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  الملخص
  : هدف البحث إلى

  

 .بناء مقیاس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة األولى كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل  - 
 .  الذكاء االجتماعي لطلبة السنة األولى كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصلقیاس - 
اضـیة جامعـة الموصـل بمقیـاس وضع مستویات معیاریة لطلبـة الـسنة األولـى كلیـة التربیـة الری - 

 .الذكاء االجتماعي 
 وتكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن ،  المـــنهج الوصـــفي باألســـلوب المـــسحي الباحثـــاناســـتخدام         
وعلـــى ) ٢٣٠( والبـــالغ عـــددهم ،  الـــسنة األولـــى كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة جامعـــة الموصـــل طـــالب

 عینـة البنـاء ،  البحـث إلـى عینتـین  وتـم تقـسیم عینـة، طالبـة) ٢٦(طالب و) ٢٠٤(، النحو األتي
طالـب  )٩٢( عینـة التطبیـق البـالغ عـددها ، ) ٪٦٠(طالـب وطالبـة وبنـسبة )١٣٨(والبالغ عددها 

ده البــاحثون كــأداة تمــ وقــد اســتخدم مقیــاس الــذكاء االجتمــاعي الــذي أع، ) ٪٤٠(وطالبــة وبنــسبة 
 تحدید أسلوب صـیاغة ، المقیاس تحدید محاور :(  وقد تضمنت إجراءات البناء ، لجمع البیانات

 فـــضال عـــن اعتمـــاد الخطـــوات ،  صـــیاغة فقـــرات كـــل محـــور بـــصورتها األولیـــة ، فقـــرات المقیـــاس
 ، واإلجــراءات العلمیــة فــي بنــاء المقیــاس والمتــضمنة بــصدق المحتــوى والــصدق الظــاهري للمقیــاس 

 ، ن المتـــــضادتین بأســـــلوبي المجمـــــوعتی) بالتحلیـــــل اإلحـــــصائي للفقـــــرات(وصـــــدق البنـــــاء المتمثـــــل 
 واقتـــصرت الوســـائل ،  وتـــم اســـتخدام طریقـــة التجزئـــة النـــصفیة فـــي الثبـــات ، واالتـــساق الـــداخلي 
 ومعادلـــة معامـــل ،  واالنحـــراف المعیـــاري ،  والمنـــوال ، المتوســـط الحـــسابي : اإلحـــصائیة علـــى 

وســـط الفرضـــي  والمت، ) ت( واختبـــار،  ومعامـــل االرتبـــاط البـــسیط ، ) كـــارل بیرســـون( االلتـــواء لــــ
  : وقد توصل الباحثون إلى عدد من االستنتاجات هي ما یأتي ،  والنسبة المئویة ، للمقیاس 

فاعلیــة المقیــاس الــذي تــم بنــاؤه فــي الدراســة الحالیــة لقیــاس الــذكاء االجتمــاعي لــدى طلبــة الــسنة  -
 .األولى في كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل 

ة األولــى بــذكاء اجتمــاعي یــؤثر علــیهم بــصفته دافعــا لهــم فــي تحقیــق یتمتــع طلبــة الــسنة الدراســی -
  .أهدافهم وطموحاتهم

  .مالئمة المستویات المعیاریة التي تم وضعها في البحث الحالي لمستوى عینة البحث -
ABSTRACT  

 ٢٠٠٩ –) ٥٢( العدد –) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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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 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٩

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 .  

    التعریف بالبحث-١
   وأهمیته مقدمة البحث  ١-١

فمــنهم العبقــري ومــنهم المتوســط أو ،   اختالفــا كبیــرایختلــف األفــراد فــي مــستویاتهم العقلیــة             
 أنوعنـدما نـستطیع ، وهكذا تختلف نسبة الـذكاء مـن فـرد إلـى أخـر، المعتدل ومنهم ضعیف الذكاء

 مثـــل هـــذه أخـــضعنا بـــذلك نكـــون قـــد فإننـــاونحللـــه ونفـــسره نالحـــظ هـــذا االخـــتالف ونـــصفه ونقیـــسه 
،   اختبـارات الـذكاء شـیوعا وصـدقاأكثـر الحیـاة هـي  إن.الظاهرة للدراسة العلمیة الموضوعیة الدقیقة

یحــدد المــستوى العقلــي للفــرد بمــستوى ، فهــي مقیــاس عقلــي طویــل المــدى شــامال للنــشاط المعرفــي
إن اإلنـسان كـائن اجتمـاعي ال یكتفـي بذاتـه فحـسب وٕانمـا . حیاتـه الیومیـةأمـور فشله فـي أونجاحه 

 ، ١٩٩٩، الــسید(یــستعین بغیــره الن خــصائص الحیــاة اإلنــسانیة اجتماعیــة فــي مظاهرهــا ومجاالتهــا
 التـالف معهـم واالنتمـاء إلى بحاجة فهو اآلخرینوبطبیعته ال یستطیع االستغناء عن األفراد ، )٢٣

، الـسوداني(وعدم الخوف من المستقبل والثقة بـه ، االطمئنانوهما مصدران لتحقیق شعوره ب، إلیهم
 نظــر تــشارلز كــولي هــي نتــاج لتفاعــل الفــرد مــع  مــن وجهــةاإلنــسانیة الطبیعــة إن إذ، )٥ ، ٢٠٠٠

 وتــأثیر عالقــة الفــرد بــالمجتمع هــي عالقــة اخــذ وعطــاء إنوبمــا ، )٢٣ ، ١٩٧٦، الكــین(اآلخــرین
فـــالمجتمع یــؤثر فیــه ویطبعـــه بالطــابع الـــذي ، ال ســلبیةوهــي فـــي جوهرهــا عالقــة ایجابیـــة ، متبــادل
 أفكــار إنتــاج الحیــاة االجتماعیــة مــن إلــىوالفــرد یــؤثر فــي حیــاة المجتمــع بمــا یــضیفه ،  معــهیــتالءم

  .وفلسفات ونظم واختراعات
  ).١٨٠ ، ١٩٩٩، عیسوي(     

 فـي النـاس ویـرى،  االجتماعیة مشبعة لحاجاتهالبیئة الفرد یرى إن )١٩٨٧( كما یشیر حسین
ویـنعكس ذلـك علـى تقبلـه لذاتـه ، اآلخـرینفیتقبلـه ، ویتعـاون معهـم ویحظـى بتقـدیرهم، الخیر والحـب

  ).٩ ، ١٩٩٥، ألصالحي(اآلخرینالن هناك عالقة ایجابیة بین تقبل الذات وتقبل 
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 بالعزلـة االجتماعیــة واإلحـساس الـذین یـشعرون بالنبــذ األفــراد إن )١٩٨٣( فدافیـد و  كمـا أكـد
 األعـراض یعیـشون بـال هـدف وتختفـي هـذه وٕانهـمتطیعون النوم ویهملون صـحتهم الشخـصیة ال یس

ویقـــــــــــــول ).٤٤٣ ، ١٩٨٣، دافیـــــــــــــد وف(والمـــــــــــــشاعر عنـــــــــــــدما یـــــــــــــشعر بـــــــــــــالقبول االجتمـــــــــــــاعي
 بمقـدار مـا یحتـل مـن إال العقلیـة المبدعـة وأعمالـه ابتكاراته إلى الفرد ال یصل أن)"Piaget(بیاجیه

ومــن ).Piaget,j.,1963, 269"( فــي إطــار المجتمــع ككــلومــن ثــم، مكــان فــي تفاعــل الجماعــات
خــالل خدمــة وخبــرة البــاحثون فــي الجامعــة الحظـــوا أن التعامــل مــع اآلخــرین یحتــاج إلــى مجهـــود 

 أي یحتـاج إلـى ذكـاء اجتمـاعي متنـوع ، عقلي وقابلیة وقدرة على مجاراة اآلخـرین والتواصـل معهـم
 العدیــد مــن الــذكاءات تــستخدم فــي التعامــل مــع هنالــك أن ویمكــن مالحظــة، ألجــل مــسایرة الجمیــع

 إلــىوالمتوسـط الــذكاء الـذي یحتــاج ،  فهنالــك الـذكي الــذي لدیـة القــدرة علــى الفهـم بــسرعة، اآلخـرین
والـــضعیف الـــذكاء الـــذي یكـــون بحاجـــة إلـــى اإلعـــادة ، إلیـــه  توصـــیل المعلومـــةألجـــلجهـــد وقابلیـــة 

أذن .بحــذر لكــي ال یفهــم أنهــا انتقــاص أو أهانــه لــهوالتــصرف معــه التعامــل والتكــرار والتــأني عنــد 
 حـسب الحاجـة المتفاوتة الذكاء االجتماعي بدرجاته استخدامالشخص یجب أن تكون لدیه أمكانیة 

أن تغییـــر ســـلوك . بعقالنیـــة ودرایـــةوالقـــدرة علـــى التعامـــل مـــع الظـــروف المعیقـــة للـــذكاء، المطلوبـــة
كلهــا ، والقــدرة علــى أقنــاع اآلخــرین، ا التعامــلالــشخص فــي التعامــل مــع اآلخــرین والتنــوع فــي هــذ

وقــد تـم اختیــار الـسنة الدراسـیة األولــى فـي الجامعــة الن الطلبـة فــي .بحاجـة إلـى الــذكاء االجتمـاعي
ألنــه قــد یكــون عامــل ، یتــأقلموا معــه أوبدایــة مــشوارهم الجــامعي ولــم یتــأثروا بعــد فــي هــذا المجتمــع 

 اإلعــدادالطلبــة فــي الجامعــة یمثلــون مرحلــة ف .تمــاعيمــساعد لهــم فــي تنمیــة وتطــویر الــذكاء االج
ـــــــــــــــسعي لترجمـــــــــــــــة الطموحـــــــــــــــات  ـــــــــــــــصادي وال ـــــــــــــــى واألهـــــــــــــــدافاالجتمـــــــــــــــاعي واالقت ـــــــــــــــع إل    واق

،  الــذاتتأكیــدویمتــاز الــشباب بزیــادة النزعــة االســتقاللیة لــدیهم والرغبــة فــي ) ١٩٩٩، ٩١، كــاظم( 
 واالهتمام بحقوق الجماعة التـي ناآلخریعالقات اجتماعیة مع  وٕاقامة باألصدقاءویزداد اهتمامهم 

 المؤسـسات التربویـة واالجتماعیـة أهـمولهذا تعـد الجامعـة مـن ) ١٩٩٩، ٤٨، كاظم ( إلیهاینتمون 
 وتطویرهــا بمــا األصــیلةالقـادرة علــى القیــام بــدور مهــم فــي الحفــاظ علـى القــیم والعــادات االجتماعیــة 

 ألهمیــــة ونظــــرا ، )١٩-١٨، ١٩٩٨، شــــوان(  ر الــــذي یــــشهدها المجتمــــعینــــسجم ومرحلــــة التطــــو 
 فـــي كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة فـــي جامعـــة األولـــىالمرحلـــة الجامعیـــة فقـــد شـــمل البحـــث طلبـــة الـــسنة 

 تـستفید الجامعـة مـن نتـائج البحـث  أن یمكـناذ إلیه البحث والحاجة أهمیةالموصل ومن هنا تبرز 
  ٠یة الدراسة الجامعیة لهم  في بداوالسیماوٕارشادهم واالستفادة من قدراتهم في توجیه الطلبة 

   مشكلة البحث٢ -١
وكـل ،  یواجـه العدیـد مـن المـشاكل االقتـصادیة واالجتماعیـة والـسیاسیةالمعاصـر مجتمعنا إن      
مما یسبب قلة التكیف مـع ،  الضغوط النفسیة في الحیاةوطأة تحت األفراد یعیش أن في أسهمذلك 
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 تنمیـة وأسـالیباء االجتماعي وعدم معرفة طرق وقد ینجم عن ذلك ضعف في الذك، ظروف الحیاة
معرفـــة مـــستوى الـــذكاء االجتمـــاعي یـــساعد فـــي تحدیـــد حاجـــات ف ،  لـــدى األفـــرادالـــذكاء االجتمـــاعي

الـذكاء االجتمــاعي یتمثــل فـي حــسن التـصرف فــي المواقــف ف ، واتجاهـات األفــراد االیجابیـة والــسلبیة
ولعدم وجـود مقیـاس یقـیس هـذه .یناآلخر بناءة مع  عالقات اجتماعیة إقامةاالجتماعیة والقدرة على 

 وعدم مالحظة تطرق الباحثین لهذه الظـاهرة والبحـث والتقـصي ، الظاهرة في كلیة التربیة الریاضیة
وألهمیة العالقات االجتماعیة الجامعیة وٕامكانیة تسخیر العقل البشري لتطویر ونمو ، في الموضوع

 علــــى مــــدى اســــتغالل ذكــــاءه للتواصــــل مــــع  الجــــامعيومعرفــــة قــــدرة الطالــــب، مثــــل هكــــذا عالقــــات
ارتئ الباحثون دراسة هذا الموضوع على أبعاده ومعرفة مدى ما یمتلكه طلبة الجامعة من .اآلخرین

  .مستوى في الذكاء االجتماعي
    أهداف البحث  ٣-١
 الموصل عةجام لطلبة السنة األولى كلیة التربیة الریاضیة الذكاء االجتماعي بناء مقیاس ١ـ٣ـ ١ 
.  
  .  جامعة الموصللطلبة السنة األولى كلیة التربیة الریاضیةقیاس الذكاء االجتماعي  ٢ـ٣ـ١
 جامعة الموصل بمقیاس  لطلبة السنة األولى كلیة التربیة الریاضیةوضع مستویات معیاریة ٣ـ٣ـ١

  . ي االجتماعالذكاء
   مجاالت البحث  ٤-١
كلیـة التربیـة الریاضـیة فـي جامعـة الموصـل ب األولـى راسـیة الدطلبـة الـسنة/ المجال البشري ١ـ٤ـ١

   .٢٠٠٩-٢٠٠٨للعام الدراسي 
   .٢٠٠٩/ ١/٤ ولغایة ١٦/١١/٢٠٠٨ من  ابتداً  /  المجال ألزماني٢ـ٤ـ١
  .جامعة الموصل في كلیة التربیة الریاضیة  /  المجال المكاني٣ـ٤ـ١
    تحدید المصطلحات ٥-١
   الذكاء االجتماعي١ـ٥ـ١
ــــه -  ــــق مــــع المواقــــف االجتماعیــــة واســــتخدام ")١٩٩٣، ایروســــالوفيم(عرف ــــه یتــــضمن التواف ان

المعلومــــــــــــــــــــــات االجتماعیـــــــــــــــــــــــة المتاحـــــــــــــــــــــــة للتـــــــــــــــــــــــصرف االیجـــــــــــــــــــــــابي فـــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــذه 
 )Mayer&Salovey,1993,433-442".(المواقف

، انه القدرة على فهم مشاعر وأفكار اآلخرین والتعامل مع البیئة بنجاح")١٩٩٤، الغول(عرفه - 
وتقدیر الشخص لخصائص الموقـف تقـدیرا ، قة ذكیة في المواقف االجتماعیةواالستجابة بطری

 ".  على وعیه االجتماعيصحیحا واالستجابة بطریقة مالئمة بناءً 

  )٢٤ ، ١٩٩٤، الغول (
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 والتمییـــز بینهـــا لآلخـــرین الحـــاالت المزاجیـــة إدراكانـــه القـــدرة علـــى ")١٩٩٥، جـــاردنر(عرفـــه - 
دراك ــــاهم ودوافعهــــم ومــــشاعرهوٕا ــــضمن ذلــــك الحــــساسیة لتعبیــــرات الوجــــه والــــصوت  نوای م ویت

 وكذلك القدرة على التمییـز بـین المؤشـرات المختلفـة التـي تعتبـر هادیـات للعالقـات واإلیحاءات
".  اآلخــــــرین فــــــي بالتــــــأثیراالجتماعیــــــة مــــــع القــــــدرة علــــــى االســــــتجابة المناســــــبة بمــــــا یــــــسمح 

)Gardiner,1995,227( 

ضمن عملیـات معرفیـة یـستطیع المـرء بمقتـضاها معرفـة انه قدرة تت")١٩٩٦، أبو حطب(عرفه - 
 وهـي قــدرة لهـا أهمیــة قـصوى ألولئــك ، مـدركات وأفكــار ومـشاعر واتجاهــات وسـمات اآلخــرین

المعلمون واألطباء واألخصائیون النفسیون واالجتمـاعیون (الذین یتعاملون مباشرة مع اآلخرین
 )".     ورجال السیاسة والدعایة واإلعالن وغیرهم

)٣٢ ، ١٩٩٦، أبو حطب      (   
الطالبـة فـي الـسنة /أنها الدرجة الكلیة التي یحصل علیهـا الطالـب"أما تعریف الباحثون إجرائیا - 

 كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة جامعـــة الموصـــل فـــي ضـــوء اســـتجابته لفقـــرات مقیـــاس الـــذكاء األولـــى
 .ستخدم لهذا الغرضاالجتماعي الم

 ةالكفایـــة االجتماعیـــك مركـــب مـــن عـــدة قـــدرات هـــي  ســـلو  انـــه" البـــاحثون نظریـــاً أمـــا تعریـــف - 
والنجـــــــاح االجتمـــــــاعي والمـــــــسایرة والتعـــــــاطف والتـــــــسامح االجتمـــــــاعي واإلدراك واالنــــــــضباط 

 .االجتماعي مما یؤدي إلى التعامل مع اآلخرین وتكوین عالقات اجتماعیة ناجحة معهم

  السابقة  أإلطار النظري والدراسات -٢
   أإلطار النظري١ـ٢
  وم الذكاء االجتماعي وأهمیتهمفه١ـ١ـ٢

 جهـود علمـاء أفـرزت علـم الـنفس كمیـدان مـستقل مكانـة مركزیـة وقـد نـشأةاحتل الـذكاء منـذ        
 حطـب وجـاردنر وأبو دوجیل فور ثورندایك والقوصي   وفیرنون  وسبیرمان  ثرستون وأمثالالنفس 

 األنـــواعظیـــت معظـــم هـــذه  كثیـــرة مـــن الـــذكاءات وقـــد حأنواعـــاوســـالوفي ومـــایر وجولمـــان وغیـــرهم 
ربمـا لوجـود تـداخل .الء العلماء باستثناء الـذكاء االجتمـاعي والـذكاء الشخـصيؤ باهتمام كبیر من ه

  .وخلط بین مفهومي الذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي
 اإلنــسان الـذكاء یجـسد قـدرة أنمـاطفالـذكاء االجتمـاعي هـو نمـط مـن .)٢٢٣ ، ٢٠٠١،  ناشـئأبـو(

 حاضـرین اكـانو   سـواءً اآلخـرینتمرار في عالقات اجتماعیة ایجابیة متبادلة مـع على الدخول واالس
 أنال یـستطیع ،  متخـیالأو كانوا حاضرین حضورا ضمنیا أو اإلنسان أمامحضورا مادیا مشخصا 

وبحكـم ،  التـصرفأو االنفعـال أو مـن حـساباته سـواء علـى مـستوى الفكـر اآلخـرون اإلنـسانیسقط 
نــــشط عالقــــات الــــشخص  معرفــــي یوجــــه ویُ أوعــــد عقلــــي كاء االجتمــــاعي بُ المفــــردات المكونــــة للــــذ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٣

أي كیان ال وجـود ( كما یراه المختصون عبارة عن تكوین فرضي فالعقل، اآلخریناالجتماعیة مع 
 ومـع ذلـك اإلنـسان موضـع مكـاني مـا داخـل أو فـي حیـز  متحیـزاً ام كما انـه لـیس متعینـا )مادي له

