٠٦بـة  سـامل علـي سـامل)يار ال  .41

(  ٤ة وعلم النيس  اجمللد)يـة للرتبيالـص  العاشـر األساسـي  حبـث منـشور فـي جملـة احتـاد اجلامعـا ت العرب

 ة  جامعة دمشق.  ية الرتبي(  كل٢العدد)

 القاهرة.    ة يمكتبـة االجنلـو املـصر اس النيسي والرتبـوي  ي والقمي(: التقو ١٩٨٥ة )يرمز   بير ال  .49

ـة يـة والـذكاء االجتمـاعي وعالقتجمـا بـبعض العوامـل الوجدانيالكيـاءة الذات (:١٩٩٤ال ـول  امحـد عبـد املـنعم) .43

ة  ية الرتبي منشورة(  كلري)غ دكتوراهي  أطروحـة ميـم األكـاد واجنـا  طالهبينيـر الرتبـو ي وغيني الرتبـو نيلـدى املعلمـ

 وط  القاهرة.  يجامعة أس

 .  اس النيسي  دار اليكر العريب للنشر  القاهرةي: الق(١٩٨٠صيو ت ) فرج  .44

 .    القاهرةمركـز الكتـا  للنـشر  ١ط ضـي اياس املعريف الر ي: الق(٢٠٠١د )يلى السيل فرحا ت  .45

ـة يدانيسـة مادر ي  صار االقتـصادلـدى الـشبا  فـي ضـوء احلـ يميالقر ـيالت  (:١٩٩٩واد)ـد اجلـكـاظم  ابتجـال عب .46

 ـة اآلدا   جامعة املوصل.      يـر منـشورة(  كليغ) ريماجـستفـي جامعـة املوصـل  رسـالة 
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 ريـة  رسالة ماجستيداس مقنن مليجـوم الـذا ت لـدى طلبـة املرحلـة اإلعدايبناء مق (:١٩٩٠مجدي) علي كاظم  .47

 ة األوىل  جامعة ب داد.  ية الرتبي منشورة(  كلري)غ

  دار ١املـدخل فـي علـم الـنيس الرتبـوي  ط (:٢٠٠٠ري  صـاحل حـسن)هـ ـد. والـدايـب جميـسي  وهيالكب .48

 ع  اربد  األردن.  يالكندي للنشر والتو  

ة يضـايـة الر يـة فـي األنديم اإلدار يمي يف ضوء القي التنظيريمقارنة الت  (:٢٠٠٥عدي غامن حممود ) الكوا   .42

 .  امعة املوصلجة  يضاية الر يـة الرتبيكل  ـر منـشورة( ي)غ دكتوراهأطروحـة  ق ار ة فـي العـيللمنطقـة الـشمال

 الطيل واجملتمع  القاهرة.   (:١٩٧٦ك)يدر ي  فر نيالك .50

 وآخرون  القاهرة.   ة  ترمجة امحد فرجي ت الشخصاينظر  (:١٩٦٩لند ي  ك.هول ج.) .51

.                         ت(:ي)انرتنسي جملـة احلـصن النيـ االنيعـايل  الـذكاء (:٢٠٠٥ل)مـ املخزومـي  .59

com.ltwbada.wwwHttp:ll  
ـة  يـة الرتبيسـي لـدى طـال  كلار ل الديـة وعالقتجـا لالتحـصيالكيـاءة االجتماع (:٢٠٠٤م حممـد)يهار امل ـا ي  إبـ .53

 (  القاهرة.  ٤(  العدد)١٤ة  اجمللد)ي املـصر ينيالنيـس ينيبطـة األخـصائار ة تـصدر عـن يسـا ت نيـسار جملـة د

ة للطباعة والنشر ري املس دار  ١ط ـة وعلـم الـنيس ي فـي الرتبميـاس والتقـو ي: الق(٢٠٠٠سـامي حممـد )  ملحـم .54

 .  ايسور  ع يوالتو  

م العايل  يمطابع التعل ـة العـا  القـوى يـة ليعاليبي: األسـس التدر (١٩٩٠قاسـم حـسن وآخـرون )املنـدالوي   .55

 .  ب داد

 .  ع  عمانيدار الشروق للنشر والتو   ة يسلوك فـي العلـوم الـميو ـاس والتقـيا ت القي: أساسـ(٢٠٠٤ى )موسـ النبجـان  .56

ـة مـن يـا ت اإلدار يـة فـي ضـوء الكيايقار ة العيضـايـة الر ي أداء رؤسـاء األندمي: تقـو (٢٠٠٤ـد خالـد مهـام )يولالنعمـة   .57

 . لجامعة املوصة  يضاية الر ية الرتبيكل  ـر منشورة( ي)غ دكتوراهأطروحـة   ـةيئـا ت اإلدار يوججـة نظـر أعـضاء اهل

 ع  عمان.  ي  دار الشروق للنشر والتو  ٣مقدمة يف علم النيس  ط (:١٩٩٨ضي)ار الوقيي   .58
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 م يالرمحن الرح اهللبسم 
 (١امللحق رقم ) 

