
  ـــــــــزةــــغـــ -ـــــــرــــــة األزهـــــــــــجامعـــــــ
  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

  ــــــــــةـــــــــــــــــــــــة التربيـــــــــــــــكليــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــســــم النفــــــــــــتير علــــــــماجســــــــ

  
  

الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتهما بالشعور بالسعادة لدى طلبة 
  الجامعة في محافظة غزة

  
  

  إعداد الباحث
  إبراهيم باسل أبو عمشة

  
  إشراف

                                 على أبو كويك  الدكتور/ باسم     المصدر      الدكتور/ عبد العظيم سليمان 
  أستاذ علم النفس المساعد       ستاذ علم النفس المساعد              أ

  ورئيس قسم علم النفس                       قاً وعميد كلية التربية ساب
  بجامعة األزهر سابقاً      بجامعة األزهر                            

  
  

في لمتطلبات الحصول على درجة الماجســتير  هذه الرسالة استكماالً  قدمت
  غزة -جامعة األزهر  -علم النفس من كلية التربية 

  م2013 -هـ 1434



  



 أ  

  

  
  
  
  

�X�Wm ََمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا  ُيْؤِتي اْلِحْكَمة
 كُأوُلو اْألَْلَبابَكِثيًرا َوَما َيذ ُر ِإالl������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������m :269البقرةl� �

� �

�X�Wm���������������������������	����
���������

�����������������l                                 m :108هودl� �



 ب  

  

�َعْن َأِبي الدْرَداِء َرِضَي اللُه َعْنُه َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َيُقوُل:  �

إَلى اْلَجنِة، َوإِن اْلَمَالِئَكَة َلَتَضُع،  َسهَل اللُه َلُه َطِريقاً  َيْبَتِغي ِفيِه ِعْلماً  ﴿َمْن َسَلَك َطِريقاً 
َحتى  َأْجِنَحَتَها ِلَطاِلِب اْلِعْلِم ِرَضاًء، َوإِن اْلَعاِلَم َلَيْسَتْغِفُر َلُه َمْن ِفي السَمَواِت، َوَمْن ِفي اْألَْرضِ 

ِم َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َساِئِر اْلَكَواِكِب، َوإِن اْلُعَلَماَء اْلِحيَتاُن ِفي اْلَماِء، َوَفْضُل اْلَعالِ 
ُثوا ِديَناراً  اْألَْنِبَياَء َلْم ُيَور ُثوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخذَ  ، َوَال ِدْرَهماً َوَرَثُة اْألَْنِبَياِء َوإِن َما، َورَوإِن ُه َأَخَذ ِبَحظ

  ﴾683: 2003، محمد األزهري﴿ اُه َأُبو َداُود، َوالتْرِمِذي َروَ  ﴾َواِفرٍ 
  
  
 

  ولقد َصَدَق القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علّي البيسانّي لما قال:
في يوِمه؛ إال قاَل في َغِدِه: لو ُغيَر هذا لكان أحسَن،  " إني رأيُت أنه ال يكُتُب إنساٌن كتاباً 

سَتحَسُن، ولو ُقدَم هذا لكان أفضَل، ولو ُتِرَك هذا لكان أجمَل، هذا ِمْن ولو ِزيَد كذا لكان يُ 
  أعَظِم الِعَبِر، وهو دليٌل عَلى استيالِء النقِص عَلى ُجملِة الَبَشِر".

  
  القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني                

 كاتـــب ووزيـــــر صــــــالح الديــــــن األيوبــــــي                                                          
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  إهداء
طيها وأسال اهللا أن أكون إلى من قلبها منبع الدفء والسرور وأنا بالروح أفديها وجليل الحب أع

  .""أمي الغالية                                                المصطفى.      النبي برفقة بصحبتها
  

  ."أبي الغالي"  لك يا من على البال غالي ومني قريب المسافات يا تاريخ الزمان و يا صدر الحنان.
  
  ."إبراهيم أبو عمشة"   أخيه األستاذ:وٕالى  ،" صالح أبو عمشة" الحاج  جديالمرحوم بإذن اهللا لى إ
  

  ."أخوتي األعزاء" وني فبأفعالهم نعم األخوة.ليجمعإلى من إذا زاد الزمان صدعي شتتوا فيه أنفسهم 
  

 لي وأسال اهللا أن يجعل لي من قلبي إلى روحي إلى رفيقة دربي وشريكتي في الحياة وهي عطاء اهللا
  ."زوجتي الغالية"                                                            موعدا.     الجنة ولها

  
  جهت وبنظري إليهم أرى مستقبلي وحاضري وأحس في خلدي تالعبهم.إلى من أراهم حيث ات

  .أبنائي وبناتي "ياسر، سامية، محمد، مراد"                                                        
  

ة على ميناء غز  إلى من فلسطين روحهم وحياتهم إلى من سيحيون بعزة على أرضنا ونبني مناراً 
خواطرهم  كرمٍ وبيسان واللد وحيفا ويافا فيالقدس مسرى الرسول األ نجٍم إلى من شوقهم إلى حتى األ 

  .الفلسطيني""إلى الالجئ           صمود في دمهم.        ت حانون البيو وعكا ونابلس جبل النار 
  

  صمودنا. رموز إلىقضبان  فمن خل من جوعهم سالح يجابهون به عدواً  واإلى من جعل
  ."إلى األسرى األبطال"                                                                             

  
  ."شهدائنا األبطال"              تنا. األرض بأنفسهم إلى عز  افدو و  إلى الذين رووا  األرض بدمائهم

  
  .أبو عمار"" ياسر عرفات               الشهيد القائد. مؤسس جامعة األزهر علم إلى من إلى علم