 النـــشاط العقلـــي ألـــوان مـــصطلح ذكـــاء علـــى مجمـــل إطـــالقعلـــى اعتـــاد علمـــاء الـــنفس التقلیـــدیون 
 الــذكاء أو فــي حــین یطلــق علمــاء الــنفس المعاصــرون مــصطلح ذكــاء العالقــة مــع الــذات لإلنــسان

  . معرفة وتفهم ذاتهاإلنسانالشخصي على ذلك النشاط العقلي الذي یستهدف منه 
  )٨- ٦ ، ٢٠٠٥،  حالوةأبو(        

هــو "وعرفــه)١٩٢٠(م الــذكاء االجتمــاعي هــو روبــرت ورنــدایك مــن تكلــم علــى مفهــو  أولنأ
 واالســـتفادة اآلخـــرین وتقیـــیم ســـلوكیاته ودوافعـــه الذاتیـــة وســـلوكیات ودوافـــع إدراكقـــدرة المـــرء علـــى 
، )Thorndike,1920,227-235".      ( المعلومات في المواقف االجتماعیةاالیجابیة من هذه

 ، ٢٠٠٤، خلیـل"(اإلنـسانیة والتعامل معهم ضمن العالقـات داألفراانه القدرة على فهم "وكذلك عرفه
  : وحدد أنواعه، )١

الــــذي یتمثــــل فــــي القــــدرة علــــى التعامــــل مــــع األشــــیاء المجــــردة كالمعــــاني /الــــذكاء المجــــرد - 
 ).إدارة وفهم األفكار(والمفاهیم والرموز

ٕادارة المهـارات الذي یتمثل في القدرة على التعامل مع األشـیاء المادیـة و /الذكاء المیكانیكي - 
 ).إدارة وفهم األشیاء المادیة(والمهمات الحركیة

الــذي یتمثــل فــي القــدرة علــى التواصــل مــع اآلخــرین وتــشكیل العالقــات /الــذكاء االجتمــاعي - 
   .)٢٥٨ ، ٢٠٠٢، ألزغلول() رینإدارة وفهم اآلخ(االجتماعیة

اء االجتمــاعي هــو احــد ذكــر فیــه أن الــذك)Harbor(وبعــدها نــشر مقــاًال لــه فــي مجلــة هــاربر      
اطــر "كتابــه)Gardner( بعــدها اصــدر جــاردنر، )٦٦ ، ٢٠٠٠، جولمــان( أوجــه الــذكاء االنفعــالي

والذي كان بمنزلة بیان رسمي ٌاقر فیه بأنه لیس هناك  )Frames of Mind( )١٩٨٣(عام"العقل
  .وحدة كلیة من نوع واحد من الذكاء تعتبر عامل للنجاح الحاسم في الحیاة
  )٦٠ ، ٢٠٠٠، انجولم(

  )١٩٩٣(بعـــــــــــــــــــــــــــــــدها طـــــــــــــــــــــــــــــــرح نظریتـــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــذكاءات المتعـــــــــــــــــــــــــــــــددة عــــــــــــــــــــــــــــــــام
)Theory of Multiple Intelligence( ، واســتمد نظریتــه هــذه مــن مالحظاتــه لألفــراد الــذین

،  فـــي اختبـــارات الـــذكاء األعلـــىنیتمتعـــون بقـــدرات خارقـــة فـــي بعـــض القـــدرات العقلیـــة وال یحـــصلو 
   ).٥٢٦ ، ١٩٩٨، الواقفي( درجات متوسطة أو دونها

 مـن عـدد كبیـر مـن القـدرات المنفـصلة والمـستقلة یتـألفویرى جاردنر بـان الـذكاء مفهـوم معقـد 
 عــن بعـضها الــبعض بحیـث تــشكل كـل قــدرة منهـا نــوع خـاص مــن الـذكاء تخــتص بـه منطقــة نـسبیاً 

كمـا تتحـدث نظریتـه عـن سـبعة أنـواع للـذكاء ، )٢٦٣-٢٦٢ ، ٢٠٠٢، ألزغلـول(معینة من الـدماغ
  :هي
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 .یتمثل في القدرة على كتابة الشعر فهو مرتبط بالذكاء اللغوي/ذكاء اللفظيال - 

 .تمثله القدرات المنطقیة والریاضیة العلمیة أي الذكاء في الریاضیات/الذكاء المنطقي - 

یتمثــل فــي القــدرة علــى تــشكیل نمــوذج لعــالم فراغــي وان یكــون قــادرا علــى /الــذكاء المكــاني - 
 . النموذج مثل الرسم والهندسةالمناورة والعمل باستخدام هذا

 .یتمثل في القدرة الموسیقیة/الذكاء الموسیقي - 

 .كالرقص وجمیع أنواع الریاضة/الذكاء المتعلق بالتوازن الحركي - 

یتمثل في القدرة على فهم اآلخـرین وكیفیـة التعامـل والتعـاون /الذكاء الشخصي االجتماعي - 
 .طباعهم وكالمهممعهم والقدرة على مالحظته الفروق بین الناس في 

یتمثل في القدرة على تشكیل نموذج صادق عن الـذات واسـتخدام /الذكاء الشخصي الذاتي - 
هذه القدرة بفاعلیة في الحیاة وقدرة الفرد على فهم نفسه جیدًا وتألق عاطفته وان تستجیب 

 .استجابة مناسبة لألمزجة الخاصة باآلخرین

  )٢٦٥ ، ٢٠٠٢، السرور                   (
 للـذكاء الشخـصي لـم یكتـشف بعـد هـو آخـر هنـاك بعـد إن أوضحوضمن اجتهادات جاردنر       

إن الـذكاء العقلـي واألكــادیمي ، )٦٣ ، ٢٠٠٠، جولمـان( البعـد الخـاص بانفعـاالت وعواطـف الفــرد
ال یكفي لتحقیـق النجـاح فـي مجـاالت الحیـاة المختلفـة وهـذا مـا أكدتـه الدراسـات الحدیثـة فـي حیاتـه 

 مــزیج مــن التعقــل والتفكیــر والتحــسس بحیــث یــساعده هــذا إلــى یحتــاج وٕانمــاة واالجتماعیــة العملیــ
 هویتـــه االجتماعیـــة مـــن خـــالل اإلنـــسانیكتـــسب ، )١ ، ٢٠٠٥، المخزومـــي(المـــزیج علـــى النجـــاح

 ثـم الوسـائط الثقافیـة بمـا فیهـا المدرسـة والجامعـة وأخیـرًا المجتمـع باألسـرة وسط الناس بدأ المعایشة
 الجماعـــات تتقبــــل أو هـــذه المؤســـسات أن، )٦٦ ، ١٩٩٠، داؤد وآخــــرون(بكـــل مؤســـساتهالكبیـــر 
 الــذین یتماشــى ســلوكهم مــع معاییرهــا ویظهــرون االمتثــال لهــا وتعــد القــیم ومعــاییر الجماعــة األفــراد

إن التــشابه فــي القــیم والعــادات لــدى ).Saorowllester,1998,529(معیــارًا لــسلوكهم االجتمــاعي
 إلـــىلــى تحقیــق تفــاعًال ایجابیــًا بیـــنهم فــي حــین یــؤدي االخــتالف والتنــاقض بــالقیم األفــراد یــؤدي إ
  ).٨٨ ، ٢٠٠٢،  وعمرإبراهیم(الصراع بینهم

  
   الذكاء االجتماعي من وجهة نظر بعض علماء النفس٢-١-٢
یعتقـــد إن عملیـــة اســـتدخال للمعـــاییر االجتماعیـــة یـــتم عـــن طریـــق أســـالیب  )Froeed( فرویـــد - 

 واجتماعیـة أهمهـا التعریـف واالنطفـاء القـائم علـى الثـواب والعقـاب ومـن خــالل عقلیـة وانفعالیـة
عملیــة التنــشئة االجتماعیــة والتــي تعمــل علــى تــدعیم أنمــاط الــسلوك المقبولــة اجتماعیــًا وعلــى 

 .وأیضا من خالل التقلید والتوحد)غیر المقبول اجتماعیاً (انطفاء بعضها اآلخر

)٥١-٤٩ ، ١٩٩٨، أبو جادو  (  
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أكــــد أن اإلنــــسان مخلــــوق اجتمــــاعي بطبیعتــــه وان كانــــت طبیعتــــه وعالقتـــــه  )Adler( ادلــــر - 
ویعتقـد أن أي شـخص ال ، )١٦٨ ، ١٩٦٩، لنـدزي( باآلخرین یحددها المجتمع الذي یولد بـه

یـستطیع أن یفـصل نفـسه كلیـًا عـن النـاس اآلخــرین وعـن االلتـزام نحـوهم نتیجـة میولـه الفطریــة 
فكــل جوانـــب أخالقنـــا وأســـلوب حیاتنـــا ، ور بـــالترابط االجتمـــاعيلالهتمــام االجتمـــاعي أو الـــشع
 ).٧٩ ، ١٩٨٣، شلتز( تظهر مدى شعورنا االجتماعي

 الــتعلم تعنــي تكــوین ارتباطــات بــین المواقــف أشــكال جمیــع إنیــرى  )Thorndike( ثورنــدایك - 
المـران وان ، واألثـرواالستجابات وان جمیع عملیـات الـتعلم تخـضع لقـوانین االسـتعداد والمـران 

یقــوي الــروابط فــي حالــة الــتعلم وعــدم االســتخدام یــضعف هــذه الــروابط وان الــتعلم یــزداد بزیــادة 
 ).٤١-٤٠ ، ٢٠٠٠، يالكبیسي والدا هر (األثر  

ـــتعلم االجتمـــاعي یحقـــق للفـــرد ســـتة حاجـــات هـــي )Rooter( روتـــر -  ـــة (أكـــد أن ال ـــد المكان تأكی
 )الراحـة البدنیـة، الحب والعطف، االستقالل، السیطرة، الحمایة الناتجة عن القلق، االجتماعیة

والــتعلم االجتمــاعي الــذي یحقــق هــذه الحاجــات ینمــي ســلوك الــذكاء االجتمــاعي المرغــوب فیــه 
 ).١٠٦-١٠٥ ، ١٩٩٩، السید(لدى األفراد   

أشــــار إلــــى أن الفــــرد ال یــــستطیع دائمــــًا مواجهــــة العــــالم بمــــشاعره  )Carltung( كــــارل یــــونج - 
من مظهره الخارجي لیرضي من خالله مطالب المجتمـع ویـرى أن هنـاك الداخلیة ولكنه یغیر 

وهـــذا مـــا یجعـــل الفـــرد یعكـــس " القنـــاع"حـــًال وســـطًا بـــین الفـــرد والمجتمـــع وهـــو مـــا أطلـــق علیـــه 
 طموحاته وتخیالته حیث تعطیه الفردیة الزائفة إحساساً بان لدیه إمكانـات شخـصیة كـاآلخرین

ثیــــل ضــــرورة لحــــصول الفــــرد علــــى االنــــسجام مــــع ویــــرى بــــان التم، )٢٥ ، ٢٠٠٤، االســـدي(
 ).١٦٢ ، ١٩٨٣، شلتز(  المتباینة من الناس والذي یفرض علیه االتصال بهماألنماط

ُینــسب إلــى اإلنــسان الطبــع أالجتمــاعي ویــشیر إلــى ضــرورة االتــصال  )Froum( أیــرك فــروم - 
 الوسـائل التـي باآلخرین واعتبرها حاجـة ماسـة تتوقـف علیهـا صـحة اإلنـسان العقلیـة ومـن بـین

 ة وبـــذلك یتجـــاوز الفـــرد عزلتـــهتحقـــق ذلـــك االتـــصال هـــو الخـــضوع لـــشخص معـــین أو الجماعـــ
وأكــد علــى انــضمام الفــرد إلــى مجموعــات صــغیرة یقــوده إلــى بــذل ، )٢٧ ، ٢٠٠٤، االســدي(

 .الجهود وتحسین العمل ورفع مستوى النشاط

 بطـرق مقبولـة اجتماعیـًا تـه حاجاإشـباع على ضرورة تعلم الفرد أكد )Murray( هنري موراي - 
 یغیـر شخـصیته عـن طریـق االلتـزام القهـري بـالقیود أو یبـدل أنحیث یصبح مـن الـسهل علیـه 

 صــیغ الوجــود تأخــذ االختالفــات بــین طلبـات المجتمــع التــي إلــى وأشــار.والتوقعـات االجتماعیــة
ة علــى فالنظــام االجتمــاعي ال یكتفــي فقــط بفــرض وظــائف معینــ، األفــرادوبــین مــا یرغــب فیــه 

 تــم أســالیب ینجزهــا فــي وقــت معــین ومكــان معــین علــى وفــق أن بــل انــه یــصر علــى األفــراد
 إنویــرى . یتــصرفون طبقــًا لــصیغ جامــدة وعمیقــةاألفــراد ممــا یجعــل بــآخر أوصــیاغتها بــشكل 
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 وتبــدو اآلخــرین توفــق بــین دفعــات الفــرد نفــسه وبــین مطالــب واهتمامــات اإلنــسانیةالشخــصیة 
 الحضاریة التي یتعرض لها الفرد وعادة ما واألنماط  األبنیةجتمعة في هذه ماآلخرینمطالب 

قبل في وسـطه االجتمـاعي عـن طریـق  التي تحظى بالتواألنماطیتم حل الصراعات بین الفرد 
انصیاع الفرد ألنماط الجماعة بطریقة ما وهكذا فان میل الفرد إلى االنصیاع لقوانین مجتمعه 

ولقـد وضـع قائمـة مـن .لحاجـة لالنتمـاء والمـشاركة فـي الجماعـةإنما یتضح جزئیـًا عـن طریـق ا
 : هي)موراي(حاجات اإلنسان ومن الحاجات التي تطرق إلیها 

اإلعجــاب والتأییــد والمــدح لآلخــرین وخاصــة الرؤســاء واالستــسالم  )التبعیــة( الحاجــة لالذعــان - 
  .علنفوذهم وتقلیدهم والرضا بتأثیرات اآلخرین هو ما یقوم علیه هذا الداف

 واألذىوتقوم على االستسالم للمؤثرات الخارجیـة وقبـول اللـوم  /الحاجة لالنصیاع واالستسالم -
ع حاجاتـــه ویعتقـــد مـــوراي بإشـــباع الفـــرد لجمیـــوالعقـــاب واالعتـــراف بالدونیـــة والخطـــأ والهزیمـــة 

                                            . )٢٦ ، ٢٠٠٤، االسدي.   (تتشكل شخصیته
  أبعاد الذكاء االجتماعي ٣-١-٢

   یمكـــن القـــول أن الـــذكاء االجتمـــاعي هـــو القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع اآلخـــرین وانـــه یمكـــن تحلیـــل 
مظـــاهر التعامـــل مـــع اآلخـــرین إلـــى عـــدة قـــدرات تعبـــر كـــل منهـــا عـــن مظهـــر مـــن مظـــاهر الـــذكاء 

  :االجتماعي هي
عــًا لمعــاییر فالــشخص الــذي یحــسن التــصرف تب/مظهــر التــصرف فــي المواقــف االجتماعیــة - 

 الـشخص النـاجح فـي أو اآلخرینمعینه هو الشخص الذي یتمتع بالقدرة على التفاعل مع 
 .اآلخرینمعاملته مع 

 والتعــرف علــى اآلخــرینأي القــدرة علــى فهــم /تعــرف علــى الحالــة النفــسیة للمــتكلممظهــر ال - 
 .حاالتهم النفسیة من حدیثهم

 الـشخص شـدید االهتمـام بـاآلخرین كـان إذا كـان/ والوجـوهاألسماءمظهر القدرة على تذكر  - 
 .اقدر على تذكر أسمائهم وهذا یتدخل في الذكاء االجتماعي

مظهــر القــدرة علــى مالحظــة الــسلوك اإلنــساني والتنبــؤ بــه مــن بعــض المظــاهر أو األدلــة  - 
فالــشخص الــذكي اجتماعیــًا یــستطیع أن یتعــرف علــى حالــة المتحــدث مــن خــالل /البــسیطة

لتي قد تبدو منه مثل تعبیرات الوجه أو مالحظـة العالقـات بـین بعض المظاهر البسیطة ا
 .المتغیرات السلوكیة ومتغیرات أخرى

 فـي مـرحهم أو اآلخـرینة والمرح والقدرة على فهـم النكتـة واالشـتراك مـع بمظهر روح الدعا - 
  .وهذا یعني التعامل الناجح مع اآلخرین/  أو دعابتهمتهكمهم

)                          ٥، ب ت، إسماعیل            (                                             
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األبعــاد المكونــة للــذكاء االجتمــاعي مــن خــالل الدراســات والبحــوث التــي  )٢٠٠١( وتلخــص فوقیــة
  :االتيأجریت في هذا المجال على النحو 

 .فظي القدرة على إدراك أفكار وانفعاالت اآلخرین من خالل التواصل غیر الل - 

 .القدرة على حسن التصرف وحل المشكالت - 

  .)٢٩٧ ، ٢٠٠١، عبد الفتاح(سماء والوجوه القدرة على تذكر األ - 

إلـى أن الـذكاء االجتمـاعي سـلوك )جیلفـورد وحامـد زهـران ( ویشیر بعض علماء النفس مثل       
تعـاطف والتـسامح مركب من عدة قدرات هي الكفاءة االجتماعیـة والنجـاح االجتمـاعي والمـسایرة وال

وین عالقـات إلـى التعامـل مـع اآلخـرین وتكـاك واالنضباط االجتماعي مما یؤدي االجتماعي واإلدر 
   . )٤٧١-٤٧٠،  ٢٠٠٤، المغازي  ( اجتماعیة ناجحة معهم

 سلوكیات منظمة قانونیة تشكل  إلى اإلنسان والعدوان لدى اإلحباط قد یتحول أخرىومن ناحیة 
 واالنتصار في مباریات ، العدوانیة مثل التفوق في المسابقات الریاضیة  لهذه  رمزیاً إشباعاً 

 وكذلك في الفنون ، من الریاضات   القیاسیة في عدداألرقام وضرب ، المالكمة والمصارعة
 والفكر التي یكون التفوق واالنتصار فیها هو التعبیر القانوني المقبول عن تلك ،  واألدب

 الغضب والتعصب ألوان یعبروا عن أن حیث یستطیع المشجعین ، ان الرغبات الدفینة في العدو 
 وتتاح أخرى لفریق كلیة ضد كلیة أو أخر ریاضي ضد  یتعصب لنادٍ إذ بصورة مقبولة اجتماعیاً 

 السخریة من مشجعي النادي أو الفریق األخر ةوباال غاض األخرللنكایة بالطرف له الفرصة 
  . نالحظه في مجتمعنا الحاليا مادوانیة وهذدون أن تناله تهمة التعصب أو الع

  
  
  
  السابقة الدراسات ٢-٢
  )٢٠٠٦، الغرایبة(  دراسة١ـ٢ـ٢
ــصف " ــة ال ــدى طلب ــالي ل ــذكاء االجتمــاعي واالنفع ــة مهــارات ال ــي تنمی ــدریبي ف ــامج ت ــة برن     فعالی

  "العاشر األساسي
جتمــاعي فــي تنمیــة الــذكاء هــدفت الدراســة إلــى التحقــق مــن أثــر برنــامج تــدریبي لمهــارات الــذكاء اال

والتحقق من أثر برنامج تدریبي لمهارات الذكاء االنفعالي في تنمیة الـذكاء ، االجتماعي واالنفعالي
 العالقــة االرتباطیــة بــین درجــات الطلبــة بمقیــاس التحقــق مــن طبیعــة كــذلك .االنفعــالي واالجتمــاعي

  .رنامجین التدریبیین وبعدهالذكاء االجتماعي والذكاء االنفعالي قبل خضوع الطلبة للب
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 ١١٨