 جامعة املوصل         
 ة  يضاية الر ية الرتبيكل   

 اس الذكاء االجتماعيية حماور مقيء حول صالحارباخلء السادة اأران ياستب

 احملرتم  ………..…………….......................حضرة األستاذ الياضل الدكتور 

   :ةيبعد التح  

ة يضاية الر ية الرتبيـاس الـذكاء االجتمـاعي لطلبـة الـسنة األولـى كليبنـاء مقء البحـث املوسـوم " ار ـة إجـيفـي الن        
 .  " امعة املوصلج

ضي من اي ت التـي متكن اليرد الر ار ـة واملجـايـا ت املعرفيالعمل ت و ار هـو جمموعـة القـد :قـصد ابلـذكاء االجتمـاعييو         
ة للمـتكلم وفجـم يتضمنه من القـدرة علـى التعـرف علـى احلالـة النيـسية املختلية وما يحسن التصرف يف املواق  االجتماع

    ٠ايقة مالئمة ومقبولة اجتماعين واالسـتجابة بطر يا ت اآلخـر يأفكـار وسـلوكمـشاعر و 

ءة ار رجى تيضلكم بقي  ةيضايوالعلـوم الر   ةيوالنيـس ـةيوبـصيتكم مـن ذوي اخلبـرة واالختـصاص فـي جمـال العلـوم الرتبو       
واملـصادر   سـا ت الـسابقةاوالدر  ـا ت البحـوث يعلـى أدب ال االطـدها مـن خـالل يارهـا وحتديواليت مت اختا  ياحملاور املرفقة ط

ي حول مـدى أر فـضال عن إبداء الـمـسح هلا   ةيعمل وإجراءلذكاء االجتمـاعي  املتعددة لا يـا تيوبعـض التعر ـة  يالعلم
 .  ومالءمتجا لعنوان البحثا  تجيصالح

     ـر يمـع الشكـر والتقد                                                        

 :  عيالتوق  

 :  اللقب العلمي

 :  االختصاص

  الباحثون                                                                                  :ةيالكل
 امحد حازم امحد الطائي  م. م.                                                                        :  خيالتار 
 د عبد الرزاق حسو يمؤ  د. م.                                                                              

  هللال عبد يامحد إمساع م. م.                                                                                   
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يصلح بعد 
 يلالتعد

 ت احملاور يصلح ال يصلح

 ١. ة.ية االجتماعيالكفا :حمور   

ة وذلك ية اجتماعي ت معرفاار ه من مجيتو حين مبا ية مع اآلخر يضي على حل مشكال ت العالقا ت االجتماعايقدرة الر 
ع حل املشكلة يستط)ال ن  واليت ميادهايني واالندفاعيني من العدوانريتعلل هبا كثية اليت ي املنطقريللججوم على اليكرة غ

 ٠ (ا ر يف وقت الص
 :ل املقرتحيالبد

 ٢. : االنضباط االجتماعي.حمور   

 يري واملعانيم لاألنظمة والقواناز مبيرده أو مع اجلماعة حنو االلتضي ايقوم هبا الر ية اليت يهي تلك املسالك االجتماع
عاة ار م لالوقت وماز ة وااللتيضاي الر رية وغيضايد الر ياملواع ماة على اجلماعة واحرت ية كأداء التحياألعرف االجتماعو  ديوالتقال

 ٠ة كافةين يف املواق  االجتماعيمشاعر اآلخر 
 :ل املقرتحيالبد

 ٣. .ةيت االجتماعار حمور: املها   

ءة ة بنايابجية ايضي من إقامة عالقا ت اجتماعاية اليت متكن اليرد الر ي الليظرية وغيا ت الليظيهي جمموعة من السلوك
تحصل هبا ين مبعىن ية بصورة مقبولة ومقدرة من قبل اآلخر يق أهدافه الشخصيع مبقتضاها حتقيستطين يمتبادلة مع اآلخر 

 ٠م االجتماعي السليبيتيادى هبا التدعيايب و جيم اجتماعي ايعلى تدع
 :ل املقرتحيالبد

 ٤. .: التسامح االجتماعيحمور   

جا أبخطاء ين أتسمو فيوالذ ة ين يف أي موق  من املواق  االجتماعين اآلخر ضي لالصيح والتسامح عاياستعداد الر 
 ٠جتاهه أثناء تعاملجم معه

 :ل املقرتحيالبد

 ٥. .نية والتعاطف مع اآلخر ي: املشاركة الوجدانحمور   

 الناس يف نيبر االختالف ين واالهتمام هبم وتيجمجم ووضعجم يف االعتبار وتقديضي جتاه مشاعر اآلخر اية الر يحساس
ة وختي  ال ضب وعواقبه الضارة يابجية واالي املشاعر السلبنياء تسجم يف عمل التوا ن بياألش جتاه  عن مشاعرهمريالتعب