طالبًا من طلبة الصف العاشر األساسي الذكور تراوحـت أعمـارهم  )٥٩(وتكونت عینة الدراسة من
قـسموا ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤سنة وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العـام الدراسـي  )١٦-١٥(بین  

مج الـــــذكاء خـــــضعت لبرنـــــا( األولـــــىالمجموعـــــة التجریبیـــــة :عـــــشوائیًا إلـــــى ثـــــالث مجموعـــــات هـــــي
المجموعــة الثالثــة ، )خــضعت لبرنــامج الــذكاء االنفعــالي(  التجریبیــة الثانیــةالمجموعــة، )االجتمــاعي

  .لم تخضع ألي برنامج معالجة )الضابطة(
 مـن ثبـات تأكـدكمـا ،  مـن صـدق المقیاسـینللتأكـداستخدم الباحث صدق المحكمـین وصـدق البنـاء 

 لمعرفــة درجــة )لكرونبــاخ( واختبــار ألفــا  النــصفیةةالتجزئــثبــات :االختبــار الكلــي بــثالث طــرق هــي
  .التجانس الداخلي وطریقة االختبار وٕاعادة االختبار لمعرفة مدى ثبات االستقرار

  :توصل الباحث إلى
أظهـــــرت نتـــــائج التبـــــاین األحـــــادي فرقـــــًا داًال إحـــــصائیًا فـــــي أداء الطلبـــــة باختبـــــار الـــــذكاء  - 

 .االجتماعي

حـــادي المـــصاحب المتعـــدد فرقـــًا داًال إحـــصائیًا فـــي أداء أظهـــرت نتـــائج تحلیـــل التبـــاین األ - 
 .الطلبة بأبعاد الكفایة االجتماعیة

 فــي أداء الطلبــة باختبــار إحــصائیاً  المــصاحب فرقــًا داًال األحــاديأظهــرت نتــائج التحلیــل  - 
  )٢٠٠-١٩٩ ، ٢٠٠٦، الغرایبة                                   (.الذكاء االنفعالي

  )١٩٩٨(سفیان دراسة ٢ـ٢ـ٢
دى طلبـة علـم الذكاء االجتماعي والقیم االجتماعیة وعالقتهما بالتوافق النفـسي واالجتمـاعي لـ "

  "  جامعة تعزالنفس في
 إلـــى التعـــرف علـــى الـــذكاء االجتمـــاعي والقـــیم االجتماعیـــة لـــدى طلبـــة علـــم هـــدفت الدراســـة       

  .عيالنفس في جامعة تعز وعالقتهما بالتوافق النفسي واالجتما
ــم الــنفس فــي جامعــة تعــز لعــام   فــي المراحــل الدراســیة ١٩٩٧تكــون مجتمــع البحــث مــن طلبــة عل

واستبعدت المرحلـة الدراسـیة ، طالبًا وطالبة)٨٢٨(الثانیة والثالثة والرابعة ذكورًا وٕاناثًا والبالغ عددهم
ختیــار عینــة تــم ا.األولــى باعتبارهــا فئــة خاصــة حیــث جمیــع طلبتهــا مــن المتبقــین مــن العــام الــسابق

وتوصـل الباحـث ، )٪٣٩,٤٩(طالـب وطالبـة بنـسبة مئویـة)٣٢٧(عشوائیة بلغ عدد أفرادهـا النهـائي
  :إلى

 . وبقیم اجتماعیة عالیة، یتمتع طلبة علم النفس في جامعة تعز بذكاء اجتماعي عالي - 

 .وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین الذكاء االجتماعي والتوافق االجتماعي والنفسي - 

 ولكـن ،  وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الذكاء االجتماعي تبعـًا لمتغیـر الجـنسعدم - 
وجــدت فــروق ذات داللــة إحــصائیة تبعــًا لمتغیــر المرحلــة الدراســیة لــصالح طلبــة المرحلــة 

  .الرابعة
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  :یأتيأوصى الباحث بما 
 علــى تطبیــق مقــاییس واختبــارات الــذكاء االجتمــاعي والتوافــق النفــسي واالجتمــاعي والقــیم - 

 .الطلبة الراغبین في االلتحاق في قسم علم النفس

وضـــع مقـــرر لطلبـــة قـــسم علـــم الـــنفس یتـــضمن بـــصورة مباشـــرة الموضـــوعات التـــي تتعلـــق  - 
  )١٦٣-١٢٤ ، ١٩٩٨، سفیان                               (.بعالقة الفرد باآلخرین

  )١٩٧٣(وآخرون)Hal pin( هالبن  دراسة  ٣-٢-٢  
  "  بین الذكاء والصفات االجتماعیة المرغوب بهادراسة العالقة "

 أجریـت ،  والصفات االجتماعیـة المرغـوب بهـا هدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بین الذكاء      
ودلــت النتـــائج علـــى وجــود عالقـــة موجبـــة بـــین ، طالـــب وطالبـــة) ٣١٢( علـــى عینـــة قوامهــاالدراســة

األذكیـاء یتمیــزون باالســتقاللیة والثبــات االنفعــالي  و ، األذكیـاء والــصفات االجتماعیــة المرغــوب بهــا
تتمیـزن بمـستوى مرتفـع مـن التوافـق االجتمـاعي ) الطالبـات(كما دلت نتائج الدراسة على أن اإلناث

  .كور من عینة الدراسةوالشخصي عنه عند الذ
)Hal pin .G-and etc,1973 ,652(  

  ):١٩٣٨) (Hildreth( دراسة هیلدرث ٤-٢-٢
  " )دراسة مقارنة(شخصي واالجتماعي بین الطالب األذكیاء والطالب العادیین التوافق ال "

 والعــــادیین مــــن حیــــث التوافــــق األذكیــــاءكــــان الهــــدف مــــن الدراســــة المقارنــــة بــــین الطــــالب        
  . الشخصي واالجتماعي

 مجموعتین وذلك حسب معامالت ذكـائهم حیـث إلىطالب تم تقسیمهم ) ١٠٠(بلغت عینة الدراسة
 والمجموعـــة الثانیـــة مـــن ذوي معـــامالت ، فـــأكثر) ١٣٠(األولـــى معـــامالت ذكـــاء المجموعـــة كانـــت

 حیـث تبـین مـن ، أجري علیهم اختبار لقیاس التوافق الشخـصي واالجتمـاعي ثم ، الذكاء المتوسط
نتیجـــة الدراســـة أن الطـــالب األذكیـــاء أفـــضل مـــن العـــادیین فـــي القـــدرة علـــى ضـــبط الـــنفس وتكـــوین 

 Hildreth.                  (وفـــي النـــضج االنفعـــالي. یـــة المرغـــوب فیهـــاالـــصفات االجتماع

,G.H. 1938 , 287-311(.   
  خالصة الدراسات السابقة ٥-٢-٢
 هدفت الدراسات السابقة إلـى التحقـق مـن أثـر برنـامج تـدریبي لمهـارات الـذكاء االجتمـاعي فـي -  

التعــرف علــى الــذكاء االجتمــاعي  ، )٢٠٠٦، الغرایبــة(تنمیــة الــذكاء االجتمــاعي واالنفعــالي دراســة
العالقــة بــین  ، )١٩٩٨، ســفیان(والقــیم االجتماعیــة وعالقتهمــا بــالتوافق النفــسي واالجتمــاعي دراســة

ـــذكاء   المقارنـــة بـــین الطـــالب ، )١٩٧٣، هـــالبن( دراســـةوالـــصفات االجتماعیـــة المرغـــوب فیهـــا ال
أمــــا ، )١٩٣٨، هیلــــدرث( راســــةاألذكیــــاء والعــــادیین مــــن حیــــث التوافــــق الشخــــصي واالجتمــــاعي د
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الدراســة الحالیــة فقــد هــدفت إلــى بنــاء وقیــاس ووضــع مــستویات معیاریــة للــذكاء االجتمــاعي لطلبــة 
  .السنة األولى كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل

 )٨٢٨( إلـــى، )٢٠٠٦، الغرایبـــة( طالبـــا فـــي دراســـة )٥٩( تراوحـــت عینـــة الدراســـات الـــسابقة مـــن-
أمـــا الدراســـة ).١٩٩٨، ســـفیان( ها اكبـــر عینـــة فـــي الدراســـات الـــسابقة دراســـةطالبـــا وطالبـــة بوصـــف

  .طالب وطالبة )٢٣٠( اعتمدتالحالیة فقد 
  : توصلت الدراسات السابقة إلى-
  .هنالك فرقا داال إحصائیا في أداء الطلبة باختبار الذكاء االجتماعي* 
  .وافق االجتماعي والنفسيوجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین الذكاء االجتماعي والت* 
  .وجود عالقة موجبة بین األذكیاء والصفات االجتماعیة المرغوب فیها* 
الطالب األذكیاء أفضل من العادیین في القدرة على ضبط النفس وتكوین الصفات االجتماعیـة * 

  .المرغوب فیها
ـــــذكاء االجتمـــــاعي مـــــن  ـــــدم أن موضـــــوع ال ـــــصورة عامـــــة ممـــــا تق ـــــاحثون ب ـــــستخلص الب وی

 هـذا  فـيإجراؤهـاوأن الدراسـات المتنوعـة التـي تـم ، وضوعات المهمة الجدیرة بالدراسـة والتقـصيالم
مما یستدعي ذلك توجیـه البـاحثین إلجـراء المزیـد ، المجال وبخاصة في مجتمعنا ال تزال قلیلة جداً 

 مـــن الدراســـات التـــي تستقـــصي العوامـــل والمتغیـــرات الكثیـــرة المـــؤثرة فـــي هـــذا الجانـــب الحیـــوي فـــي
  .التكوین النفسي واالجتماعي لجمیع أفراد المجتمع

  
  
  
  
 راءات البحث اج-٣
    منهج البحث١-٣

  .مته و طبیعة البحث ئتم استخدام المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لمال
   مجتمع البحث و عینته٢ـ٣
    مجتمع البحث ١ـ٢ـ٣

 ،  جامعـة الموصـل ضـیةطلبـة الـسنة األولـى فـي كلیـة التربیـة الریاأشتمل مجتمـع البحـث علـى 
  . علمًا إن مجتمع البحث كان هو نفسه عینة البحث، طالب وطالبة) ٢٣٠( و البالغ عددهم 

   عینة البحث أألساسیة٢ـ٢ـ٣
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 فــي الــسنة األولــى كلیــة التربیــة الریاضــیة  وطالبــةطالــب) ٢٣٠(  اشـتملت عینــة البحــث علــى 
یختــار الباحــث أفــراد العینــة حــسب مــا " أي أن ، شوائیة بطریقــة عــهمتــم اختیــار  ، جامعــة الموصــل

  "  لذلك یتم اختیار األفراد لتحقیق مراد البحث ،  لتحقیق هدف معینیراه مناسباً 
مــــن مجتمــــع البحــــث كعینــــة بنــــاء ) ٪٦٠( وتــــم اختیــــار نــــسبة ، ) ٣٧ ، ٢٠٠١، طــــشطوش(

ختیـــار نـــسبة  وفـــي العـــادة یــتم ا،  وأســـتخدم القـــسم البــاقي كعینـــة تطبیــق ، ) الفقــرات بــسبب كثـــرة(
 ومن المالحظ ،  ویستخدم النصف اآلخر كعینة تطبیق ، من مجتمع البحث كعینة بناء ) ٪٥٠(

انه ال یوجـد قـانون مطلـق أو قاعـدة عامـة تـضبط نـسبة تقـسیم عینـة البحـث إلـى عینـة بنـاء وعینـة 
 على أن الباحثون واالختصاصیون لم یضعوا حدا معیناً "  والمحصلة ، تطبیق على هذا األساس 

 ولكــــي یــــسترشد عــــدد مــــن البــــاحثین ، أســـاس علمــــي أو إحــــصائي یحــــدد الحجــــم المناســــب للعینــــة
بالدراســات الــسابقة أن وجــدت فــي تحدیــد حجــم عینــة البحــث خاصــة تلــك الدراســات التــي تــستخدم 

  .)١٣٠ -١٢٩ ، ٢٠٠٠ ،  ملحم" (  استخدامهوننفس أسلوب البحث الذي یرید الباحث
    عینة البناء١ـ٢ـ٢ـ٣

في السنة األولى كلیة التربیة الریاضیة   وطالبةطالب) ١٣٨(     اشتملت عینة البناء على  
 تم اختیارهم بطریقة عمدیه من عینة البحث ، طالبة) ١٥(طالب و) ١٢٣( جامعة الموصل بواقع

 مــن عینــة البنــاء ألجــراء  وطالبــةطالــب) ٢٠( إذ تــم اختیــار ، ) ٪٦٠( یمثلــون نــسبة ، أألساســیة
 وتــــم اســــتبعادهم مــــن عینــــة ، طالبــــة) ٢(طالــــب و) ١٨(  بواقــــعرب االســــتطالعیة للمقیــــاسالتجــــا
) عینة التمییـز) (التحلیل أإلحصائي للفقرات( ألجراء صدق البناء  وطالبةطالب) ١٠٠( و،البحث
 ، طالــب لعــدم الحــصول علــى اســتماراتهم) ١٣( وتــم اســتبعاد ، طالبــة) ١١(طالــب و) ٨٩(بواقــع 

  .اإلجابة على جمیع فقرات المقیاس  لعدم طالب) ٥(و
  
  
   عینة التطبیق٢ـ٢ـ٢ـ٣

طالــب وطالبـــة فــي الــسنة األولــى كلیــة التربیــة الریاضـــیة ) ٩٢( اشــتملت عینــة التطبیــق علــى
 ، عینـــة البحـــثمـــن ) ٪٤٠( یمثلـــون نـــسبة، طالبـــات) ١٠(طالـــب و) ٨٢( جامعـــة الموصـــل بواقـــع

یقتــرح عــدد مــن المنظــرین أن یكــون عــدد أفــراد "إذ، باعتبــار أن تلــك النــسبة ممثلــة لمجتمــع البحــث
ــــــسبة ــــــة الدراســــــیة فــــــي الدراســــــات الوصــــــفیة بن   مــــــن أفــــــراد مجتمــــــع صــــــغیر نــــــسبیا) ٪٢٠( العین

  .یبین ذلك) ١( والجدول ،   الذكاء االجتماعي لغرض تطبیق مقیاس، ) ١٣٠ ، ٢٠٠٠، ملحم(
  )١(رقم الجدول 

  یبین تفاصیل عینة البناء والتطبیق
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  عینة  البناء
عینة التجارب   یة منالنسبة المئو 

  االستطالعیة
صدق عینة 

  المستبعدون   البناء
  العدد الكلي  عینة التطبیق

  طالبة  طالب  طالبة  طالب  طالبة  طالب
١٠  ٨٢  ١١  ٨٩  ٢  ١٨  

١٠٠  ٢٠  
١٨  

  عینة البناء

٩٢  ٪٨  ٪٤٣  ٪٩  
٢٣٠  

  ٪١٠٠  ٪٤٠  ٪٦٠  عینة البحث األساسیة
    أداة البحث٣-٣

لقیــاس مــستوى الــذكاء االجتمــاعي لطلبــة الــسنة األولــى كلیــة التربیــة ظــرا لعــدم وجــود مقیــاس  ن
"  إذ یتم بناء االختبارات والمقـاییس ،  ببناء هذا المقیاسون قام الباحث، جامعة الموصلالریاضیة 

یئـة عندما تكون االختبـارات المنـشورة فـي المراجـع والـدوریات العلمیـة المتخصـصة غیـر مناسـبة للب
 والعمــل علــى ابتكــار ،  تكــون هنــاك حاجــة الــى تطــویر وســائل القیــاس المتاحــةاوعنــدما ، المحلیــة

( إذ یشیر ، )٤٦١ ، ٢٠٠٦ ، رضوان " (وسائل وادوات جدیدة لالستفادة منها في البیئة المحلیة 
Allen and yen ( إلى أن عملیة بناء أي مقیاس تمر بأربع مراحل رئیسة هي:  

  .لمقیاس وذلك بتحدید المحاور التي تغطي فقراته ـ  التخطیط ل
 .صیاغة فقرات كل محور    ـ

 .تطبیق الفقرات على عینة ممثلة لمجتمع البحث    ـ

 .) Allen and yen  ,  , 1979 119-118( أجراء تحلیل لفقرات المقیاس   ـ
  
   تحدید محاور المقیاس١ـ٣ـ ٣

 الخاصة  والمشابهةطر النظریة والدراسات السابقة        من خالل مراجعة أدبیات البحوث واأل
 فــضال علــى أالطــالع علــى ، )٢٠٠٥، أبــو حــالوة(،)٢٠٠٦، الغرایبــة(، بالموضــوع قیــد البحــث

ـــة ـــك البحـــوث والدراســـات والمـــصادر، المـــصادر العلمی أن مراجعـــة  " ،  وبعـــد تحلیـــل محتـــوى لتل
 فهـــم أوســــع لمكونـــات الــــسمة البحـــوث والدراســـات فــــي موضـــوع الـــسمة ربمــــا یـــساعد فــــي تكـــوین

 ،  النبهــــان" (وعالقتهـــا بــــسمات أخــــرى إضـــافة إلــــى المــــساعدة  فـــي تعریــــف شــــامل مفـــصل لهــــا 
 أذ ، محــاور رئیــسة تعبــر عــن محــاور البحــث األساســیة) ٥(تــم تحدیــد ولــذلك  ، )٧٤ ، ٢٠٠٤

  : والمحاور هي، اشتملت على جوانب ومحاور البحث
  .محور الكفایة االجتماعیة  -
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  .حور االنضباط االجتماعي  م-
  .  محور المهارات االجتماعیة-
  .  محور التسامح االجتماعي-
  .  محور المشاركة الوجدانیة والتعاطف مع اآلخرین-

ثــم عرضــت المحــاور أعــاله علــى شــكل اســتبیان مغلــق ومفتــوح وجــه إلــى عــدد مــن الــسادة       
 والعلـوم الریاضـیة ومجـال ، و النفسیة في مجال العلوم التربویة ) ∗(ذوي الخبرة و االختصاص 

 وطلب أبداء الرأي حول مدى صالحیة المحـاور ،  أشار فیه إلى هدف الدراسة، القیاس والتقویم
أي محـور آخـر ) حـذف أو تعـدیل أو إضـافة( مـن خـالل ، أعاله ومدى مالءمتها لعنـوان البحـث

" ه إلـى انـ) الغریـب(  إذ یـشیر، لـكیبین ذ) ١(رقم  والملحق ،  للموضوع قید البحثیرونه مناسباً 
مـــع ،  وذلـــك حتـــى یتفـــق أالختبـــار و مفرداتـــه مـــع المـــادة العلمیـــة، یـــتم تحلیـــل الكتـــب و المنـــاهج

 إلبــــداء الــــرأي فیمــــا وضــــع مــــن ، استــــشارة الخبــــراء فــــي المــــادة العلمیــــة التــــي یغطیهــــا أالختبــــار
  ،)٦٠١ ، ١٩٨٥ ، الغریـــــــــــــــــب"  ( موضـــــــــــــــــوعات والحكـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــدى صـــــــــــــــــالحیتها 

علـى صـالحیة ) ٪١٠٠ ـ٪٨٠(و بعد تحلیل أراء السادة الخبراء تبین أنه قد حصل أتفـاق بنـسبة 
  .المحاور ومالئمتها وطبیعة مجتمع البحث 

   صیاغة فقرات كل محور٢ـ٣ـ٣
إذ تمـت صـیاغة عـدد ، بعد تحدید محاور المقیاس تطلـب أعـداد الـصیغة أألولیـة للمقیـاس       

  مـــن خـــالل، المقیـــاس و بمـــا یـــتالءم و طبیعـــة مجتمـــع البحـــثمـــن الفقـــرات علـــى وفـــق محـــاور 
ــــة بمجــــال البحــــث ــــسابقة ذات العالق ــــات البحــــوث والدراســــات المــــشابهة وال ــــى أدبی ، االطــــالع عل