 ة.ية الروابط االجتماعين وتؤدي إىل تقو يلالشخص ولاآلخر 
 :ل املقرتحيالبد
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 :  كم حوليأر ان يرجى بي :مالحظة  

ه مناسـبا اـر ل الـذي تي  وحتـت البـد( امـام كـل حمـور√وذلـك بوضـع عالمـة ) ة احملـاور اعـاله يمـدى صـالح -
 .  ل املقرتحياو إضافة البد ل احملور يمن خالل حذف او تعد  ل(يصلح بعد التعدي  صلحي  ال صلحي) للمحـور

 ميالرمحن الرح اهللبسم 
 (٢امللحق رقم )

 جامعة املوصل       
 ة  يضاية الر ية الرتبيكل     

 اسيت املقارحلصول على فقنة لغرض ايان مفتوح للعي استبنيبي

 زي الطالبيعز 
 :بةية طيحت

ة ية الرتبيـاس الـذكاء االجتمـاعي لطلبـة الـسنة األوىل كليء البحـث املوسـوم " بنـاء مقار روم البـاحثون إجـي        
 .  ة جامعة املوصل "يضايالر 

طلبة السنة األوىل  أحدة الدالـة علـى ذلـك  لاعتبـارك ينظركم على التصرفا ت السلوكومن اجل التعرف من وججة         
 ر.  ية مع التقديأرجـو التيـضل لاإلجابـة علـى األسئلة اآلت .ة جامعـة املوصـليضـايـة الر يـة الرتبييف كل

 ائك؟  ي استرية للطال  الدالة على الذكاء االجتماعي اليت تثيـ ما هي التصرفا ت السلوك١

* 
* 
* 
* 
* 
 من وججة نظرك؟   ـب إتباعجـاجية( واليت ري املث)االجتماعي ة للطال  الدالة على الذكاء يـ ما هي التصرفا ت السلوك٢

* 
* 
* 
* 

 ن تعاونكم معنا   يشاكر                                                

 الباحثون                                                                                       

   م امحد حازم امحد الطائي   م.                                                                                 
 زق حسو  د عبد الرايمؤ  د. م.                                                                               

   هللال عبد يامحد إمساع م. م.                                                                                 
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 ميالرمحن الرح اهللبسم 

 (٣امللحق رقم )

 جامعة املوصل     
   ةيضاية الر ية الرتبيكل

 ء االجتماعياس الذكاية فقرات مقيان آراء السادة اخلرباء حول صالحياستب

 األستاك الفاضل الدكتور .................................................. احملرتم    
       :بةية طيحت  

ة يضاية الر ية الرتبيـاس الـذكاء االجتمـاعي لطلبـة الـسنة األولـى كليء البحـث املوسـوم " بنـاء مقار م البـاحثون إجــرو ي
 .  جامعة املوصل "

ضـي مـن حـسن اي ت التـي متكـن اليـرد الر ار ة واملجايا ت املعرفي ت والعملار د لالذكاء االجتماعي: هو جمموعة القدقصيو 
ة للمـتكلم وفجـم يمـن القـدرة علـى التعرف على احلالـة النيـس تـضمنهيـة املختليـة ومـا يالتـصرف فـي املواقـ  االجتماع

   ٠ايقـة مالئمة ومقبولة اجتماعياالسـتجابة بطر ن و يا ت اآلخـر يمـشاعر وأفكـار وسـلوك

ة يضـاية والعلـوم الر يـة والنيـسيوفـي جمـال العلـوم الرتبو س  ييـة فـي بنـاء املقـايـة علميار ـا تتمتعـون بـه مـن خبـرة ودمل اً ر ونظـ
والتـي تـم ـا  ي ت املرفقـة طار ة اليقيحء للحكـم علـى مدى صالار ـاركم كأحـد اخلبـي    فقـد تـم اختميـاس والتقـو يوجمـال الق
فـضال عـن االطـال  علـى  ة مـن جمتمـع البحـث ة خمتـار ينـة عـشوائيان ميتـوح لعيـه اسـتبيجـا مـن خـالل توجياحلـصول عل
ءة ار م بق تيـضلكنيجار د البحث  يس السابقة اخلاصة لاملوضو  قييسا ت واملقاار ة  والديواألطر النظر ـة  ياملـصادر العلم

 :  يتأيان واإلجابة على ما ياالستب

تصلح بعد  ه مناسـبًا لليقـرة )تـصلح  ال تصلح ار ـذي تـل اليوحتـت البـد ( أمـام كـل فقـرة √وضـع عالمـة ) -
 .   ت(ار اغة أو إضافة عدد من اليقيل( من خالل )حذف أو إعادة صيالتعد

  .ة اليقرة للمحور الذي وضعت ألجلهمدى مالئم -
وتعطى   اً  ابدآ(ر   انداانً يأح( بدائل )دائما  غالبا  ٥على وفق )اس  ي ت املقار ة بدائل اإلجابة ليقيصالح مدى -

 . يةالسلب لليقرا ت   ولالعكس يةابجياال لليقرا ت( على التوايل  ١    ٢    ٣    ٤    ٥ن ) ا  هلـا األو 

  تصلح     ال تصلح
 ؟  كميل أبر يدمل حتصل املوافقة فما هو السلم الب وإكا 

 ن تعاونكم العلمي املبارك  يشاكر                                                    

 ع:  يالتوق  

 اللقب العلمي:    

 االختصاص:  

 : ةيلكلوا اجلامعة
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 احثونالتاريخ:                                                                                       الب
 امحد الطائي   ازمحامحد  م. م.                                                                                

 د عبد الرزاق حسو  يمؤ  د. م.                                                                                      
 هللا  ل عبد يامحد إمساع م. م.                                                                                     

 : حمور الكفاية االجتماعيةأوال
 ت تار الفقـ تصلح ال تصلح ليتصلح بعد التعد

 ١. ر من قبل املعلم.يال ارغب لاستخدام أسلو  الثناء والتقد   
 ٢. م أو نقد.ييون تقأانقش األفكار واحللول مع  مالئي د   
 ٣. ة هلا.يأشارك مع  مالئي لاألعمال ونضع خطط مستقبل   

   
ث جمموعة من األشخاص عن ية املوضو  حلديمعرفة أمه أستطيع
 ٤. جم.يديقبة حركا ت أار ق ميطر 

 ٥. ة بدون علم مسبق.يدانياشرتك يف الرحال ت امل   
 ٦. لي قبل أهدايف.يق أهداف  ميارغب يف حتق   
 ٧. ايب.جينحين اخلطأ فرصة لتعلم السلوك االجتماعي االمي   
 ٨. اء ال ارغب يف فعلجا.ياضطر غالبا ليعل أش   
 ٩. ن.يأحب االعتداء على اآلخر    
 ١٠. ة امللقاة على عاتقي.ياكذ  لكي أهتر  من املسؤول   
 ١١. أقوم لاالعتذار عن كل عمل خاطئ أقوم به.   

عـرف نقـاط ضـعيه وقوتـه ومبـاذا يشخص الـذكي هـو مـن اعتقد أن الـ   
 ز.يتمي
.١٢ 

   
بـة يتحـدث جمموعـة ال ربـاء بل ـة غر ياسـت ل حدسـي ملعرفـة مـاذا 
 عندما أكون يف وسطجم.

.١٣ 

 ١٤.  يف مشكاليت.ريالتوق  عن التيك أستطيعال    
 ١٥. غ مبيردي.ا ر ق من قضاء وقت الييأتضا   

 ور االنضباط االجتماعي: حمااثني
 ت تاالفقـر  تصلح ال تصلح تصلح بعد التعديل

 ١. ت وعدا ألحد  مالئي.يأيف بوعودي إذا أعط   
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  عنـدما أشـارك فـي حـوار مـعنيأحـاول أن أكـون ا كثـر املتحـدث   
 .ءهماأر م ا مالئي مع احرت 

.٢ 

ظجـر يـه إذا لـم يالتزم لالعمـل اجلمـاعي الـذي اتيـق مع  مالئـي عل   
 ظرف طارئ.

.٣ 

 ٤. يا على أقرلائي.يض أحلحيت عندما ار أتصرف ب   
 ٥. صرفان علي.ياحرتم والداي ألهنما    
 ٦. ة إذا وجد ت حاجة ال تعود يل.يأضع إعالان يف الكل   

   
للوقت وال انتظر  اار  يف الدور اجنا  عملي اختصنياطلب من الواقي

 ٧. دوري.

ـة فـي حالـة مـروري جبماعـة مـن األشـخاص  حتـى إذا لـم يلتحأأدي ا   
 روين.ي

.٨ 

 ٩. ئي.ار ء والداي ال تتناسب وآار أرى أن آ   
 ١٠. ه حىت وان كليت به.يل إلياجنا  أي عمل ال أم أستطيعال    
 ١١. قة مملة.ين طر يأرى أن الوقوف لالدور مع اآلخر    
 ١٢. ال يف عبور الشار .ي وان كان طو استخدام جسر عبور املشاة حىت   
 ١٣. جا اآلخرون عادة.ييكر فيدة ال ياقلق على أمور عد   
 ١٤. ة.ري ألالغ يف ردودي على مشكال ت ص    
 ١٥. ن مجما كان نوعجا.يابؤوح مبشاعري حنو اآلخر    

 ت االجتماعيةااثلثا: حمور املهار 
 ت تاالفقـر  تصلح ال تصلح تصلح بعد التعديل

 ١. ع نقاط الضع  ا والقصور اليت لدي.يكنين معرفة مجميال    
 ٢. ن.ية متبادلة مع اآلخر يام بعالقا ت اجتماعيالق أستطيع   
 ٣. حل املشكال ت احلاصلة وقت ال ضب. أستطيعال    
 ٤.  وجوهجم.ري األشخاص من تعابنيث بية احلدياعرف أمه   

 الشيءهو  ـن أ عجنـي أو مـاعندما اشعر لاإل عاج  ال اعـرف م   
 الـذي أ عجين.