 علـــى أألســـس ألـــواردة فـــي البحـــوث و واالعتمـــاد، )١٩٩٨،  ســـفیان( ، )٢٠٠٦، الغرایبـــة(دراســـة
) ١٠(ن خــالل توجیــه اســتبیان مفتــوح إلــى  ومــ، لعلمیــة حــول أســالیب بنــاء المقــاییسالدراســات ا

                                                 
  صماء السادة ذوي الخبرة واالختصاأس) ∗(

  الجامعة  الكلیة  االختصاص  االسم           
  الموصل  التربیة الریاضیة  علم الحركة  ودیع یاسین التكریتي. د.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  لكریم قاسمعبد ا. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي  ناظم شاكر الوتار. د.م.أ
  الموصل  التربیة  قیاس وتقویم  أسامة حامد محمد. د.م.أ
  الموصل  التربیة  علم النفس التربوي  كامل عبد الحمید. د.م.أ
  الموصل  التربیة  لتربويعلم النفس ا  سمیر یونس محمد. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  مكي محمود الراوي. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  إیثار عبد الكریم. د.م.أ
  الموصل  األساسیةالتربیة   علم النفس الریاضي  عكلة سلیمان ألحوري. د.م.أ
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" ، یبــین ذلــك)٢( والملحــق ، وتــم اســتبعادهم مــن عینــة البحــث،  مــن عینــة البحــث وطالبــةطالــب
ثـم ، یمكن لمطور أداة قیاس سمة معینة أن یبدأ عمله بطرح أسئلة مفتوحة على الفئـة المـستهدفة

الرئیــسیة المكونــة للــسمة المنــوي  ومــن ثــم یــشتق األبعــاد ، یقــوم بتــصنیف االســتجابات وتحلیلهــا
علـــى ) مفتـــوح( علـــى إنهـــا ســـؤال ینـــصح بطـــرح الفقـــرة أوالً  " ، )٧٤ ، ٢٠٠٤، النبهـــان ( "قیاســـها

ثــم یــصار إلــى اشــتقاق المموهــات وتطویرهــا مــن خــالل حــصر وتحلیــل ، مجموعــة مــن الممتحنــین
 أعــداد وصــیاغة  وبهــذا تــم التوصــل إلــى، )٨٧ ، ٢٠٠٤، النبهــان (  أخطــاء هــؤالء الممتحنــین

، )٪٥٧(فقـرة إیجابیـة تـشكل نـسبة ) ٤٧( منهـا ، فقرة) ٨٢( األولیة من بصورتهافقرات المقیاس 
ایجابیة ) ٪٥٠( لیس هنالك جزم تام بان تكون الفقرات ، )٪٤٣(فقرة سلبیة تشكل نسبة ) ٣٥(و
ة علــى موزعــ، راســات والبحــوث تــم اخــذ نــسب مختلفــةبــل هنالــك العدیــد مــن الد، ســلبیة) ٪٥٠(و

 واعتمــد البــاحثون فــي أعــداد الفقــرات وصــیاغتها علــى محــاور المقیــاس الخمــسة الــسابق تحدیــدها
  : وقد روعي في أعداد وصیاغة فقرات المقیاس ما یأتي ، أسلوب االختیار من متعدد

  كون الفقرة طویلة تؤدي إلى المللأن ال ت
  .)٩٧ ، ١٩٩٠، كاظم( المقیاس ومرتبطة معه محاورأن تقیس الفقرة أحد

    التجربة االستطالعیة األولى٣ـ٣ـ٣
  وطالبةطالب) ١٠( موجه إلى ،        للحصول على فقرات المقیاس تم توزیع استبیان مفتوح 

جامعـــة الموصـــل وبطریقـــة فـــي الـــسنة األولـــى كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ) ضـــمن عینـــة البنـــاء(مـــن 
یبـین ذلـك ) ٢(رقـم والملحق  ، ة البحـثیمثلون مجتمع البحث وتم استبعادهم من عین، عشوائیة

. 
    صدق المقیاس٤ـ٣ـ٣

   . من صدق المقیاس عبر صدق المحتوى والصدق الظاهريون     تحقق الباحث
   ألصدق ألظاهري١ـ٤ـ٣ـ٣

 ، فقــرة و صــیاغتها و أعــدادها بــصورتها أألولیــة ) ٨٢(بعــد أعــداد فقــرات المقیــاس ألبالغــة       
) ∗ (       االختـصاص عـدد مـن الـسادة ذوي الخبـرة و إلـى وجـه  شـكل اسـتبیانتم عرضها علـى

                                                 
  أسماء السادة ذوي الخبرة واالختصاص) ∗ (

  الجامعة  الكلیة  االختصاص  سماال
  الموصل  التربیة الریاضیة  علم الحركة   التكریتيودیع یاسین. د.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  عبد الكریم قاسم. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي  ناظم شاكر الوتار. د.م.أ
  الموصل  التربیة   يعلم النفس التربو   كامل عبد الحمید. د.م.أ
  الموصل  التربیة  قیاس وتقویم  أسامة حامد محمد. د.م.أ
  الموصل  التربیة    التربويعلم النفس  سمیر یونس محمد. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم   غزالإیثار عبد الكریم. د.م.أ
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 لغــرض ،  ومجــال ألقیــاس والتقــویم ، العلــوم الریاضــیة  و ، ل العلــوم ألتربویــة وألنفــسیة فــي مجــا
 وأجراء ألتعدیالت ، متها للمحور الذي خصصت لهئتقویمها والحكم على مدى صالحیتها و مال

 وبمـــا یـــتالءم و ، )اغة أو إضـــافة عـــدد مـــن الفقـــراتحـــذف أو أعـــادة صـــی(المناســـبة مـــن خـــالل 
 أو إضــافة وتحدیــد الــسلم ،  فــضال عــن ذكــر صــالحیة بــدائل أإلجابــة المقترحــة ، مجتمــع البحــث

 إذ یعد هذا أإلجراء وسیلة مناسبة للتأكد مـن صـدق ،  للمقیاسالبدیل لإلجابة الذي یرونه مناسباً 
یمكـــن أن نعـــد أالختبـــار "إلـــى أنـــه ) عـــویس(یـــشیر إذ ، یبـــین ذلـــك) ٣( رقـــم و الملحـــق، المقیـــاس
 فـإذا ،  بعد عرضه على عدد من المختصین و الخبـراء فـي المجـال الـذي یقیـسه أالختبـارصادقاً 

 یمكـن للباحـث أالعتمـاد علـى ، أقر الخبراء أن هذا أالختبـار یقـیس الـسلوك الـذي و ضـع لقیاسـه
 مـن الـصدق اد صـدق المحكمـین نوعـاً ویمكن اعتم " ، )٥٥ ،  ١٩٩٩ ، عویس " (حكم الخبراء

 وهذا اإلجراء یمثل وسیلة من وسائل إیجـاد الـصدق ، )Ferguson ,  1981 , 104(" الظاهري
 وبعــد تحلیــل ، )٥٤ ، ١٩٨٥، عیــسوي (فــي بنــاء المقــاییس النفــسیة ویــسمى بالــصدق الظــاهري 

النـــسبة المئویـــة اســـتجابات و مالحظـــات الـــسادة الخبـــراء تـــم اســـتخراج صـــدق الخبـــراء مـــن خـــالل 
) ٪٧٥( إذ تـــم قبـــول الفقـــرات التـــي أتفـــق علیهـــا، التفـــاق الخبـــراء حـــول صـــالحیة فقـــرات المقیـــاس

) بلــوم و آخــرون( إذ یــشیر ،  و قــد تــم حــذف و تعــدیل بعــض الفقــرات ، فــأكثر مــن أراء الخبــراء
أجـراء علـى الباحـث أن یحـصل علـى نـسبة أتفـاق للخبـراء فـي صـالحیة الفقـرات وٕامكانیـة "إلى أنه

( "بــراء فــي هــذا النــوع مــن الــصدق فــأكثر مــن تقــدیرات الخ) ٪٧٥(التعــدیالت بنــسبة ال تقــل عــن 
  .یبین ذلك ) ٢(رقم  و الجدول ، )١٢٦ ، ١٩٨٣ ، بلوم و آخرون 

  )٢( رقم الجدول
  الذكاء االجتماعيیبین نسبة أتفاق الخبراء على فقرات محاور مقیاس 

  التسامح االجتماعي  المهارات االجتماعیة  نضباط االجتماعياال   الكفایة االجتماعیة
المشاركة الوجدانیة 

رقم   اآلخرینوالتعاطف مع 
عدد   الفقرة

  الخبراء
النسبة 
  المئویة

عدد 
  الخبراء

النسبة 
  المئویة

عدد 
  الخبراء

النسبة 
  المئویة

عدد 
  الخبراء

النسبة 
  المئویة

عدد 
  الخبراء

النسبة 
  المئویة

                                                                                                                                            
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  مكي محمود حسین. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  ضرغام جاسم محمد. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  سبهان محمود الزهیري. د.م.أ
  الموصل  ألساسیةالتربیة ا  قیاس وتقویم  سعد فاضل عبد القادر. د.م.أ
  الموصل  األساسیةالتربیة   علم النفس الریاضي  عكلة سلیمان ألحوري. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  علم النفس الریاضي  زهیر یحیى محمد. د.م.أ
  الموصل  التربیة الریاضیة  قیاس وتقویم  غیداء سالم. د.م.أ
  الموصل  التربیة  علم النفس التربوي  صبیحة یاسر مكطوف. د.م.أ

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٦

٨٦  ١٣  ٪١٠٠  ١٥  ٪٨٦  ١٣  ٪٩٣  ١٤  ٪٦٠  ٩  ١٪  
٥٣  ٨  ٪٩٣  ١٤  ٪١٠٠  ١٥  ٪٨٠  ١٢  ٪٨٠  ١٢  ٢٪  
٨٦  ١٣  ٪٨٠  ١٢  ٪٩٣  ١٤  ٪١٠٠  ١٥  ٪٩٣  ١٤  ٣٪  
٦٠  ٩  ٪٥٣  ٨  ٪١٠٠  ١٥  ٪٨٦  ١٣  ٪٠٦  ٩  ٤٪  
١٠٠  ١٥  ٪١٠٠  ١٥  ٪٨٠  ١٢  ٪٥٣  ٨  ٪٥٣  ٨  ٥٪  
٨٦  ١٣  ٪١٠٠  ١٥  ٪١٠٠  ١٥  ٪٩٣  ١٤  ٪٨٦  ١٣  ٦٪  
٨٦  ١٣  ٪٩٣  ١٤  ٪٥٣  ٨  ٪٤٦  ٧  ٪١٠٠  ١٥  ٧٪  
٨٦  ١٣  ٪١٠٠  ١٥  ٪٥٣  ٨  ٪٥٣  ٨  ٪٥٣  ٨  ٨٪  
١٠٠  ١٥  ٪٦٠  ٩  ٪٨٦  ١٣  ٪٨٦  ١٣  ٪٨٠  ١٢  ٩٪  
٥٣  ٨  ٪٨٦  ١٣  ٪١٠٠  ١٥  ٪١٠٠  ١٥  ٪٨٦  ١٣  ١٠٪  
٥٣  ٨  ٪٩٣  ١٤  ٪٨٦  ١٣  ٪٤٦  ٧  ٪٩٣  ١٤  ١١٪  
٥٣  ٨  ٪٨٠  ١٢  ٪٨٦  ١٣  ٪٥٣  ٨  ٪٨٠  ١٢  ١٢٪  
١٠٠  ١٥  ٪٤٦  ٧  ٪٩٣  ١٤  ٪٨٦  ١٣  ٪٦٠  ٩  ١٣٪  
٩٣  ١٤  ٪١٠٠  ١٥  ٪٦٠  ٩  ٪٩٣  ١٤  ٪٦٠  ٩  ١٤٪  
١٠٠  ١٥  ٪٨٦  ١٣  ٪٥٣  ٨    ١٥  ٪١٠٠  ١٥  ١٥٪  
١٠٠  ١٥  ٪١٠٠  ١٥  ٪١٠٠  ١٥          ١٦٪  
١٠٠  ١٥                  ١٧٪  
١٠٠  ١٥                  ١٨٪  
١٠٠  ١٥                  ١٩٪  
٦٠  ٩                  ٢٠٪  

-١٣-٨-٥-٤-١ (ات وهــم الفقــر ةفقــر ) ٢٤( أنـه قــد تــم حـذف ) :٢(یتبــین مــن الجــدول     
االنــــــضباط مــــــن محــــــور ) ١٢-١١-٨-٧-٥( اتوالفقــــــر ، الكفایــــــة االجتماعیــــــةمــــــن محــــــور ) ١٤

) ١٣- ٩-٤ (اتو الفقر ، المهارات االجتماعیة من محور )١٥-١٤-٨-٧ ( اتوالفقر ، االجتماعي
المــــشاركة مــــن محــــور ) ٢٠-١٢-١١-١٠-٤-٢ (اتو الفقــــر ، التــــسامح االجتمــــاعيمــــن محــــور 

فـاق المقبولـة و  إذ حذفت جمیعها لعدم حصولها على نـسبة أالت، الوجدانیة والتعاطف مع اآلخرین
 كمــا مبــین فــي ، فقــرة) ٥٨( الــذكاء االجتمــاعي وبهــذا أإلجــراء یكــون عــدد فقــرات مقیــاس ، المقــررة

والتحلیـل ،  للمقیـاس الثانیـة تم االعتماد علیها في عملیة أجراء التجربة االستطالعیة، )٤(الملحق 
  .أإلحصائي للفقرات 

   صدق المحتوى٢ـ٤ـ٣ـ٣

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٧

تحقـق فـي أداة البحـث مـن خـالل توضـیح مفهـوم كـل محـور مـن  إن هذا النوع من الـصدق قـد
إن األسـاس فیـه ینـصب علـى كـل محـور مـن "، ف فقرات كل محـوروكذلك تصنی، محاور المقیاس
 ،  والتـــصمیم المنطقـــي لفقـــرات كـــل محـــور، ومـــدى احتوائـــه علـــى فقـــرات مناســـبة، محـــاور المقیـــاس
صـدق المحتـوى لالختبـار " إلـى أن ) حكیمال( ر إذ یشی، )٣٠٦ ، ١٩٨٠، فرج( "ومدى تغطیته له

 و كـذلك المواقـف و ، یعتمد بصورة أساسیة على مدى أمكانیة تمثیل أالختبار لمحتویـات عناصـره
  .) ٢٣ ، ٢٠٠٤، الحكیم " (  ومتجانساً  صادقاً الجوانب التي یقیسها تمثیالً 

  للمقیاس) الثانیة(التجربة أالستطالعیة   ٣-٤-٣-٣
ـــع فقـــرا    ـــاس توزیعـــاً  بعـــد توزی ـــنمط كـــل محـــور مـــن  عـــشؤائیاً ت المقی  لتجنـــب تـــأثر المجیـــب ب

 تـم تطبیـق المقیـاس علـى عینـة ،  و بعد أعداد التعلیمات الخاصة بـه بـصورتها األولیـة، المحاور 
تعـد التجربـة "  إذ ، في السنة األولـى كلیـة التربیـة الریاضـیة جامعـة الموصـل،  طالب)١٠(قوامها 

 للباحــث للوقــوف علــى الــسلبیات واالیجابیــات التــي تقابلــه أثنــاء أجــراء لیــاً عمأالســتطالعیة تــدریب 
وكــان الغــرض مــن أجــراء التجربــة )  ١٠٧ ، ١٩٩٠ ،  وآخــرونالمنــدالوي" (الختبــارات لتفادیهــا أ

  :االستطالعیة ما یأتي
  .مدى وضوح الفقرات و درجة استجابتهم لها - 
 .التأكد من مدى وضوح تعلیمات المقیاس - 

 .ن التساؤالت و االستفساراتأإلجابة ع - 

 .أعداد الصورة النهائیة للفقرات - 

 .ونتشخیص المعوقات و السلبیات التي قد تصادف الباحث - 

 .مدى مالئمة بدائل أإلجابة للمقیاس - 

 . المقیاس عناحتساب زمن أإلجابة و الوقت الذي یستغرقه المختبر في أإلجابة  - 

 ، عــدم وجــود أي غمــوض حــول فقــرات المقیــاس       وقــد أظهــرت نتیجــة التجربــة أالســتطالعیة 
(    دقیقة و بمعـدل ) ٢٠ – ١٠( وقد بلغ معدل الوقت المحدد لإلجابة على فقرات المقیاس بین 

  .دقیقة ) ١٥
  )التحلیل اإلحصائي للفقرات  ( الصدق التمییزي  ٥ ـ٣ـ٣

 الـصدق التمییـزيفیما یأتي وصف ألسالیب التحلیل اإلحصائي المستخدمة في التحقـق مـن       
  .المقیاس 

   أسلوب المجموعتین المتطرفتین١ـ٥ـ٣ـ٣
قــــدرة " لفقراتــــه لمعرفــــةاإلحــــصائي مــــن مواصــــفات المقیــــاس الجیــــد أجــــراء عملیــــة التحلیــــل        

 الـذین یتمتعـون بدرجـة مرتفعـة مـن الـسمة أو القـدرة مـن األفـراداالختبار المقتـرح علـى التفریـق بـین 
ذین یتمتعــــون بدرجــــة منخفــــضة مــــن نفــــس الــــسمة أو القــــدرة مــــن ناحیــــة  الــــاألفــــراد وبــــین ، ناحیــــة
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 ١٢٨

 فبعد توزیع فقرات المقیاس توزیعًا عشوائیًا منتظمًا لتجنب تأثر ، )٢٤٤ ، ٢٠٠٦، رضوان"(أخرى
 وبعـــد أعـــداد التعلیمـــات الخاصـــة بـــه بـــصورتها ، المجیـــب بـــنمط كـــل محـــور مـــن محـــاور المقیـــاس

 علــى عینــة التمییــز البــالغ قوامهــا، )٤( رقــم  الملحــق، ألولیــةاألولیــة تــم تطبیــق المقیــاس بــصورته ا
 ونظــرًا لــصغر ،  كلیــة التربیــة الریاضــیة جامعــة الموصــلاألولــىطالــب وطالبــة فــي الــسنة  )١٠٠(

 مجمـــوعتین إلـــىتقـــسیم أفـــراد العینـــة " الـــصیغة المناســـبة تـــموإلضـــفاء ، حجـــم عینـــة التمییـــز الحالیـــة
 وعنـــدما ، لـــیس بالـــضرورة أن تكـــون العینـــة كبیـــرة"أن إلـــى)ونالزوبعـــي وآخـــر ( أشـــارإذ، متـــساویتین

 یمثـل المجموعـة األول ،  نـصفینإلـىینصح المختصون بتقسیم العینة بعد ترتیب الدرجات تنازلیـًا 
كمــــــا ، )٢٠ ، ١٩٨١، الزوبعـــــي وآخــــــرون( " یمثــــــل المجموعـــــة الــــــدنیا والنــــــصف اآلخـــــر، العلیـــــا
 ، )٪٥٠( وأقـل نـسبة، )٪٥٠( لیـًا ثـم تحدیـد أعلـى نـسبةعلـى ترتیـب الممتحنـین تناز )"النبهان(ویؤكد

ـــــیالً  ـــــسبة، )١٩٦ ، ٢٠٠٤، النبهـــــان( "إذا كـــــان عـــــدد المفحوصـــــین قل ـــــرت ن مـــــن ) ٪٥٠( إذ اختی
 بعد  طالب)٥٠( وقد تضمنت كل مجموعة، الدرجات العلیا والدنیا لتمثال المجموعتین المتطرفتین