.٥ 

 ٦. ة على هتدئة ذايت.يلدي قابل   
 ٧. د ملعرفـة سـببيلـي عقلـه املنطقـي الرشـيد  ميـستعيانتظـر حتـى    
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 ملشكلة.ا

   
ـشعرون أوال ي مـستوى الطـال   أن جنعلجـم نيال ارغـب فـي حتـس

 ٨. .نيئيأبهنم س

 ٩.  .ا ر يف وقت الصطر على نيسي يأس   

   
ـر فـي يح للمخطـئ وقتـا للتيكيتـياعتقـد أن أسـلو  اإلبعـاد املوقـت 

 خطئه.
.١٠ 

 ١١.  ضروري.ري واللوم لزمالئي أمر غرياالبتعاد عن االستججان والتحق   
 ١٢. االنتقادا ت واملالحظا ت املوججة أيل تدفعين لألداء بصورة أفضل.   
 ١٣. ة.يي بدال من النصائح الشيو أفضل النقاش الود   
 ١٤. دا ألسبا  ال افجمجا.يأان لست سع   
 ١٥. هم.اين ملعرفة نؤايأفكر وادرس ل ة أجساد اآلخر    
 ١٦. دة.ية اجلدي  بسجولة مع املواق  االجتماعيأتك   

 بعا: حمور التسامح االجتماعيار  
 ت تار الفق تصلح ال تصلح تصلح بعد التعديل 

 ١. كرر ذلك.يال  ث معي لكييلي إذا أخطا أثناء احلدياسب  مأح   
 ٢. لي على ما بدر منه من أخطاء.ي مأسامح    
 ٣. ا عن عملي إال إذا امتدحه شخص ما.يأان لست ارض   
 ٤. عده إيل.يلي إذا استعاره ومل ياسرتد الكتا  عنوة من  م   
 ٥. ء.ار امسح است الل الصداقة وفرض اآل لن   
 ٦. لي معي إذا صدر ت منه هيوة.يح  ما ز انتقد م   
 ٧.   بوعده يل.يلي إذا مل يد  ميال التزم مبواع   
 ٨. .نيل عند حصول خطا معياعتذر للزم   
 ٩. جا مع  مالئي.ية وأوديأاتبع الواجبا ت املنزل   
 ١٠. اشعر لاين شخص سيء مجما فعلت  من بعض األصدقاء.   
 ١١. ندما أخطئ.انتقد نيسي ع   
 ١٢. توقع مين أن اظجر عواطيي.ياشعر لاحلرج واالرتباك عندما    

   
ـا إلـى أن اعـرف الـشخص اآلخـر ياديأحـاول البقـاء بـاردا أو ح

 ١٣. د.يبـشكل ج
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 ١٤. ودين شعور مؤمل عن كل تصرف سليب صدر مين.ار ي   
 ١٥. ن.يألادر إبعادة عالقيت املقطوعة لاآلخر    
 ١٦. ئ .ار لة التوتر إبلقاء اليكاهة والطا  إحملادثة و   أجواء ايألادر بتلط   

 : حمور املشاركة الوجدانية والتعاطف مع اآلخرينخامسا
 ت تار الفق تصلح ال تصلح تصلح بعد التعديل 

 ١. ابه.يب عن الدوام ملعرفة سبب غيلي إذا ت يرة  مايأقوم بز    
 ٢. خص ما أمامي. مى على شيااتثر عندما    
 ٣. د عائلته لوفاة.اأفر لي إذا تعرض احد يأقوم مبؤاساة  م   
 ٤. لي حلادث ما.يسبنب احلوادث للناس إذا تعرض  مين يانتقد الذ   
 ٥. صل على جناح يف عمله بتيوق.حيلي عندما يأهنئ  م   
 ٦. مة.يقة سليلي االعتداء بطر يأفض عن  م   
 ٧. عود من السير إىل داره.يلي عندما ي م أ ور   
 ٨. قي موكب جنا ة.يق عندما أصادف يف طر يأحس لالض   
 ٩. لي إذا تعرض ملكروه.يأقوم بنجدة  م   

   
لـي يإن كـان  مألمـور التـي حتـصل أمـامي حتـى ال أتـدخل فـي ا

 ١٠. جا.يطرف ف

 ١١. أجد حال النجاح واليشل هتم الشخص ذاته.   

   
ـه خوفـا مـن إصـابيت يلـي فـي حالـة حـصول اعتـداء عليـن  مابتعـد ع
 لاذئ.

.١٢ 

 ١٣. عن فرحي بنجاحه. اً ري ة تعبيلي هديأقدم لزم   
 ١٤. ق أهدايف.ياحتاج إىل الدفع املعنوي من شخص ما كي أاتبع حتق   
 ١٥. ث معجم.ياشعر لالسرور ملخالطة الناس وتبادل احلد   
 ١٦. ن.يح والدعابة مع اآلخر ا ز ملاستمتع بتبادل ا   
 ١٧. ث.يل النظر إىل حمدثي أثناء تبادل احلديأط   
 ١٨. اشعر لاحلاجة إىل االندماج لالناس عندما أمر أب مة.   
 ١٩. ة أصدقائي ومعاريف عندما أفارقجم ليرتة من الزمن.ياشتاق لرؤ    
 ۲٠. ن.ياست رق يف أفكاري اخلاصة عند جلوسي مع اآلخر    
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 ميالرمحن الرح اهللبسم 

 (     ٤امللحق رقم )
 جامعة املوصل    
 ةيضاية الر ية الرتبيكل

 ةياس الذكاء االجتماعي بصورته األوليمق

   

 زي الطالب احملرتم  يعز 
   بة:ية طيحت

تـه  ار جابـة علـى فقرجـى تيـضلك لاإلي (  والـذي أعـده البـاحثون الـذكاء االجتمـاعيـاس )يك مقيـدي نينـضع بـ       
ـاس ي ت املقاـر ـع فقيرجى اإلجابة علـى مجيه مناسبا  ار ل الـذي تـي  وحتـت البـدـرة( أمـام كـل فق√وذلـك بوضـع عالمـة )

 اس نيسه.  يسة املقار ـة وأمانـة خدمـة للبحـث العلمـي  علمـا أن اإلجابة تكون على كبكـل دق

ضي من اي ت التـي متكن اليرد الر ار جـااملـة و يـا ت املعرفيالعمل ت و ار هـو جمموعـة القـد: قصد ابلذكاء االجتمـاعييإك       
ة للمـتكلم وفجـم يتضمنه من القـدرة علـى التعـرف علـى احلالـة النيـسية املختلية وما يحسن التصرف يف املواق  االجتماع

    ٠ايمقبولة اجتماعقة مالئمة و ين واالسـتجابة بطر يا ت اآلخـر يمـشاعر وأفكـار وسـلوك

 ـن تعاونكـم معـنايشاكر 

           

 اجلنس:  

 :  ة اليت متارسهايالفعال

 :  العمر

 :  خيالتار 
 البـاحثون                                                                                                  

 م. أمحد حازم أمحد الطائي م.                                                                                       
 ق حسو از د عبد الر يمؤ  د. م.                                                                                       
   هللال عبد يامحد إمساع م. م.                                                                                       
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 ت تار الفقـ ا  دائم ا  غالب أحياان   ا  ر اند ا  أبد

 ١. أانقش األفكار واحللول مع  مالئي دون نقد.     

 ٢. أيف بوعودي.     

 ٣. ع نقاط ضعيي.يكنين معرفة مجمي     

 ٤. كرر ذلك.يث معي لكي ال يلي إذا أخطا أثناء احلديأحاسب  م     

 ٥. .ب عن الدواميلي إذا ت يرة  مايأقوم بز      

 ٦. ة هلا.يأشارك مع  مالئي لاألعمال ونضع خطط مستقبل     

 ٧. م الزمالء.ا عندما أشارك يف حوار مع احرت نيأكون ا كثر املتحدث     

 ٨. ن.ية متبادلة مع اآلخر يام بعالقا ت اجتماعيالق أستطيع     

 ٩. لي على ما بدر منه من أخطاء.يح  مأسام     

 ١٠. د عائلته لوفاة.اأفر  أحدلي إذا تعرض يأقوم مبؤاساة  م     

 ١١. ق أهداف  مالئي قبل أهدايف.يارغب يف حتق     

     
ظجـر يـه إذا لـم يالتزم لالعمل اجلماعي الذي اتيـق مـع  مالئـي عل

 ظـرف طارئ.
.١٢ 

 ١٣. ال ت اليت حتدث وقت ال ضب.حل املشك أستطيعال      

 ١٤. ن.يتدحه اآلخر ميأان ال أرضى عن عملي إذا مل      

 ١٥. صل على جناح يف عمله بتيوق.حيلي عندما يأهنئ  م     

 ١٦. ايب.جينحين اخلطأ فرصة لتعلم السلوك االجتماعي االمي     

 ١٧. يا على أقرلائي.يض أحلة عندما يعيأتصرف بصورة طب     

 ١٨.  وجوهجم.ري األشخاص من تعابنيث بية احلدياعرف أمه     

 ١٩. ء.ار امسح است الل الصداقة وفرض اآل لن     

 ٢٠. مة.يقة سليلي االعتداء بطر يأفض عن  م     

     
ـة يأضـع إعالنـا فـي الكل ن.ياشـعر لالرغبـة فـي االعتـداء علـى اآلخـر 

 إذا وجد ت حاجة ال تعود يل.
.٢١ 

 ٢٢. .ة إذا وجد ت حاجة ال تعود يليأضع إعالان يف الكل     

 ٢٣. الذي أ عجين. ءالشيعندما انزع  ال اعرف ما هو      

 ٢٤. لي معي إذا صدر ت منه هيوة.يح  ما ز انتقد م     
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 ٢٥. عود من السير.يلي عندما ي م أ ور     