 اختبـار قیمـة واعتمـدت ،  على فقـرات المقیـاساباتهمإجرتبت درجاتهم ترتیبًا تنازلیًا على ضوء  أن
 داللـة الفـروق بـین متوسـطات إجابـات المجمـوعتین العلیـا والـدنیا لكـل فقـرة المحتسبة الختبـار) ت(

  .یبین ذلك) ٣(رقم  والجدول ، من فقرات المقیاس
  
  
  
  
  
  
  )٣(رقم الجدول 

  لذكاء االجتماعي لفقرات مقیاس ایبین نتائج أالختبار التائي لحساب التمییز
رقم 
  الفقرة

معامل 
  التمییز

داللة 
  الفروق

رقم 
  الفقرة

معامل 
  التمییز

داللة 
  الفروق

رقم 
  الفقرة

معامل 
  التمییز

داللة 
  الفروق

رقم 
  الفقرة

معامل 
  التمییز

  داللة الفروق

  معنوي  ٣,٣٢١  ٤٦  معنوي  ٣,٠٥١  ٣١  معنوي  ١,٨٦٤  ١٦  معنوي  ٢,١٤٣  ١
 معنوي  ٢,٥٤٣  ٤٧ معنوي  ١,٩١  ٣٢ يمعنو   ٢,٨٦٦  ١٧ معنوي  ٢,٧٠٣  ٢

 غیر معنوي  ١,٢١١  ٤٨ معنوي  ٢,٠٠٩  ٣٣ معنوي  ٣,٣٦  ١٨ معنوي  ٢,٠٦٢  ٣

 معنوي  ١,٨٨٨  ٤٩ معنوي  ١,٩١٩  ٣٤ معنوي  ٢,٤٤٤  ١٩ معنوي  ٢,١٢٢  ٤

 معنوي  ٢,٥١٥  ٥٠ معنوي  ٤,٢٠٢  ٣٥ معنوي  ١,٩٧١  ٢٠ معنويغیر   ١,١٩١  ٥

 معنوي  ٣,٠١١  ٥١ معنويغیر   ١,٠١٣  ٣٦ يغیر معنو   ١,٥٤٣  ٢١ معنوي  ٣,٦٩٨  ٦
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 ١٢٩

رقم 
  الفقرة

معامل 
  التمییز

داللة 
  الفروق

رقم 
  الفقرة

معامل 
  التمییز

داللة 
  الفروق

رقم 
  الفقرة

معامل 
  التمییز

داللة 
  الفروق

رقم 
  الفقرة

معامل 
  داللة الفروق  التمییز

 معنوي  ٢,٣٣٣  ٥٢ معنوي  ٢,٤١٣  ٣٧ معنوي  ١,٧٨٩  ٢٢ معنويغیر   ٠,٧٨٤  ٧

 معنوي  ١,٩٨٩  ٥٣ معنوي  ٢,٤٧٧  ٣٨ يغیر معنو   ١,٠٥٥  ٢٣ معنوي  ٣,٧١٤  ٨

 معنوي  ٢,٤  ٥٤ معنوي  ٢,٦٩٨  ٣٩ معنوي  ٢,١٩٦  ٢٤ معنوي  ٢,٩٢٤  ٩

 معنوي  ٢,٢٥٣  ٥٥ معنوي  ٣,٠٩٦  ٤٠ يغیر معنو   ٠,٥٧٧  ٢٥ معنوي  ٢,٦٨٥  ١٠

 معنوي  ٣,١٦  ٥٦ معنوي  ٤,٦٣  ٤١ معنوي  ٢,٦٠٤  ٢٦ معنوي  ٢,٩٧  ١١

 معنوي  ٢,٨٤٨  ٥٧ معنوي  ٥,٣٠١  ٤٢ معنوي  ٢,٨٧١  ٢٧ معنوي  ١,٧٢٦  ١٢

 معنوي  ٣.٢٦١  ٤٣ معنوي  ٣.٥٤٩  ٢٨ معنوي  ٢.٩  ١٣

 معنوي  ٢.٥٥  ٤٤ معنوي  ١.٩٧٤  ٢٩  يغیر معنو   ٠.٢٥١  ١٤

 معنوي  ١.٨٩١  ٤٥ معنوي  ٢.٥٧٩  ٣٠ معنوي  ٣.٩٣٣  ١٥

 معنوي  ٢.٧٣٧  ٥٨

الجــــــد ولیــــــة ) ت( قیمــــــت، )٩٨( وأمــــــام درجــــــة) ٠٥،٠ (≤معنــــــوي عنــــــد مــــــستوى معنویــــــة           
  . ) ٤٥٦ ، ٢٠٠٠ ، الراوي(  )٦٥٨،١(تساوي

) ٥.٣٠١ –٢٥١.٠(أن القــیم التائیــة لفقــرات المقیــاس تراوحــت بــین ) : ٣(رقــم یبــین الجــدول   
) ٠. ٠٥ (≤ وأمام مستوى معنویة ،  )٩٨ ( الجد ولیة أمام درجة حریة) ت(رجوع إلى قیمة وعند ال

 ماعــدا ، فقــرة أثبتــت قــدرة تمییزیــة) ٥٠( و فــي ضــوء ذلــك یتــضح أن ، )١.٦٥٨(نجــد أنهــا تــساوي 
المحتـسبة مـع ) ت(تـم االسـتدالل علیهـا مـن خـالل مقارنـة قیمـة ، فقرات لم تثبـت قـدرة تمییزیـة ) ٨(

تــم حــذف   فقــد، الجــد ولیــة ) ت(المحتــسبة أقــل مــن قیمــة ) ت( وبمــا أن قیمــة ، ا الجــد ولیــة قیمتهــ
  .الفقرات ضعیفة التمییز 

    أسلوب معامل أالتساق الداخلي٢-٥ـ٣ـ٣
أو معامـــل تجانـــسه إلـــى الحـــصول علـــى تقـــدیر ، یـــؤدي فحـــص االتـــساق الـــداخلي للمقیـــاس   " 

 فـي فقراتـه  متجانـساً یقدم لنـا مقیاسـاً " ن هذا األسلوب  أ، ) ٣٥ ، ١٩٩٩، باهي( "وینيلصدقه التك
 عـن قدرتـه علـى أبـراز فضالً  ، بحیث تقیس كل فقرة البعد السلوكي نفسه الذي یقیسه المقیاس ككل

 فبعد استبعاد الفقرات غیر الممیـزة تـم أیجـاد ، )١٠١، ١٩٩٠، كاظم" (الترابط بین فقرات المقیاس 
 طالــب) ١٠٠(كــل فقــرة بالدرجــة الكلیــة للمقیــاس لــنفس عینــة التمییــز البالغــة معامــل ارتبــاط درجــة 

 یــتم قیاســه مــن خــالل حــساب معامــل و ، بــصدق االتــساق الــداخلي للمقیــاس" یــسمى إذ  ، وطالبــة
 ، )٦٨ ، ٢٠٠١، فرحـات" ( الدرجة الكلیة للمقیاس، أالرتباط بین المفردة والمجموع الكلي للمحاور 

  .یبین ذلك ) ٤( رقم  والجدول ، لتحقیق ذلك ) بیرسون(عامل أالرتباط البسیط وقد تم استخدام م
  )٤( رقم الجدول

   الذكاء االجتماعيیبین معامل أالرتباط بین الفقرات والدرجة الكلیة لمقیاس 
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 ١٣٠

رقم 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

داللة 
  الفروق

رقم 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

داللة 
  الفروق

رقم 
  الفقرة

معامل 
  رتباطاال 

داللة 
  الفروق

رقم 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

داللة 
  الفروق

غیر   ٠,١٠٢  ٣٣ معنوي  ٠,٢١  ١٧ معنوي  ٠.٤٠٨  ١
 يمعنو 

 معنوي  ٠,٥٠٥  ٤٧

 معنوي  ٠,٢٦  ٤٩ معنوي  ٠,٥٩  ٣٤ معنوي  ٠,٥٩٥  ١٨ معنوي  ٠,٦٩٣  ٢

غیر   ٠,١٣١  ٣
 يمعنو 

 معنوي  ٠,٣٦٨  ٥٠ معنوي  ٠,٢١٧  ٣٥ معنوي  ٠,٤٠٢  ١٩

غیر   ٠,١٢٧  ٢٠ ويمعن  ٠,٤٨٧  ٤
 معنوي

غیر   ٠,١٢٥  ٣٧
 يمعنو 

 معنوي  ٠,٥١٧  ٥١

 معنوي  ٠,٦٣٢  ٥٢ معنوي  ٠,٤٣١  ٣٨ يمعنو   ٠,٥١  ٢٢ معنوي  ٠,٥١٢  ٦

غیر   ٠,١٤  ٣٩ معنوي  ٠,٦٠٢  ٢٤ معنوي  ٠,٦١٢  ٨
 يمعنو 

 معنوي  ٠,٥٠٦  ٥٣

غیر   ٠,١١٥  ٢٦ معنوي  ٠,٥٣٥  ٩
 معنوي

 معنوي  ٠,٣٥٤  ٥٤ معنوي  ٠,٣٥٥  ٤٠

 معنوي  ٠,٣٨  ٥٥ معنوي  ٠,٣٦١  ٤١ يمعنو   ٠,٥٥٣  ٢٧ يمعنو   ٠,٣١٦  ١٠

 معنوي  ٠,٤٥  ٥٦ معنوي  ٠,٤٥٣  ٤٢ معنوي  ٠,٦٣  ٢٨ معنوي  ٠,٣٧٧  ١١

غیر   ٠,١١١  ٤٣ معنوي  ٠,٤٦٧  ٢٩ معنوي  ٠,٣٨٩  ١٢
 معنوي

 معنوي  ٠,٣  ٥٧

غیر   ٠,١٥٤  ٣٠ معنوي  ٠,٤١٤  ١٣
 معنوي

 يمعنو   ٠,٣٧١  ٤٤

 معنوي  ٠,٣٣  ٤٥ يمعنو   ٠,٤٢  ٣١ معنوي  ٠,٢٠٥  ١٥

  معنوي  ٠,٤  ٤٦  معنوي  ٠,٢٢  ٣٢  معنوي  ٠,٤٦  ١٦

 معنوي  ٠,٥٧٩  ٥٨

ــــة             ــــستوى معنوی ــــد م ــــوي عن ــــة) ٠٥،٠ (≤معن ــــام درجــــة حری ــــة، )٩٨(وأم ــــة ) ر(قیم الجــــد ولی
  ). ٤٦٣ ،  ٢٠٠٠ ، الراوي) (١٦٥،٠(تساوي
رجـــة الكلیــــة یــــاس والدأن قـــیم معامــــل االرتبـــاط بــــین فقـــرات المق) : ٤(رقــــم یبـــین الجـــدول         

 وعنــد الرجــوع إلــى جــداول داللــة معامــل االرتبــاط عنــد ، )٠,٦٩٣-٠,١٠٢(ینللمقیــاس تراوحــت بــ
 ، ) ١٦٥،٠(الجـد ولیـة تـساوي )ر( نجـد أن قیمـة)٠٥،٠(≤وأمام مستوى معنویـة، )٩٨(درجة حریة

 ، رة تمییزیــة  لــم تثبــت قــدفقــرات )٨( و، فقــرة أثبتــت قــدرة تمییزیــة ) ٤٢(وفــي ضــوء ذلــك یتبــین أن 
 وبمــا أن قیمــة ، المحتــسبة مــع قیمتهــا الجــد ولیــة )ر(تــم االســتدالل علیهــا مــن خــالل مقارنــة قیمــة 

 وعلـى هـذا ،  فقـد تـم حـذف الفقـرات ضـعیفة التمییـز، الجد ولیـة ) ر(المحتسبة أقل من قیمة ) ر(
، وعــات المتطرفــةالمجم( ياألســاس فــان عــدد فقــرات المقیــاس غیــر الممیــزة التــي تــم حــذفها بأســلوب
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 ١٣١

 وبهــذا یــصبح المقیــاس بــصورته النهائیــة بعــد . ةفقــر ) ١٦(هــي )وأســلوب معامــل االتــساق الــداخلي 
  ).٥ ( رقم كما مبین في الملحق، فقرة) ٤٢(عملیة التحلیل اإلحصائي لفقراته مؤلف من 

    ثبات المقیاس٦-٣ـ٣
 ، )Greenback , 1960 , 126(االنسجام أو االتساق في النتـائج "   یشیر الثبات إلى      

  بأســـلوب الفقـــرات، اســـتخدمت طریقـــة التجزئـــة النـــصفیةولغـــرض الحـــصول علـــى ثبـــات المقیـــاس 
بعــد أن حــذفت الفقــرات ،  شــملت عینــة التمییــزاســتمارة )٤٠( تــم تــصحیح إذ، )والزوجیــة، الفردیــة(

ات التسلـسالت  یمثـل الفقـرات ذاألولالنـصف ،  نـصفینإلـىثـم قـسمت ، غیر الممیـزة مـن المقیـاس
 بحیــث أصــبح لكــل فــرد درجتــان، والنــصف الثــاني یمثــل الفقــرات ذات التسلــسالت الزوجیــة، الفردیـة

،  الكـواز(علمًا انه قد استخدمت هذه الطریقـة فـي بعـض الدراسـات منهـا دراسـة، ) وزوجیة، فردیة(
) بیرسون(    معامل االرتباط البسیطاستخداموتم ، )٢٩ ٧، ٢٠٠٨، أحمد وآخران(و،)٧٦ ، ٢٠٠٥

أن االرتباط بین درجـات "، )٠,٧٤(المحتسبة تساوي)ر(فظهرت قیمة، بین درجات نصفي المقیاس
كــل مــن نــصفي االختبــار یعتبــر بمثابــة االتــساق الــداخلي لنــصف االختبــار فقــط ولــیس لالختبــار 

 لثبــــاتولكــــي نحــــصل علــــى تقــــدیر غیــــر متحیــــز ، )١١٦ ، ١٩٩٣،  حطــــب وآخــــرانأبــــو( "ككــــل
، ) ٪٨٥(  بلغت قیمة معامل الثبات الكليإذ، )بروان-سبیرمان(  معادلةاستخداممله تم االختبار بكا

   .وهو دال إحصائیا مما یدل على ثبات المقیاس
    وصف المقیاس وتصحیحه٧ـ٣ـ٣

 ،   جامعـــة الموصـــلالـــذكاء االجتمـــاعي لطلبـــة الـــسنة األولـــى كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة مقیـــاس      
 تــألف المقیــاس ،  الــذكاء االجتمــاعيس صــادقة وثابتــة لقیــاس مــستوى یهــدف إلــى تــوفیر أداة قیــا

وتتم   ،   ) ٥( كما مبین في الجدول ، محاور )ةخمس(موزعة على، فقرة )٤٢( بصورته النهائیة من
  علـى مقیـاس لیكـرت الخماسـياإلجابة على فقـرات المقیـاس مـن خـالل خمـسة بـدائل مرتبـة تنازلیـاً 

الفقــرة االیجابیــة تعطــى  . لمــضمون الفقــرةوتكــون األوزان تبعــاً  ، )أبــداً ، ادرا  نــ، أحیانــاً ، غالبــاً ، دائمــاً (
 وتكــون ،درجــة )٥ـــ١(والعكــس صــحیح بالنــسبة للفقــرة الــسلبیة بــین ، درجــة) ١ـــ٥( لهــا األوزان بــین

) ٤٢(  أمــا الدرجــة الكلیــة الــدنیا للمقیــاس فهــي، درجــة )٢١٠( الدرجــة الكلیــة العلیــا للمقیــاس هــي
  .درجة

  )٥( رقم لالجدو
  الذكاء االجتماعيیبین توزیع الفقرات على محاور مقیاس 

  المجموع  تسلسل الفقرات  المحاور  ت

  ٦   ٤١، ٣١ ،  ١٦ ،  ١١ ،  ٦ ،  ١   الكفایة االجتماعیة  .١
  ٨  ٤٦، ٤٢ ،  ٣٢ ،  ٢٧ ،  ٢٢ ،  ١٧ ،  ١٢  ،  ٢   االنضباط االجتماعي  .٢
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 ١٣٢

  ٨  ٥٣، ٥٠ ،  ٤٧ ،  ٣٨ ،  ٢٨ ،  ١٨ ،  ١٣ ،  ٨   المهارات االجتماعیة  .٣

 ،  ٤٤  ،  ٣٤ ،  ٢٩ ،  ٢٤ ،  ١٩ ،  ٩ ،  ٤   التسامح االجتماعي  .٤
٥٦، ٥٤ ، ٥١  

١٠  

المشاركة الوجدانیة والتعاطف مع   .٥
  اآلخرین

٥٢، ٤٩ ،  ٤٥  ،  ٤٠ ،  ٣٥ ،  ١٥ ،  ١٠ ،
٥٨، ٥٧، ٥٥  

١٠  

  ٤٢  للفقراتالمجموع الكلي 
   الذكاء االجتماعي لمقیاس التطبیق النهائي  ٨-٣-٣

فـي الـسنة األولـى كلیـة   وطالبـة طالـب)٩٢(تم تطبیق المقیاس على عینة التطبیق البالغـة        
 وزعت علیهم ،  ودون تحدید وقت ثابت لإلجابة على المقیاس، جامعة الموصلالتربیة الریاضیة 
أمـام كـل ) √(  بوضـع عالمـة  وذلـك،  وتم شرح طریقة اإلجابة على المقیـاس ، كراسات المقیاس

یـع فقـرات المقیـاس بكـل وتـم التأكیـد علـیهم لإلجابـة علـى جم، فقرة وتحت البدیل الذي تـراه مناسـبا 
 ثم تـم جمـع كراسـات المقیـاس مـن ، ابة تكون على كراسة المقیاس نفسه أن اإلجعلماً ، دقة وأمانة
 ،  لعــدم تــصحیحهاتاناســتمار  ) ٢( واســتبعدت ، اســتمارة ) ٨٠( إذ تــم الحــصول علــى ، المختبـرین

 وبهذا تكون درجة المختبر على المقیـاس هـي مجمـوع ،  لم یتم الحصول علیها اتاستمار ) ١٠(و
  .درجاته على فقرات المقیاس جمیعاً 

   الوسائل اإلحصائیة ٩-٣
  . واالنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي-
    المنوال-
  .)٣٣٤ ، ٢٠٠٤، النبهان(الدرجة المعیاریة  -
  ) كارل بیرسون (  معادلة معامل االلتواء لـ-
  ) بیرسون(  معامل االرتباط البسیط لـ-
  . )٢٧٢ - ١٠١ ،  ١٩٩٩ ، التكریتي والعبیدي ( )ت(  اختبار-
  .) ١٤٦ ، ١٩٩٨ ، عالوي (  المتوسط الفرضي -
   .)١١٢ ، ٢٠٠٦، رضوان() براون-سبیرمان(  معادلة-
  .) ٩٠-٨٨ ،  ٢٠٠١ ، ن و عمر وآخر (  النسبة المئویة-
  عرض النتائج ومناقشتها -٤

الــذكاء االجتمــاعي لطلبــة الــسنة األولــى  مــن خــالل هــذه الدراســة ببنــاء مقیــاس ون قــام البــاحث     
 ، المقیـاس وقد تم ذلـك مـن خـالل إجـراءات خاصـة ببنـاء ،  جامعة الموصلكلیة التربیة الریاضیة 

  . وبذلك تحقق الهدف األول من البحث
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 ١٣٣

  الذكاء االجتماعي عرض نتائج عینة البحث لمقیاس ١ـ٤
 علــى  والــذي تــم تطبیقــهُ ، الــذكاء االجتمــاعي مــن صــالحیة مقیــاس ون بعــد أن تأكــد البــاحث      
 لعن طریـق معادلـة معامـل االلتـواء ،  تم التأكد من مالءمة المقیاس لعینة البحث،  البحثعینة 