 ٢٦. عاتقي.ة امللقاة على يللكذ  لكي أهتر  من املسؤول أخطر     

 ٢٧. ئي.ار ء والداي ال تتناسب وآار اشعر أن آ     

 ٢٨. ة على هتدئة ذايت.يلدي قابل     

 ٢٩.   بوعده يل.يلي إذا مل يد  ميال التزم مبواع     

 ٣٠. قي موكب جنا ة.يأحس لاحلزن عندما أصادف يف طر      

 ٣١. اعتذر عن كل عمل خاطئ أقوم به.     

 ٣٢. ه حىت وان كليت به.يل إلياجنا  أي عمل ال أم يعأستطال      

 ٣٣.  .ا ر طر على نيسي يف وقت الصيأس     
 ٣٤. .نيل عند حصول خطا معياعتذر للزم     
 ٣٥. لي إذا تعرض ملكروه.يأقوم بنجدة  م     
 ٣٦. عرف نقاط ضعيه وقوته.يب أن جياعتقد أن الشخص الذكي      
 ٣٧. جا اآلخرون عادة.ييكر فيدة ال يى أمور عداشعر لالقلق عل     

 يف ريح للمخطئ وقتا للتيكيتياعتقد أن أسلو  اإلبعاد املوقت      
 خطئه.

.٣٨ 

 ٣٩.   من بعض األصدقاء.سيء فجميياشعر لاين شخص      
 ٤٠. عن فرحي بنجاحه. اري ة تعبيلي هديأقدم لزم     
 ٤١. دي.غ مبير ا ر ق من قضاء وقت الييأتضا     
 ٤٢. ة.ري ألالغ يف الرد على مشكال ت ص      
 ٤٣.  ضروري.ري لزمالئي أمر غرياالبتعاد عن التحق     
 ٤٤. انتقد نيسي عندما أخطئ.     
 ٤٥. ق أهدايف.ياحتاج إىل الدعم املعنوي من شخص ما كي أاتبع حتق     
 ٤٦. ن مجما كان نوعجا.يابؤوح مبشاعري حنو اآلخر      
 ٤٧. االنتقادا ت تدفعين لألداء بصورة أفضل.     
 ٤٨. تطلب مين إظجار عواطيي.ياشعر لاحلرج واالرتباك عندما      
 ٤٩. ث معجم.ياشعر لالسرور ملخالطة الناس وتبادل احلد     
 ٥٠. ة.يأفضل النقاش الودي بدال من النصائح الشيو      
 ٥١.  صدر مين.ودين شعور مؤمل عن كل تصرف سليبار ي     
 ٥٢. ن.يح والدعابة مع اآلخر ا ز استمتع بتبادل امل     
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 ٥٣. دة.ية اجلدي  بسجولة مع املواق  االجتماعيأتك     
 ٥٤. ن.يارغب إبعادة عالقايت املقطوعة لاآلخر      
 ٥٥. ث.يل النظر إىل حمدثي أثناء تبادل احلديأط     
 ٥٦. ئ .ار التوتر إبلقاء اليكاهة والط لةاإ  و   أجواء احملادثة يألادر بتلط     
 ٥٧. اشعر لاحلاجة إىل االندماج لالناس عندما أمر أب مة.     
 ٥٨. ة أصدقائي ومعاريف عندما أفارقجم ليرتة من الزمن.ياشتاق لرؤ      
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 ميالرمحن الرح اهللبسم 

 (٥امللحق رقم )
 جامعة املوصل      
 ة  يضاية الر ية الرتبيكل

 ةياس الذكاء االجتماعي بصورته النهائيمق

   

 احملرتم  زي الطالب/الطالبة يعز 
   بة:ية طيحت

تـه  ار رجـى تيـضلك لاإلجابـة علـى فقي (  والـذي أعـده البـاحثون الـذكاء االجتمـاعيـاس )يك مقيـدي نينـضع بـ       
ـاس ي ت املقاـر ـع فقيرجى اإلجابة علـى مجيه مناسبا  ار تـ ل الـذيي  وحتـت البـد( أمـام كـل فقـرة√وذلـك بوضـع عالمـة )

 اس نيسه.  يسة املقار ـة وأمانـة خدمـة للبحـث العلمـي  علمـاً أن اإلجابة تكون على كبكـل دق

من ضي اي ت التـي متكن اليرد الر ار ـة واملجـايـا ت املعرفيالعمل ت و ار : هـو جمموعـة القـدقصد ابلذكاء االجتمـاعييإك       
ة للمـتكلم وفجـم يتضمنه من القـدرة علـى التعـرف علـى احلالـة النيـسية املختلية وما يحسن التصرف يف املواق  االجتماع

    ٠ايقة مالئمة ومقبولة اجتماعين واالسـتجابة بطر يا ت اآلخـر يمـشاعر وأفكـار وسـلوك

 ـن تعاونكـم معـنايشاكر 

 اجلنس:    

 :  ة اليت متارسهايالفعال

 :  العمر

 :  خيالتار 

 البـاحثون                                                                                                      
 م. أمحد حازم أمحد الطائي  م. 