  .ن ذلك یبی) ٦( رقم  والجدول ، )كارل بیرسون ( 
  

  )٦(رقم الجدول 
یبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمنوال ومعامل االلتواء إلجابات عینة البحث في 

   الذكاء االجتماعيمقیاس 
          المعالم 

  اإلحصائیة 
    المقیـاس

وحدة   العینة
  القیاس

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

معامل   المنوال
  االلتواء

  جةالنتی

  *طبیعي  ٠.٤٤  ١١٤  ١١,٣  ١٠٨,٩٥  درجة  ٨٠  الذكاء االجتماعي 
) ١± (  واالختبــــارات مالءمـــــة للعینــــة إذا وقــــع معامـــــل االلتــــواء بـــــین ،  یعــــد االلتــــواء طبیعیـــــاً * 
   .)٢٩٩، ٢٠٠٨، أحمد وآخران( )٢٠٦ – ٢٠٤ ،  ١٩٨٠، االطرقجي (
  
  مناقشتها و  لدى عینة البحثالذكاء االجتماعي قیاس عرض نتائج ٢-٤

 بإیجــاد المتوســط ونقــام البــاحث،  عینــة البحــثلــدى الــذكاء االجتمــاعيألجــل تقــویم مــستوى       
 إلــى الــذكاء االجتمــاعيصنف یــوســوف ، ومقارنتــه بالمتوســط الحــسابي لــدیهم، الفرضــي للمقیــاس

ـــذي یفـــوق المتوســـط الفرضـــي ،  وذكـــاء ســـلبي ، ذكـــاء ایجـــابي ـــة ال ـــى أســـاس أن متوســـط العین عل
حدود        ضمن ذكاءمعنویة الفیما تمثل القیمة غیر ، ایجابي ذكاءس بصورة معنویة هو للمقیا

) ٧( رقـم والجـدول، ذكـاء سـلبي أما القیم األدنى من المتوسـط الفرضـي فتمثـل ، المتوسط الفرضي
  . ذلك یبین

  )٧(رقم الجدول 
 لعینة  المحتسبة)ت( وقیمةیبین المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والمتوسط الفرضي

  الذكاء االجتماعيمقیاس  البحث في
المعالم             

  اإلحصائیة 
   المقیاس

المتوسط   العینة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

المتوسط 
  الفرضي

) ت(قیمة 
  المحتسبة
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 ١٣٤

  *١,٩  ١٢٦  ١١,٣  ١٠٨,٩٥  ٨٠  الذكاء االجتماعي
 الجــد ولیــة)ت(قیمــة، )٧٩( وأمــام درجــة حریــة، )٠٥،٠ (≤معنــوي عنــد مــستوى معنویــة*  
   .)٤٥٦  ، ٢٠٠٠ ، الراوي ) ( ٦٧١،١(

أن قیمة المتوسط الحسابي إلجابات عینة البحث على فقرات ) : ٧(رقم        یتبین من الجدول 
 ،  درجـة)١١,٣±( وبـانحراف معیـاري قـدره،  درجـة)١٠٨,٩٥ (ت قـد بلغـالذكاء االجتمـاعيمقیاس 

 البـالغ (*)  والمتوسـط الفرضـي للمقیـاس، متوسـط درجـات العینـةوعند اختبار معنویة الفروق بین 
عنــد ، )١,٩(المحتــسبة ) ت(وباســتخدام االختبــار التــائي لعینــة واحــدة بلغــت قیمــة ،  درجــة)١٢٦(

 ممـا یـدل ،  ) ٦٧١،١( الجـد ولیـة البالغـة ) ت(وهـي اكبـر مـن قیمـة ، )٠٥،٠ (≤مستوى معنویة
   ).المتوسط الفرضي للمقیاس(ث على أن الفرق معنوي لصالح عینة البح

  
  الذكاء االجتماعي  عرض المستویات المعیاریة لنتائج عینة البحث في مقیاس ٣-٤

 مــن خــالل الــدرجات الخــام قــام التقــویم ونتیجــة لعــدم وضــوح ،  ألهــداف البحــثاســتكماالً         
 فــــي تفــــسیر  تــــساعد هــــذه المــــستویاتإذ " ،  بوضــــع مــــستویات معیاریــــة لعینــــة البحــــث ونالبــــاحث

اء اســتخدامها فــي الــدرجات الخــام وتعطیهــا معنــى لــه داللــة ممــا یجعلهــا أكثــر موضــوعیة فــي أثنــ
 مبـــــین فـــــي  وكمـــــا)٣٦٠ ، ٢٠٠٩، الطــــائي(، ) ١٠٢ ، ١٩٩٧ ، الجـــــوادي (  "عملیــــة التقـــــویم 

   . )٨( رقم الجدول
  )٨(رقم الجدول 

الذكاء        عینة البحث في مقیاس  والنسبة المئویة لالطلبةیبین المستویات المعیاریة وعدد 
   االجتماعي

  النسبة المئویة  لطلبةعدد ا  المستوى المعیاري  الدرجة الخام

  ٪٣,٧٥  ٣  جید جدا   فأكثر١٣١
  ٪١٥  ١٢  جید  ١٣٠- ١٢٠
  ٪١٧,٥  ١٤  متوسط  ١١٩- ١٠٩
  ٪٢٨,٧٥  ٢٣  مقبول  ١٠٨- ٩٨

                                                 
ــــرات ×  مجمــــوع أوزان البــــدائل =  للمقیــــاسالمتوســــط الفرضــــي) *( ــــدائل÷عــــدد الفق  ، ١٩٩٨ وي، عــــال( عــــدد الب

  التــدرج خماســي وتكــون اإلجابــة علیــه علــى وفــق مقیــاس  فقــرة ، )٤٢( یتكــون مــن لمقیــاس وبمــا أن ا.)١٤٦
  . درجة ١٢٦ =٥ ÷٤٢ ×٥+٤+٣+٢+١=  المتوسط الفرضي إذا، ) ١,٢,٣,٤,٥(

ویم إذ أن هناك العدید من الدراسات والبحوث في مجـاالت متعـددة اعتمـدت علـى المتوسـط الفرضـي للتقـ   
  .)٨٩ -٨٥،  ٢٠٠٦الطائي ،  (،  ) ٤٩،  ٢٠٠٤النعمة ،  (منها 
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 ١٣٥

  ٪٣٢,٥  ٢٦  ضعیف  ٩٧- ٨٦
  ٪٢,٥  ٢  ضعیف جداً   فاقل٨٥ 
  ٪١٠٠  ٨٠  ١١,٣= ع ±  ١٠٨,٩٥=س  
ــم ومــن الجــدول         ــا یــأتي )٨(رق  ، تكــرار )٣(علــى )جیــد جــداً ( حــصل المــستوى : یتبــین م

وبنسبة مئویة  ، تكرار )١٢(فقد حصل على) جید(أما المستوى ، )٪٣,٧٥(وبنسبة مئویة مقدارها 
، )٪١٧,٥(وبنـسبة مئویـة مقـدارها ، تكـرار )١٤(على ) متوسط(وحصل المستوى ، )٪١٥(مقدارها
وحــصل المــستوى ، )٪٢٨,٧٥( وبنــسبة مئویــة ، تكــرار) ٢٣(حــصل المــستوى مقبــول علــى بینمــا 

ضـعیف (حـصل المـستوى أخیرًا و ، )٪٣٢,٥(  وبنسبة مئویة مقدارها، تكرار )٢٦(على ) ضعیف(
 وذلــك مــن مجمــوع العینــة المتكونــة مــن، )٪٢,٥(  وبنــسبة مئویــة مقــدارها، تكــرار )٢( علــى) جــداً 

ویمثلـون النـسبة المئویـة  ، جامعـة الموصـل في السنة األولـى كلیـة التربیـة الریاضـیة  لبطا )٨٠(
)١٠٠٪. (  
  االستنتاجات و التوصیات    -٥
    االستنتاجات١-٥

ــ الــذكاء االجتمــاعيقیــاس ل ؤه فــي الدراســة الحالیــةتــم بنــافاعلیــة المقیــاس الــذي  -  طلبــة دى ل
  .عة الموصل جام كلیة التربیة الریاضیة  فيالسنة األولى

بـــصفته دافعـــا لهـــم فـــي  م علـــیهیـــؤثر األولـــى بـــذكاء اجتمـــاعي  الدراســـیةطلبـــة الـــسنةیتمتـــع  - 
 . أهدافهم وطموحاتهمتحقیق

  .التي تم وضعها في البحث الحالي لمستوى عینة البحثمعیاریة المستویات ال مالئمة - 

   التوصیات٢-٥
ـــىتعزیـــز الـــذكاء االجتمـــاعي لطلبـــة الـــسنة  -  یـــة الریاضـــیة جامعـــة الموصـــل  كلیـــة الترباألول

 فــي عتمــد نجــاح العملیــة التربویــة والریاضــیةوعلــیهم یً . باعتبــارهم نــواة مهمــة فــي المجتمــع
 ویفترض ،  والعنایة بمتطلباتهم النفسیة والمهنیة،  من حیث اهتمام الجامعة بهم، الجامعة

 .ضروریة لعملهمأن توفر الجامعة لهم الجو الریاضي المناسب واإلمكانات والمستلزمات ال

 وانعكاسـاته علـى ، العمل على تنشیط عملیة البحث العلمي في محاور الـذكاء االجتمـاعي - 
 اإلنــسان والهــدف مــن ذلــك خلــق ، مجمــل العمــل الریاضــي ودرجــة الــذكاء االجتمــاعي فیــه

 . ذكائه االجتماعي الفني وتطویرأدائه وتحسین ،  والمحافظة علیه، العلمي الناجح

اس اآلتـــي فـــي قیــاس الـــذكاء االجتمـــاعي لطلبـــة الــسنوات اُألخـــرى فـــي كلیـــة اســتخدام المقیـــ -
  . التربیة الریاضیة جامعة الموصل

  المصادر العربیة واالجنبیة 
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 ١٣٦

وعالقتها المسایرة االجتماعیة الساندة ): ٢٠٠٢(  دار عشیر وعمر یاسین جباري، إبراهیم -١
ــــى فــــي الجامعــــة ــــة األول ــــدى طلبــــة المرحل ــــا ل ــــة ، بقــــوة األن ــــد، جامعــــة دهــــوكمجل  ، )٧(المجل

 .دهوك، )١(العدد

دار المسیرة ، ١ط، سیكولوجیة التنشئة االجتماعیة ):١٩٩٨(صالح محمد علي، أبو جادو -٢
 .عمان، للنشر والتوزیع والطباعة 

 ، مكتبــة االنجلــو المــصریة، ٥ط، القــدرات العقلیــة):١٩٩٦(فــؤاد عبــد اللطیــف، أبــو حطــب -٣
 .القاهرة

ـــد اللط، أبـــو حطـــب -٤ ـــو ، ٣ط، التقـــویم النفـــسي):١٩٩٣(یـــف وآخـــرانفـــؤاد عب ـــة االنجل  مكتب
 .القاهرة، المصریة

 منظومـــــة إطـــــاروضـــــعیة الـــــذكاء االجتمـــــاعي فـــــي ):٢٠٠٥(محمـــــد الـــــسعید،  حـــــالوةأبـــــو -٥
كلیــة ، )أطفــال الخلــیج ذوي االحتیاجـات الخاصــة (المكتبــة االلكترونیـة ، اإلنــسانیةالشخـصیة 

 .القاهرة، جامعة اإلسكندریة، التربیة

الـــذكاء الشخـــصي وعالقتـــه بالـــذكاء االجتمـــاعي والـــذكاء ):٢٠٠١(منـــى ســـعید، بـــو ناشـــئأ -٦
 .القاهرة، )٢٢(العدد، )١٤(المجلد، المجلة المصریة للدراسات النفسیة ، الموضوعي

إعـــداد مقیـــاس الرضـــا عـــن العمـــل ألعـــضاء الهیئـــات ):٢٠٠٨(احمـــد حـــازم وآخـــران، أحمـــد -٧
بحــث منــشور فــي مجلــة ، اضــیة فــي جامعــة الموصــلالتدریــسیة فــي كلیــة وأقــسام التربیــة الری

ــــد، أبحــــاث كلیــــة التربیــــة األساســــیة ــــة التربیــــة األساســــیة، )١(العــــدد، )٧( المجل جامعــــة ، كلی
 .الموصل

لـــدى طلبـــة بنـــاء مقیـــاس المـــسایرة االجتماعیـــة ) : ٢٠٠٤( عبـــد الـــستار أســـماء، االســـدي  -٨
  .جامعة بغداد ، )غیر منشورة( رسالة ماجستیر، الجامعة 

 النهـضة المـصریة ، قیـاس الـذكاء االجتمـاعي ) : ب ت(  محمد عماد الدین ،  سماعیلإ -٩
  . القاهرة ، 

 ، ١ ط ، الوسائل التطبیقیة فـي الطـرق اإلحـصائیة ) : ١٩٨٠(  محمد علي ، االطرقجي   -١٠
  . بیروت ، دار الطلیعة للطباعة والنشر 

 ، لعلمیــــة بــــین النظریــــة والتطبیــــق المعــــامالت ا) : ١٩٩٩(  مــــصطفى حــــسین ، بــــاهي   ـــــ  ١١ 
  . القاهرة ، مركز الكتاب للنشر 

 ترجمــة ، تقیــیم تعلــیم الطالــب التجمیعــي والتكــویني ) : ١٩٨٣(  بنیــامین وآخــرون ، بلــوم  ـــ ١٢ 
  . القاهرة ،  دار ماكروهیل ، محمد أمین المفتي وآخرون 

التطبیقـات اإلحـصائیة ) : ١٩٩٩(  حـسن محمـد عبـد ،  ودیع یاسـین والعبیـدي ، التكریتي  -١٣
  . جامعة الموصل ،  دار الكتب للطباعة والنشر ، في بحوث التربیة الریاضیة 
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 ١٣٧

بناء بطاریة اختبار المهارات الهجومیـة بكـرة الیـد ) : ١٩٩٧(  عبد الكریم قاسم ، الجوادي   ـ١٤ 
 كلیـــة ،  )نـــشورةغیـــر م( أطروحـــة دكتـــوراه ،  جامعـــة الموصـــل ، لطـــالب كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة 

    . جامعة الموصل، التربیة الریاضیة 
سلـــسلة كتـــب ثقافیـــة شـــهریة یـــصدرها المجلـــس ، الـــذكاء العـــاطفي):٢٠٠٠(دانیـــال، جولمـــانــــ  ١٥ 

  .الكویت، الوطني للثقافة والفنون واألدب
االختبـــــارات والقیـــــاس واإلحـــــصاء فـــــي المجـــــال ) : ٢٠٠٤(  علـــــي ســـــلوم جـــــواد ، الحكـــــیم ــــــ ١٦ 

 ،  دار الطیـــف للطباعـــة ،  جامعـــة القادســـیة ،  وزارة التعلـــیم العـــالي والبحـــث العلمـــي  ،الریاضـــي 
  .القادسیة 

ــــــــــــــــــــــــل -١٧ ــــــــــــــــــــــــذكاء العــــــــــــــــــــــــاطفي :)٢٠٠٤( ســــــــــــــــــــــــعادة ، خلی ــــــــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــــــــع ،  دورة ف  موق
                                                                          Http:llwww.eqla.com):انترنیت(اإلقالع

دار ، وآخــــرونترجمــــة ســــید الطــــواب ، ٤ ط، مــــدخل علــــم الــــنفس):١٩٨٣(لنــــدال، فدافیــــد و -١٨
  .القاهرة، نشورات مكتبة التحریرم، الدار الدولیة للنشر والتوزیع، ماكجر وهیل للنشر

  .جامعة بغداد، علم نفس الشخصیة):١٩٩٠(عزیز حنا وآخرون،  داود-١٩
 ،  مدیریــة مطبعــة الجامعــة ، المــدخل إلــى اإلحــصاء ) : ٢٠٠٠(  خاشــع محمــود ،  الــراوي ـــ٢٠

   .جامعة الموصل
المـــــدخل إلـــــى القیـــــاس فـــــي التربیـــــة البدنیـــــة ) : ٢٠٠٦(  محمـــــد نـــــصر الـــــدین ، رضـــــوان  -٢١ 

  . القاهرة ،  مصر ،  مركز الكتاب للنشر ، ١ ط ، والریاضیة 
، دار الكتاب الجامعي، ٢ط، مبادئ علم النفس التربوي):٢٠٠٢(عماد عبد الرحیم،  ألزغلول-٢٢

  .األردن
 دار ، االختبـارات والمقـاییس النفـسیة ) : ١٩٨١(  عبـد الجلیـل إبـراهیم وآخـرون ، ـ  الزوبعي ٢٣

  . جامعة الموصل ، الكتب للطباعة والنشر 
، لطباعــــة والنــــشردار الفكــــر ل، ٣ط، المتمیــــزین والموهــــوبین):٢٠٠٢(نادیــــا هایــــل،  الــــسرور-٢٤

  .القاهرة
الذكاء االجتماعي والقیم االجتماعیة وعالقتهما بـالتوافق النفـسي ):١٩٩٨(نبیل صالح، سفیانـ ٢٥

، كلیـة التربیـة، )غیـر منـشورة(أطروحـة دكتـوراه، واالجتماعي لدى طلبة علم النفس في جامعة تعـز
  .جامعة بغداد

ــــ ٢٦  الطلبــــة ذوي المــــستویات المتباینــــة فــــي اتجاهــــات ):٢٠٠٠(أنــــور محمــــد عیــــدان، الــــسودانيـ
الجامعـــــــة ، كلیـــــــة اآلداب، )غیـــــــر منـــــــشورة(رســـــــالة ماجــــــستیر، التنــــــافس نحـــــــو بعـــــــضهم الـــــــبعض

  .بغداد، المستنصریة
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 ١٣٨

، دار الفكـر العربـي، )رؤیة معاصرة(علم النفس لالجتماعي):١٩٩٩(سعد عبد الرحمن، السیدـ ٢٧
  .القاهرة

 وعبــد الــرحمن ، يترجمــة صــمد دلــي الكــر بــول، نظریــات الشخــصیة):١٩٨٣(دواف، شــلتز -٢٨
  .جامعة بغداد، القیسي

بناء مقیاس مقنن للسلوك االجتماعیـة لـدى طلبـة الجامعـة فـي ):١٩٩٨(محمد عبد اهللا، شوانـ ٢٩
  .جامعة بغداد، كلیة التربیة ابن رشد، )غیر منشورة(أطروحة دكتوراه، العراق

ـــ ٣٠  نفـــسي لـــدى طلبـــة كلیـــة التربیـــة بـــإب جامعـــة األمـــن ال):١٩٩٥(عبـــد اهللا محمـــد، ألـــصالحيـ
الجامعــــة ، كلیــــة التربیــــة، )غیــــر منـــشورة(رســــالة ماجــــستیر، صـــنعاء وعالقتــــه بالتحــــصیل الدراســـي

   .بغداد، المستنصریة
ــ ٣١  األنــشطةبنــاء مقیــاس المــسوولیة االجتماعیــة لممارســي ):٢٠٠٩(احمــد حــازم احمــد، الطــائيـ

، األساســیة كلیــة التربیــة أبحــاثشور فــي مجلــة بحــث منــ، الریاضــیة مــن طــالب جامعــة الموصــل
   .جامعة الموصل، األساسیةكلیة التربیة ، )٢(العدد، )٨(المجلد

تقــویم المهــارات القیادیــة فــي ضــوء الرضــا ) : ٢٠٠٦(  بثینــة حــسین علــي أوحیــد ، الطــائي ـــ ٣٢
أطروحـة دكتـوراه  ، الوظیفي لدى أعضاء الهیئـات اإلداریـة والمـدربین فـي أندیـة المنطقـة الـشمالیة 