 ق حسواز د عبد الر يمؤ  د. م.                                                                                           
 هللال عبد يامحد إمساع م. م.                                                                                         
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 ت تار الفقـ ا  دائم غالبا   اان  أحي ا  ر اند بدا  أ

 ١. أانقش األفكار واحللول مع  مالئي دون نقد.     
 ٢. .أيف بوعودي     

 كرريث معي لكي ال يلي إذا أخطا أثناء احلديأحاسب  م     
 ذلك.

.٣ 

 ٤. ة هلا.يأشارك مع  مالئي لاألعمال ونضع خطط مستقبل     
 ٥. ن.ية متبادلة مع اآلخر يام بعالقا ت اجتماعيالق أستطيع     
 ٦. لي على ما بدر منه من أخطاء.يأسامح  م     
 ٧. د عائلته لوفاة.اأفر  أحدإذا تعرض  لييأقوم مبؤاساة  م     
 ٨. ق أهداف  مالئي قبل أهدايف.يارغب يف حتق     

     
ظجر يه إذا مل يالتزم لالعمل اجلماعي الذي اتيق مع  مالئي عل

 ظرف طارئ.
.٩ 

 ١٠. حل املشكال ت اليت حتدث وقت ال ضب. أستطيعال      
 ١١. مله بتيوق.صل على جناح يف عحيلي عندما يأهنئ  م     
 ١٢. ايب.جينحين اخلطأ فرصة لتعلم السلوك االجتماعي االمي     
 ١٣. يا على أقرلائي.يض أحلة عندما يعيأتصرف بصورة طب     
 ١٤.  وجوهجم.ري األشخاص من تعابنيث بية احلدياعرف أمه     
 ١٥. ء.ار ل الصداقة وفرض اآللن امسح است ال     
 ١٦. .ة إذا وجد ت حاجة ال تعود يلي الكلأضع إعالان يف     
 ١٧. لي معي إذا صدر ت منه هيوة.يح  ما ز انتقد م     
 ١٨. ئي.ار ء والداي ال تتناسب وآار اشعر أن آ     
 ١٩. ة على هتدئة ذايت.يلدي قابل     
 ٢٠.   بوعده يل.يلي إذا مل يد  ميال التزم مبواع     
 ٢١. وم به.اعتذر عن كل عمل خاطئ أق     
 ٢٢. ه حىت وان كليت به.يل إلياجنا  أي عمل ال أم أستطيعال      
 ٢٣. .نيل عند حصول خطا معياعتذر للزم     
 ٢٤. لي إذا تعرض ملكروه.يأقوم بنجدة  م     
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 يف ريح للمخطئ وقتا للتيكيتياعتقد أن أسلو  اإلبعاد املوقت      
 خطئه.

.٢٥ 

 ٢٦. عن فرحي بنجاحه. اري تعب ةيلي هديأقدم لزم     
 ٢٧. غ مبيردي.ا ر قضاء وقت الي ق منيأتضا     
 ٢٨. ة.ري ألالغ يف الرد على مشكال ت ص      
 ٢٩. انتقد نيسي عندما أخطئ.     
 ٣٠. ق أهدايف.ياحتاج إىل الدعم املعنوي من شخص ما كي أاتبع حتق     
 ٣١. وعجا.ن مجما كان نيابؤوح مبشاعري حنو اآلخر      
 ٣٢. االنتقادا ت تدفعين لألداء بصورة أفضل.     
 ٣٣. ث معجم.ياشعر لالسرور ملخالطة الناس وتبادل احلد     
 ٣٤. ة.يأفضل النقاش الودي بدال من النصائح الشيو      
 ٣٥. ودين شعور مؤمل عن كل تصرف سليب صدر مين.ار ي     
 ٣٦. ن.يمع اآلخر ح والدعابة ا ز استمتع بتبادل امل     
 ٣٧. دة.ية اجلدي  بسجولة مع املواق  االجتماعيأتك     
 ٣٨. ن.يارغب إبعادة عالقايت املقطوعة لاآلخر      
 ٣٩. ث.يل النظر إىل حمدثي أثناء تبادل احلديأط     

     
التوتر إبلقاء اليكاهة  لةاوإ    أجواء احملادثة يألادر بتلط
 ئ .ار والط

.٤٠ 

 ٤١. ر لاحلاجة إىل االندماج لالناس عندما أمر أب مة.اشع     
 ٤٢. ة أصدقائي ومعاريف عندما أفارقجم ليرتة من الزمن.ياشتاق لرؤ      
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