  . جامعة الموصل ،  كلیة التربیة الریاضیة ، )غیر منشورة (
ـــ  ٣٣  دار الـــشروق ، أساســـیات المعاینـــة اإلحـــصائیة ) : ٢٠٠١(  ســـلیمان محمـــد ، طـــشطوش ـ

   . عمان، للنشر 
الذكاء االجتماعي لمعلمة الروضة وعالقتـه بكفـاءة أدائهـا والـذكاء ):٢٠٠١(فوقیة، عبد الفتاحـ ٣٤
   .القاهرة، )٢٢(العدد، )١٤(المجلد، المجلة المصریة للدراسات النفسیة، جتماعي للطفلاال
 وعالقتــه بالمــسایرة االجتماعیــة يالــذكاء االنفعــال):٢٠٠٦(ســرى غــانم محمــود ســلو، ألعبیــديـــ ٣٥

   .جامعة الموصل، كلیة التربیة، )غیر منشورة(رسالة ماجستیر، لدى طلبة الجامعة
 دار المعـــارف ،  ٣ ط، مــدخل علـــم الــنفس الریاضـــي ) : ١٩٩٨( حـــسن  محمــد ، عـــالوي ـــ ٣٦

  . القاهرة ، للطباعة والنشر 
 ،  ٢ ط، اإلحـــصاء التعلیمـــي فـــي التربیـــة البدنیـــة والریاضـــیة ) : ٢٠٠١(  وآخـــران ، عمـــر ــــ  ٣٧

  . القاهرة ، دار الفكر العربي 
 دار الفكـــر العربـــي ، مـــي دلیـــل البحـــث العل) : ١٩٩٩(  خیـــر الـــدین علـــي احمـــد ، عـــویس ــــ ٣٨

  . القاهرة ، للطباعة والنشر 
 دار ، القیاس والتجریـب فـي علـم الـنفس والتربیـة ) : ١٩٨٥(  عبد الرحمن محمد ، عیسوي ـ ٣٩

  . القاهرة ، المعرفة الجامعیة 
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 ١٣٩

، ١ط، تــصمیم البحــوث النفــسیة واالجتماعیــة والتربویــة):١٩٩٩(عبــد الــرحمن محمــد، عیــسويـــ ٤٠
  .لبنان، بیروت،  الجامعیةدار الراتب

ـــ  ٤١  فعالیـــة برنـــامج تـــدریبي فـــي تنمیـــة الـــذكاء االجتمـــاعي ):٢٠٠٦(ســـالم علـــي ســـالم، الغرایبـــةـ
بحـث منـشور فـي مجلـة اتحـاد الجامعـات العربیــة ، واالنفعـالي لـدى طلبـة الـصف العاشـر األساسـي

  .جامعة دمشق، كلیة التربیة، )٢(العدد، )٤(المجلد، للتربیة وعلم النفس
 ،  مكتبـة االنجلـو المـصریة ، التقویم والقیاس النفسي والتربـوي ) : ١٩٨٥(  رمزیة ، الغریب ـ ٤٢

   .القاهرة
ـــ ٤٣ ـــبعض ):١٩٩٤(احمـــد عبـــد المـــنعم، الغـــولـ ـــاءة الذاتیـــة والـــذكاء االجتمـــاعي وعالقتهمـــا ب الكف

أطروحــة ، كــادیميالعوامــل الوجدانیــة لــدى المعلمــین التربــویین وغیــر التربــویین وانجــاز طالبهــم األ
  .القاهرة، جامعة أسیوط، كلیة التربیة، )غیر منشورة(دكتوراه

  . القاهرة ،  دار الفكر العربي للنشر ، القیاس النفسي ) : ١٩٨٠(  صفوت ، فرج ـ  ٤٤ 
 مركـز الكتـاب للنـشر ،  ١ ط، القیاس المعرفي الریاضـي ) : ٢٠٠١(  لیلى السید ،  فرحات ـ٤٥
  . القاهرة ، 

التغیـــــر ألقیمـــــي لـــــدى الـــــشباب فـــــي ضـــــوء الحـــــصار ):١٩٩٩(ابتهـــــال عبـــــد الجـــــواد، ظم كـــــا-٤٦
، كلیــة اآلداب، )غیــر منــشورة(رســالة ماجــستیر، دراســة میدانیــة فــي جامعــة الموصــل، االقتــصادي

      .جامعة الموصل
، بناء مقیاس مقنن لمفهـوم الـذات لـدى طلبـة المرحلـة اإلعدادیـة):١٩٩٠(علي مهدي، كاظم -٤٧

  .جامعة بغداد، كلیة التربیة األولى، )غیر منشورة(اجستیررسالة م
، المــدخل فــي علــم الــنفس التربــوي):٢٠٠٠(صــالح حـسن، يوالــدا هــر . وهیــب مجیــد، الكبیـسي-٤٨
  .األردن، اربد، دار الكندي للنشر والتوزیع، ١ط
داریـة مقارنة التغییر التنظیمي في ضوء القیم اإل) : ٢٠٠٥(  عدي غانم محمود ،  الكواز -٤٩ 

 كلیـــة ،  )غیـــر منـــشورة( أطروحـــة دكتـــوراه ، فـــي األندیـــة الریاضـــیة للمنطقـــة الـــشمالیة فـــي العـــراق 
  . جامعة الموصل ، التربیة الریاضیة 

  .القاهرة، الطفل والمجتمع):١٩٧٦(فریدریك، الكین -٥٠
  .القاهرة، ترجمة احمد فرج وآخرون، نظریات الشخصیة):١٩٦٩.(هول ج.ك، لندزي -٥١
، مجلـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــصن النفـــــــــــــــــسي، الـــــــــــــــــذكاء االنفعـــــــــــــــــالي):٢٠٠٥(مـــــــــــــــــل، المخزومـــــــــــــــــي -٥٢

 .                         Http:llwww.altwbad.com:)انترنیت(

ـــراهیم محمـــد،  المغـــازي-٥٣ ـــدى ):٢٠٠٤(إب ـــاءة االجتماعیـــة وعالقتهـــا بالتحـــصیل الدراســـي ل الكف
، ن النفـــسیین المـــصریةمجلـــة دراســـات نفـــسیة تـــصدر عـــن رابطـــة األخـــصائیی، طـــالب كلیـــة التربیـــة

  .القاهرة، )٤(العدد، )١٤(المجلد
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 ١٤٠

 دار ،  ١ ط، القیــاس والتقــویم فــي التربیــة وعلــم الــنفس ) : ٢٠٠٠(  ســامي محمــد ،  ملحــم -٥٤
  . سوریا ، المسیرة للطباعة والنشر والتوزیع 

 ، األســـس التدریبیـــة لفعالیـــة العـــاب القـــوى ) : ١٩٩٠(  قاســـم حـــسن وآخـــرون ،  المنـــدالوي -٥٥
  . بغداد ، مطابع التعلیم العالي 

 دار ، أساســـــیات القیـــــاس والتقـــــویم فـــــي العلـــــوم الـــــسلوكیة ) : ٢٠٠٤(  موســـــى ،  النبهـــــان -٥٦
  . عمان ، الشروق للنشر والتوزیع 

تقـــویم أداء رؤســـاء األندیـــة الریاضـــیة العراقیـــة فـــي ) : ٢٠٠٤(  ولیـــد خالـــد همـــام ،  النعمـــة -٥٧
ـــات اإلداریـــة مـــن ـــة ضـــوء الكفای ـــوراه ،  وجهـــة نظـــر أعـــضاء الهیئـــات اإلداری ـــر ( أطروحـــة دكت غی

  . جامعة الموصل ،  كلیة التربیة الریاضیة ،  )منشورة
  .عمان، دار الشروق للنشر والتوزیع، ٣ط، مقدمة في علم النفس):١٩٩٨(راضي، الوقفي-٥٨
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )١(رقم  الملحق

    جامعة الموصل    
     كلیة التربیة الریاضیة

  
  الذكاء االجتماعي  مقیاسحاور أراء السادة الخبراء حول صالحیة مبیاناست

  

  المحترم.......................……………..………  الدكتوراألستاذ الفاضلحضرة 
  

   :بعد التحیة
الــذكاء االجتمـاعي لطلبــة الــسنة األولــى بنـاء مقیــاس " جــراء البحـث الموســوم         فـي النیـة إ

  " .  جامعة الموصل كلیة التربیة الریاضیة
هـو مجموعـة القـدرات و العملیـات المعرفیـة و المهـارات التــي :بالـذكاء االجتمـاعيویقـصد         

تمكن الفرد الریاضي من حسن التصرف في المواقف االجتماعیة المختلفة وما یتضمنه من القـدرة 
آلخــرین واالســتجابة علــى التعــرف علــى الحالــة النفــسیة للمــتكلم وفهــم مــشاعر وأفكــار وســلوكیات ا

   ٠بطریقة مالئمة ومقبولة اجتماعیا

والعلــــوم  ،  النفــــسیةو   التربویــــة العلــــوموبــــصفتكم مــــن ذوي الخبــــرة واالختــــصاص فــــي مجــــال      
 مـن خـالل م اختیارهـا وتحدیـدها والتي ت،  طیا حاور المرفقةتفضلكم بقراءة الم یرجى ، الریاضیة 
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 ١٤٢

وبعــض التعریفــات  ،  والمــصادر العلمیــة ،  الــسابقة اســاتالدر  و ، أدبیــات البحــوث اإلطــالع علــى 
مـــدى ي حــول  فـــضال عــن إبــداء الـــرأ،  ٕاجــراء عملیــة مـــسح لهــاو  ، المتعــددة بالــذكاء االجتمـــاعي 

  . ومالءمتها لعنوان البحث ،  تهاصالحی
    مـع الشكـر والتقدیـر  

  

  :التوقیع 
  :اللقب العلمي 
  :االختصاص 

  :الكلیة 
  :التاریخ 

  
  

یصلح بعد   ال یصلح  یصلح  محاورال  ت
  التعدیل

        .الكفایة االجتماعیة:محور   .١
قدرة الریاضي على حل مشكالت العالقات االجتماعیة مع اآلخرین بما یحتویه من مهارات معرفیة اجتماعیة وذلك للهجوم على الفكرة 

  ٠)ال نستطیع حل المشكلة في وقت الصراع(ادهاغیر المنطقیة التي یتعلل بها كثیر من العدوانیین واالندفاعیین والتي مف
  :البدیل المقترح 

        .االنضباط االجتماعي: محور   .٢

هي تلك المسالك االجتماعیة التي یقوم بها الریاضي بمفرده أو مع الجماعة نحو االلتزام باألنظمة والقوانین والمعاییر والتقالید 
ماعة واحترام المواعید الریاضیة وغیر الریاضیة وااللتزام بالوقت ومراعاة مشاعر اآلخرین واألعراف االجتماعیة كأداء التحیة على الج

  ٠في المواقف االجتماعیة كافة
  :البدیل المقترح 

         .المهارات االجتماعیة: محور   .٣

عیة ایجابیة بناءة متبادلة مع هي مجموعة من السلوكیات اللفظیة وغیر اللفظیة التي تمكن الفرد الریاضي من إقامة عالقات اجتما
اآلخرین یستطیع بمقتضاها تحقیق أهدافه الشخصیة بصورة مقبولة ومقدرة من قبل اآلخرین بمعنى یتحصل بها على تدعیم اجتماعي 

  ٠ایجابي ویتفادى بها التدعیم االجتماعي السلبي
  :البدیل المقترح 

         .التسامح االجتماعي: محور   .٤

 والذین أتسمو فیها بأخطاء تجاهه أثناء ،  بالصفح والتسامح عن اآلخرین في أي موقف من المواقف االجتماعیةاستعداد الریاضي
  ٠تعاملهم معه

  :البدیل المقترح 

  الباحثون
  احمد حازم احمد الطائي.م.م
   الرزاق حسودمؤید عب.د.م
 احمد إسماعیل عبد هللا.م.م
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 ١٤٣

        .المشاركة الوجدانیة والتعاطف مع اآلخرین : محور   .٥

عتبار وتقدیر االختالف بین الناس في التعبیر عن حساسیة الریاضي تجاه مشاعر اآلخرین واالهتمام بهم وتفهمهم ووضعهم في اال
 مشاعرهم تجاه األشیاء تسهم في عمل التوازن بین المشاعر السلبیة واالیجابیة وتخفف الغضب وعواقبه الضارة بالشخص وباآلخرین

   .وتؤدي إلى تقویة الروابط االجتماعیة
  :البدیل المقترح 

  
  : یرجى بیان رأیكم حول :مالحظة 

    وتحـت البـدیل الـذي تـراه مناسـبا للمحـور ، امـام كـل محـور      )  ( وذلـك بوضـع عالمـة ، ى صـالحیة المحـاور اعـاله   مـد-
  . او إضافة البدیل المقترح ،  من خالل حذف او تعدیل المحور ، )  یصلح بعد التعدیل ،  ال یصلح ، یصلح ( 

  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )٢(رقم الملحق 

  معة الموصل  جا    
     كلیة التربیة الریاضیة

  

   للعینة لغرض الحصول على فقرات المقیاساستبیان مفتوح یبین

  عزیزي الطالب
  :    تحیة طیبة 

بنـاء مقیـاس الـذكاء االجتمـاعي لطلبـة الـسنة  "  إجـراء البحـث الموسـومون        یروم البـاحث
   " .األولى كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل

باعتبـارك ،  السلوكیة الدالـة علـى ذلـكالتصرفاتومن اجل التعرف من وجهة نظركم على         
ضل باإلجابـة علـى أرجـو التفـ.طلبة السنة األولى في كلیـة التربیـة الریاضـیة جامعـة الموصـل احد 

  . مع التقدیراألسئلة اآلتیة
  ؟لتي تثیر استیائكا الذكاء االجتماعي الدالة على  للطالب السلوكیةالتصرفاتهي  ـ ما١
*  
*  
*  
*  
*  
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 ١٤٤

لتي یجـب إتباعهـا  وا)المثیرة(الذكاء االجتماعي الدالة على  للطالب السلوكیةالتصرفاتهي  ـ ما٢
  ؟من وجهة نظرك

*  
*  
*  
*  
*  

    معنا تعاونكمینشاكر        
  
  
  
  
  
  

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  )٣( رقم الملحق
  
  

     جامعة الموصل
  كلیة التربیة الریاضیة

  
  استبیان آراء السادة الخبراء حول صالحیة فقرات مقیاس الذكاء االجتماعي

  

  

  المحترم .................................................. الدكتور األستاذ الفاضل
  

      :تحیة طیبة 
بنــاء مقیــاس الــذكاء االجتمــاعي لطلبــة الــسنة األولــى " یــروم البــاحثون إجــراء البحــث الموســوم 

  " . التربیة الریاضیة جامعة الموصل كلیة
هو مجموعة القدرات والعملیات المعرفیة والمهارات التـي تمكـن الفـرد : ویقصد بالذكاء االجتماعي 

مـــن القـــدرة علـــى  الریاضـــي مـــن حـــسن التـــصرف فـــي المواقـــف االجتماعیـــة المختلفـــة ومـــا یتـــضمنه
لوكیات اآلخـرین واالسـتجابة بطریقـة التعرف على الحالـة النفـسیة للمـتكلم وفهـم مـشاعر وأفكـار وسـ

  ٠مالئمة ومقبولة اجتماعیا
 وفــي مجــال العلــوم التربویــة ، ونظــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودرایــة علمیــة فــي بنــاء المقــاییس 

 فقــد تــم اختیــاركم كأحــد الخبــراء للحكــم علــى ، والنفــسیة والعلــوم الریاضــیة ومجــال القیــاس والتقــویم 
 والتـي تـم الحـصول علیهـا مـن خـالل توجیـه اسـتبیان مفتـوح ، لمرفقـة طیـا مدى صالحیة الفقرات ا

 ،  فــــضال عــــن االطــــالع علــــى المــــصادر العلمیــــة ، لعینــــة عــــشوائیة مختــــارة مــــن مجتمــــع البحــــث 
 راجین تفـضلكم ،  والدراسات والمقاییس السابقة الخاصة بالموضوع قید البحث ، واألطر النظریة 

  :على ما یأتي بقراءة االستبیان واإلجابة 

  ونالباحث
  م احمد حازم احمد الطائي.م
  مؤید عبد الرزاق حسو.د.م
  احمد إسماعیل عبد اهللا.م.م
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 ال ، تــصلح (  وتحــت البــدیل الــذي تــراه مناســبًا للفقــرة ، أمــام كــل فقــرة (     )   وضــع عالمــة -
  ) .حذف أو إعادة صیاغة أو إضافة عدد من الفقرات(من خالل )  تصلح بعد التعدیل، تصلح 

 .  مدى مالئمة الفقرة للمحور الذي وضعت ألجله -
 أحیانًا ، غالبا ، دائما (بدائل ) ٥( على وفق ، بة لفقرات المقیاس   مدى صالحیة بدائل اإلجا-
علـــى التـــوالي للفقــــرات  ) ١ ،  ٢ ،  ٣ ،  ٤ ،  ٥(  وتعطـــى لهــــا األوزان  ، )  ابـــدآ ،  نـــادرًا ، 

  .  وبالعكس للفقرات السلبیة ، االیجابیة 
        وٕاذا لم تحصل الموافقة فما هو السلم البدیل برأیكم ؟

   تعاونكم العلمي المباركشاكرین
  

  :التوقیع
    :اللقب العلمي
  :االختصاص

  : الجامعة والكلیة 
  :التاریخ 

  ال  تصلح تصلح  

  الباحثون
  احمد حازم احمد الطائي.م.م
   الرزاق حسودمؤید عب.د.م
  احمد إسماعیل عبد هللا.م.م
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 محور الكفایة االجتماعیة: أوال 
 تصلح بعد التعدیل ال تصلح تصلح الفقـرات ت
    .ال ارغب باستخدام أسلوب الثناء والتقدیر من قبل المعلم .١
    .ئي دون تقییم أو نقدأناقش األفكار والحلول مع زمال .٢
    .أشارك مع زمالئي باألعمال ونضع خطط مستقبلیة لها .٣
استطیع معرفة أهمیة الموضوع لحدیث مجموعة من األشخاص عن  .٤

 .طریق مراقبة حركات أیدیهم
   

    .اشترك في الرحالت المیدانیة بدون علم مسبق .٥
    .ارغب في تحقیق أهداف زمیلي قبل أهدافي .٦
    .یمنحني الخطأ فرصة لتعلم السلوك االجتماعي االیجابي .٧
    .اضطر غالبا لفعل أشیاء ال ارغب في فعلها .٨
    .أحب االعتداء على اآلخرین .٩
    .اكذب لكي أتهرب من المسؤولیة الملقاة على عاتقي .١٠
    .أقوم باالعتذار عن كل عمل خاطئ أقوم به .١١
أن الـشخص الـذكي هـو مـن یعـرف نقـاط ضـعفه وقوتـه وبمـاذا اعتقد  .١٢

 .یتمیز
   

اســـتغل حدســـي لمعرفـــة مـــاذا یتحـــدث مجموعـــة الغربـــاء بلغـــة غریبـــة   .١٣
 .عندما أكون في وسطهم

   

    .ال استطیع التوقف عن التفكیر في مشكالتي  .١٤
  .أتضایق من قضاء وقت الفراغ بمفردي  .١٥

 
   

  االجتماعيمحور االنضباط: ثانیا 
 تصلح بعد التعدیل ال تصلح تصلح الفقـرات ت
     .أفي بوعودي إذا أعطیت وعدا ألحد زمالئي .١
أحــــاول أن أكــــون ا كثــــر المتحــــدثین عنــــدما أشــــارك فــــي حــــوار مــــع  .٢

  .زمالئي مع احترام أرائهم
   

التــزم بالعمـــل الجمـــاعي الـــذي اتفـــق مــع زمالئـــي علیـــه إذا لـــم یظهـــر  .٣
  .ظرف طارئ

   

     . أتصرف براحتي عندما احل ضیفا على أقربائي .٤
     .احترم والداي ألنهما یصرفان علي .٥
     .أضع إعالنا في الكلیة إذا وجدت حاجة ال تعود لي .٦
اطلب من الواقفین في الدور انجاز عملي اختصارا للوقت وال انتظر  .٧

  . دوري
   

حتــى إذا لــم ،  مــن األشــخاصأأدي التحیـة فــي حالــة مــروري بجماعـة .٨
  .یروني

   

     .أرى أن آراء والداي ال تتناسب و آرائي .٩
     .ال استطیع انجاز أي عمل ال أمیل إلیه حتى وان كلفت به .١٠
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 ١٤٧

     .أرى أن الوقوف بالدور مع اآلخرین طریقة مملة .١١
     .استخدام جسر عبور المشاة حتى وان كان طویال في عبور الشارع  .١٢
     .اقلق على أمور عدیدة ال یفكر فیها اآلخرون عادة  .١٣
     .أبالغ في ردودي على مشكالت صغیرة  .١٤
     .ابؤوح بمشاعري نحو اآلخرین مهما كان نوعها  .١٥

 محور المهارات االجتماعیة: ثالثا 
 تصلح بعد التعدیل ال تصلح تصلح الفقرات ت
     .عف ا والقصور التي لديال یمكنني معرفة جمیع نقاط الض .١
     .استطیع القیام بعالقات اجتماعیة متبادلة مع اآلخرین .٢
     .ال استطیع حل المشكالت الحاصلة وقت الغضب .٣
     .اعرف أهمیة الحدیث بین األشخاص من تعابیر وجوههم .٤
ال اعـرف مـن أزعجنـي أو مـاهو الـشئ الـذي ، عندما اشعر باإلزعاج .٥

  .أزعجني
   

     .لدي قابلیة على تهدئة ذاتي .٦
انتظــــر حتــــى یــــستعید زمیلــــي عقلــــه المنطقــــي الرشــــید لمعرفــــة ســــبب  .٧

  .المشكلة
   

أن نجعلهــــم یــــشعرون أوال ، ال ارغــــب فــــي تحــــسین مــــستوى الطــــالب .٨
  .بأنهم سیئین

   

     .أسیطر على نفسي في وقت الصراع .٩
 للمخطـــئ وقتـــا للتفكیـــر فـــي اعتقـــد أن أســـلوب اإلبعـــاد الموقـــت یتـــیح .١٠

  .خطئه
   

     .االبتعاد عن االستهجان والتحقیر واللوم لزمالئي أمر غیر ضروري .١١
     .االنتقادات والمالحظات الموجهة ألي تدفعني لألداء بصورة أفضل .١٢
     .أفضل النقاش الودي بدال من النصائح الشفویة .١٣
     .أنا لست سعیدا ألسباب ال افهمها .١٤
     .أفكر وادرس لغة أجساد اآلخرین لمعرفة نؤایاهم .١٥
     .أتكیف بسهولة مع المواقف االجتماعیة الجدیدة .١٦

 محور التسامح االجتماعي: رابعا 
 تصلح بعد التعدیل ال تصلح تصلح الفقرات ت
    .أحاسب زمیلي إذا أخطا أثناء الحدیث معي لكي ال یكرر ذلك .١
    .میلي على ما بدر منه من أخطاءأسامح ز  .٢

    .أنا لست راضیا عن عملي إال إذا امتدحه شخص ما .٣
    .استرد الكتاب عنوة من زمیلي إذا استعاره ولم یعده إلي .٤
    .لن اسمح استغالل الصداقة وفرض اآلراء .٥
    .انتقد مزاح زمیلي معي إذا صدرت منه هفوة .٦
    . زمیلي إذا لم یف بوعده ليال التزم بمواعید .٧
    .اعتذر للزمیل عند حصول خطا معین .٨
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 ١٤٨

    .أتابع الواجبات المنزلیة وأودیها مع زمالئي .٩
    .من بعض األصدقاء، اشعر باني شخص سيء مهما فعلت .١٠
    .انتقد نفسي عندما أخطئ .١١
    .واطفياشعر بالحرج واالرتباك عندما یتوقع مني أن اظهر ع .١٢
أحـاول البقــاء بــاردا أو حیادیـا إلــى أن اعــرف الـشخص اآلخــر بــشكل   .١٣

 .جید
   

    .یراودني شعور مؤلم عن كل تصرف سلبي صدر مني  .١٤
    .أبادر بإعادة عالقتي المقطوعة باآلخرین  .١٥
    .أبادر بتلطیف أجواء المحادثة وٕازالة التوتر بإلقاء الفكاهة والطرائف  .١٦

  الوجدانیة والتعاطف مع اآلخرین ةمحور المشارك: امسا خ
 تصلح بعد التعدیل ال تصلح تصلح الفقرات ت
    .أقوم بزیارة زمیلي إذا تغیب عن الدوام لمعرفة سبب غیابه .١
    .اتاثر عندما یغمى على شخص ما أمامي .٢
    .أقوم بمؤاساة زمیلي إذا تعرض احد أفراد عائلته لوفاة .٣
    .انتقد الذین یسببن الحوادث للناس إذا تعرض زمیلي لحادث ما .٤
    .أهنئ زمیلي عندما یحصل على نجاح في عمله بتفوق .٥
    .أفض عن زمیلي االعتداء بطریقة سلیمة .٦
    .ازور زمیلي عندما یعود من السفر إلى داره .٧
    .أحس بالضیق عندما أصادف في طریقي موكب جنازة .٨
    .أقوم بنجدة زمیلي إذا تعرض لمكروه .٩
ـــي  .١٠ ال أتـــدخل فـــي األمـــور التـــي تحـــصل أمـــامي حتـــى  إن كـــان زمیل

 .طرف فیها
   

    .أجد حال النجاح والفشل تهم الشخص ذاته .١١
ابتعـد عـن زمیلــي فـي حالـة حــصول اعتـداء علیـه خوفــا مـن إصــابتي  .١٢

 .باذئ
   

    .را عن فرحي بنجاحهأقدم لزمیلي هدیة تعبی .١٣
    .احتاج إلى الدفع المعنوي من شخص ما كي أتابع تحقیق أهدافي .١٤
    .اشعر بالسرور لمخالطة الناس وتبادل الحدیث معهم  .١٥
    .استمتع بتبادل المزاح والدعابة مع اآلخرین  .١٦
    .أطیل النظر إلى محدثي أثناء تبادل الحدیث  .١٧
    .جة إلى االندماج بالناس عندما أمر بأزمةاشعر بالحا  .١٨
    .اشتاق لرؤیة أصدقائي ومعارفي عندما أفارقهم لفترة من الزمن  .١٩
    .استغرق في أفكاري الخاصة عند جلوسي مع اآلخرین  .۲٠

  
 بسم اهللا الرحمن الرحیم
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 ١٤٩

                                  )           ٤( رقم                                            الملحق
  جامعة الموصل

  كلیة التربیة الریاضیة
  

  مقیاس الذكاء االجتماعي بصورته األولیة
  

  عزیزي الطالب المحترم
  :تحیة طیبة

 یرجــى تفــضلك ،  والــذي أعــده البــاحثون ، ) الــذكاء االجتمــاعي(       نــضع بــین یــدیك مقیــاس 
وتحــت البــدیل الــذي تــراه ، أمــام كــل فقــرة (      )  عالمــة  وذلــك بوضــع، باإلجابــة علــى فقراتــه 

 علمـا ، یرجى اإلجابة علـى جمیـع فقـرات المقیـاس بكـل دقـة وأمانـة خدمـة للبحـث العلمـي ، مناسبا
  .أن اإلجابة تكون على كراسة المقیاس نفسه

رات التـي  هـو مجموعـة القـدرات و العملیـات المعرفیـة و المهـا:      إذ یقصد بالذكاء االجتمـاعي
تمكن الفرد الریاضي من حسن التصرف في المواقف االجتماعیة المختلفة وما یتضمنه من القـدرة 
علــى التعــرف علــى الحالــة النفــسیة للمــتكلم وفهــم مــشاعر وأفكــار وســلوكیات اآلخــرین واالســتجابة 

   ٠بطریقة مالئمة ومقبولة اجتماعیا
  

  شاكریـن تعاونكـم معـنا
        

  :الجنس
  :لتي تمارسها الفعالیة ا

  :العمر 
  :التاریخ 

  
  البـاحثون                                                                 

  أحمد حازم أحمد الطائي. م.م
  مؤید عبد الرزاق حسو.د.م
  احمد إسماعیل عبد اهللا.م.م

  
  

  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالباً   دائماً   الفقـرات  ت
           .ول مع زمالئي دون نقدأناقش األفكار والحل  .١
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 ١٥٠

           .أفي بوعودي  .٢
           .یمكنني معرفة جمیع نقاط ضعفي  .٣
           .أحاسب زمیلي إذا أخطا أثناء الحدیث معي لكي ال یكرر ذلك  .٤
           .أقوم بزیارة زمیلي إذا تغیب عن الدوام   .٥
           .أشارك مع زمالئي باألعمال ونضع خطط مستقبلیة لها  .٦
           .أكون ا كثر المتحدثین عندما أشارك في حوار مع احترام الزمالء  .٧
           .استطیع القیام بعالقات اجتماعیة متبادلة مع اآلخرین  .٨
           .أسامح زمیلي على ما بدر منه من أخطاء  .٩
           .أقوم بمؤاساة زمیلي إذا تعرض احد أفراد عائلته لوفاة  .١٠
           .هداف زمالئي قبل أهدافيارغب في تحقیق أ  .١١

التزم بالعمل الجماعي الذي اتفـق مـع زمالئـي علیـه إذا لـم یظهـر ظـرف   .١٢
 .طارئ

          

            .ال استطیع حل المشكالت التي تحدث وقت الغضب  .١٣
           .أنا ال أرضى عن عملي إذا لم یمتدحه اآلخرین  .١٤
           . بتفوقأهنئ زمیلي عندما یحصل على نجاح في عمله  .١٥
            .یمنحني الخطأ فرصة لتعلم السلوك االجتماعي االیجابي  .١٦
            . أتصرف بصورة طبیعیة عندما احل ضیفا على أقربائي  .١٧
            .اعرف أهمیة الحدیث بین األشخاص من تعابیر وجوههم  .١٨
           .لن اسمح استغالل الصداقة وفرض اآلراء  .١٩
           .العتداء بطریقة سلیمةأفض عن زمیلي ا  .٢٠

أضــع إعالنــا فــي الكلیــة إذا .اشــعر بالرغبــة فــي االعتــداء علــى اآلخــرین  .٢١
            .وجدت حاجة ال تعود لي

            .أضع إعالنا في الكلیة إذا وجدت حاجة ال تعود لي   .٢٢
            .عندما انزعج ال اعرف ما هو الشئ الذي أزعجني  .٢٣
           .عي إذا صدرت منه هفوةانتقد مزاح زمیلي م  .٢٤
           .ازور زمیلي عندما یعود من السفر  .٢٥
            .اخطر للكذب لكي أتهرب من المسؤولیة الملقاة على عاتقي  .٢٦
            .اشعر أن آراء والداي ال تتناسب و آرائي  .٢٧
            .لدي قابلیة على تهدئة ذاتي  .٢٨
           .بوعده ليال التزم بمواعید زمیلي إذا لم یف   .٢٩
           .أحس بالحزن عندما أصادف في طریقي موكب جنازة  .٣٠
            . اعتذر عن كل عمل خاطئ أقوم به  .٣١
            .ال استطیع انجاز أي عمل ال أمیل إلیه حتى وان كلفت به  .٣٢

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥١

            .أسیطر على نفسي في وقت الصراع  .٣٣
           .اعتذر للزمیل عند حصول خطا معین  .٣٤
           .أقوم بنجدة زمیلي إذا تعرض لمكروه  .٣٥
            . اعتقد أن الشخص الذكي یجب أن یعرف نقاط ضعفه وقوته  .٣٦
            .اشعر بالقلق على أمور عدیدة ال یفكر فیها اآلخرون عادة  .٣٧
            .اعتقد أن أسلوب اإلبعاد الموقت یتیح للمخطئ وقتا للتفكیر في خطئه  .٣٨
           .من بعض األصدقاء،  شخص یسيء فهمي اشعر باني  .٣٩
           .أقدم لزمیلي هدیة تعبیرا عن فرحي بنجاحه  .٤٠
           .أتضایق من قضاء وقت الفراغ بمفردي  .٤١
            .أبالغ في الرد على مشكالت صغیرة  .٤٢
            .االبتعاد عن التحقیر لزمالئي أمر غیر ضروري  .٤٣
           .انتقد نفسي عندما أخطئ  .٤٤
           .احتاج إلى الدعم المعنوي من شخص ما كي أتابع تحقیق أهدافي  .٤٥
            .ابؤوح بمشاعري نحو اآلخرین مهما كان نوعها  .٤٦
           .االنتقادات تدفعني لألداء بصورة أفضل  .٤٧
           .اشعر بالحرج واالرتباك عندما یتطلب مني إظهار عواطفي  .٤٨
           .طة الناس وتبادل الحدیث معهماشعر بالسرور لمخال  .٤٩
            .أفضل النقاش الودي بدال من النصائح الشفویة  .٥٠
           .یراودني شعور مؤلم عن كل تصرف سلبي صدر مني  .٥١
           .استمتع بتبادل المزاح والدعابة مع اآلخرین  .٥٢
           .أتكیف بسهولة مع المواقف االجتماعیة الجدیدة  .٥٣
           .بإعادة عالقاتي المقطوعة باآلخرینارغب   .٥٤
           .أطیل النظر إلى محدثي أثناء تبادل الحدیث  .٥٥
           .أبادر بتلطیف أجواء المحادثة وٕازالة التوتر بإلقاء الفكاهة والطرائف  .٥٦
           .اشعر بالحاجة إلى االندماج بالناس عندما أمر بأزمة  .٥٧
           .رفي عندما أفارقهم لفترة من الزمناشتاق لرؤیة أصدقائي ومعا  .٥٨

  
                                           

  
  
  
  
  

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
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 ١٥٢

  
)                                             ٥( رقم                                            الملحق

  جامعة الموصل
  كلیة التربیة الریاضیة

  
   الذكاء االجتماعي بصورته النهائیةمقیاس

  
  الطالبة  المحترم/عزیزي الطالب

  :تحیة طیبة
 یرجــى تفــضلك ،  والــذي أعــده البــاحثون ، ) الــذكاء االجتمــاعي(       نــضع بــین یــدیك مقیــاس 

وتحــت البــدیل الــذي تــراه ، أمــام كــل فقــرة (      )  وذلــك بوضــع عالمــة ، باإلجابــة علــى فقراتــه 
 علمـًا ،  اإلجابة علـى جمیـع فقـرات المقیـاس بكـل دقـة وأمانـة خدمـة للبحـث العلمـي یرجى، مناسبا

  .أن اإلجابة تكون على كراسة المقیاس نفسه
 هـو مجموعـة القـدرات و العملیـات المعرفیـة و المهـارات التـي :      إذ یقصد بالذكاء االجتمـاعي

المختلفة وما یتضمنه من القـدرة تمكن الفرد الریاضي من حسن التصرف في المواقف االجتماعیة 
علــى التعــرف علــى الحالــة النفــسیة للمــتكلم وفهــم مــشاعر وأفكــار وســلوكیات اآلخــرین واالســتجابة 

   ٠بطریقة مالئمة ومقبولة اجتماعیا

  
  شاكریـن تعاونكـم معـنا

  

  :الجنس
  :الفعالیة التي تمارسها 

  :العمر 
  :التاریخ 

  
  البـاحثون                                                                 

  أحمد حازم أحمد الطائي. م.م
  مؤید عبد الرزاق حسو.د.م
  احمد إسماعیل عبد اهللا.م.م
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 ١٥٣

  أبداً   نادراً   أحیاناً   غالباً   ◌  دائماً   الفقـرات  ت
           .أناقش األفكار والحلول مع زمالئي دون نقد  .١

           .أفي بوعودي  .٢

           .ذا أخطا أثناء الحدیث معي لكي ال یكرر ذلكأحاسب زمیلي إ  .٣

           .أشارك مع زمالئي باألعمال ونضع خطط مستقبلیة لها  .٤

           .استطیع القیام بعالقات اجتماعیة متبادلة مع اآلخرین  .٥

           .أسامح زمیلي على ما بدر منه من أخطاء  .٦

           .ته لوفاةأقوم بمؤاساة زمیلي إذا تعرض احد أفراد عائل  .٧

           .ارغب في تحقیق أهداف زمالئي قبل أهدافي  .٨

           .التزم بالعمل الجماعي الذي اتفق مع زمالئي علیه إذا لم یظهر ظرف طارئ  .٩

            .ال استطیع حل المشكالت التي تحدث وقت الغضب  .١٠

           .أهنئ زمیلي عندما یحصل على نجاح في عمله بتفوق  .١١

            .نحني الخطأ فرصة لتعلم السلوك االجتماعي االیجابيیم  .١٢

            . أتصرف بصورة طبیعیة عندما احل ضیفا على أقربائي  .١٣

            .اعرف أهمیة الحدیث بین األشخاص من تعابیر وجوههم  .١٤

           .لن اسمح استغالل الصداقة وفرض اآلراء  .١٥

            . ال تعود لي أضع إعالنا في الكلیة إذا وجدت حاجة  .١٦

           .انتقد مزاح زمیلي معي إذا صدرت منه هفوة  .١٧

            .اشعر أن آراء والداي ال تتناسب و آرائي  .١٨

            .لدي قابلیة على تهدئة ذاتي  .١٩

           .ال التزم بمواعید زمیلي إذا لم یف بوعده لي  .٢٠

            . اعتذر عن كل عمل خاطئ أقوم به  .٢١

            . استطیع انجاز أي عمل ال أمیل إلیه حتى وان كلفت بهال  .٢٢

           .اعتذر للزمیل عند حصول خطا معین  .٢٣

           .أقوم بنجدة زمیلي إذا تعرض لمكروه  .٢٤

            .اعتقد أن أسلوب اإلبعاد الموقت یتیح للمخطئ وقتا للتفكیر في خطئه  .٢٥

           .احهأقدم لزمیلي هدیة تعبیرا عن فرحي بنج  .٢٦

           .أتضایق من قضاء وقت الفراغ بمفردي  .٢٧
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 ١٥٤

            .أبالغ في الرد على مشكالت صغیرة  .٢٨

           .انتقد نفسي عندما أخطئ  .٢٩

           .احتاج إلى الدعم المعنوي من شخص ما كي أتابع تحقیق أهدافي  .٣٠

            .ابؤوح بمشاعري نحو اآلخرین مهما كان نوعها  .٣١

           .نتقادات تدفعني لألداء بصورة أفضلاال  .٣٢

           .اشعر بالسرور لمخالطة الناس وتبادل الحدیث معهم  .٣٣

            .أفضل النقاش الودي بدال من النصائح الشفویة  .٣٤

           .یراودني شعور مؤلم عن كل تصرف سلبي صدر مني  .٣٥

           .استمتع بتبادل المزاح والدعابة مع اآلخرین  .٣٦

           .أتكیف بسهولة مع المواقف االجتماعیة الجدیدة  .٣٧

           .ارغب بإعادة عالقاتي المقطوعة باآلخرین  .٣٨

           .أطیل النظر إلى محدثي أثناء تبادل الحدیث  .٣٩

           .أبادر بتلطیف أجواء المحادثة وٕازالة التوتر بإلقاء الفكاهة والطرائف  .٤٠

           .ماج بالناس عندما أمر بأزمةاشعر بالحاجة إلى االند  .٤١

           .اشتاق لرؤیة أصدقائي ومعارفي عندما أفارقهم لفترة من الزمن  .٤٢
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