  
  إلى جميع أحبائي بال استثناء أهدي لكم هذا العمل المتواضع.
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        شكر وتقدير

m�X�W� َُوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاه َوَعَلى َواِلَدي ِتي َأْنَعْمَت َعَليَأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك ال َرب
اِلِحينَ َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك  ِفي ِعَباِدَك الصl���������m19 نمل:الl�   

اللهم أنت ربي ال إله إال أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت، سبحانك ال علم لنا إال ما 

َوإِْذ َتَأذَن َربُكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َألَِزيَدنُكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإن�m�X�W  لما ءً تداعلمتنا إنك السميع العليم واه
  ٧�lإبراھيم: �l ��mَعَذاِبي َلَشِديدٌ 
فيه، ولك اللهم الشكر والثناء الحسن كما يليق بجالل وجهك وعظيم  مباركاً  طيباً  كثيراً  فلك اهللا حمداً 

سلطانك كما تحب وترضى، ولك الشكر أن أرى طيف أحالمي تتحقق ولك الحمد على نعماك، 
ه وعلى آله وصحب � والصالم والسالم على سيد المرسلين الرسول األكرم والنبي العظيم سيدنا محمد

كنت أم  ، صغيراً وأضاء حياتي بالعلم نوراً  ي حرفاً نلى كل من علمإ جمعين إلى يوم الدين، والشكرأ
َمْن َصَنَع ِإَلْيُكْم َمْعُروفًا َفَكاِفُئوُه، َفِإْن َلْم َتِجُدوا َما ُتَكاِفُئوهُ ﴿ في قوله الكريم � واهتداًء بهدي النبي كبيراً 

  ﴾68: 1995، محمد آبادي﴿﴾  َرَواُه النَساِئي َوالتْرِمِذي ُموهُ َفاْدُعوا َلُه َحتى ُتَرْوا َأنُكْم َقْد َكاَفْأتُ 
نجاز هذا البحث فمن صرح جامعة بمن كان له الجهد بعد اهللا في إ فبأسمى معاني الشكر والتقدير واعترافاً 

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان الجميل إلى أستاذي الفاضلين في قسم علم  ،األزهر منار العلم والعلماء
لنفس، الدكتور/ عبد العظيم سليمان المصدر، والدكتور/ باسم علي أبو كويك اللذين أشرفا على هذه ا

هتمام بتوجيهي ونصحي ومتابعتي فجزاهما اهللا عني خير اه لي من رعاية لهذه الرسالة واإلالرسالة ولما قدم
  حترام والتقدير.الجزاء فلهما كل اإل

/ ة، والدكتور محمد محمد علياناء لجنة المناقشة الكرام ممثلة بالدكتور/ كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى أعض
بداء آراءهما لتفضلهما بقبول مناقشة الرسالة وإ ، على حسن تعاونهما وكرم أخالقهما صالحشعبان عايدة 

  في اثراء هذه الرسالة.
واألستاذ/ عبد واألستاذة/ آمال توفيق حمد، ، جالل شباتكما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الدكتور/ 

 واألستاذ/ أحمد جبر ،لمياء زهدي ياغيالعزيز محمد عسكر، واألستاذ/ محمد محمود ظاهر، واألستاذة/ 
  تمام هذه الرسالة فبارك اهللا فيهم.لما قدموه لي من مساعدة في إ

وشكري موصول  الدراسة، حكيم أدواتمحكمين، الذين تفضلوا بتكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األساتذة ال
مثمرًا في  الذين أبدوا تعاوناً سالمية بغزة طالبات جامعة األزهر والجامعة اإلخوات طالب و إلى األخوة واأل

  ستبانة بكل شفافية وموضوعية فدمتم أهًال للثقة.جابة على بنود اإلاإل
ة ومد لي يد العون والمساعدة لي نصيحوأخيرًا فائق شكري وتقديري إلى كل من أسدى لي مشورة أو قدم 

  كمل.خراجه على الوجه األفي إنجاز هذا البحث وإ 
 ء                 الباحث: إبراهيم باسل أبو عمشةفجزاهم اهللا خير الجزا
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  باللغة العربية ملخص الدراسة
وعالقتهما بالشعور بالسعادة لدى طلبة الجامعة "الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني 

  "في محافظة غزة
تعتبر هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة  حيث إنها تركز على شريحة هامة في المجتمع الفلسطيني (طلبة 
الجامعات) حيث يعتبر طلبة الجامعات بتخصصاتهم المختلفة العمود الفقري لمستقبل المجتمع 

تعليم الجامعي مؤشرًا لمدى االهتمام بالعلم والتحضر ألي مجتمع يرغب في الفلسطيني، كما يعتبر ال
  ،ركب الحضارة

الشعور بالسعادة وعالقتهما بالحالية إلى دراسة الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني  :هدفت الدراسةو 
  لذلك تسعى الدارس إلى تحقيق ما يلي:

الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة بين أفراد العينة  مستوى التعرف إلى .1
  التي تتمثل في طلبة الجامعة في محافظة غزة.

التعرف إلى طبيعة العالقة بين الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة لدى  .2
  طلبة الجامعة في محافظة غزة.

الشعور بالسعادة تعزى  و الذكاء الوجداني و ء االجتماعيمعرفة إذا ما كانت الفروق في الذكا .3
 (الجنس، التخصص، الجامعة). إلى المتغيرات

التنبؤ بالشعور بالسعادة من خالل الذكاء االجتماعي والذكاء معرفة إلى أي مدى يمكن  .4
  الوجداني.
الجامعات تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة المستوى الثالث المسجلين في و  عينة الدراسة:

) طالب وطالبة 6420الفلسطينية بمحافظات غزة (جامعة األزهر والجامعة االسالمية) والبالغ عددهم (
) من 603وقد بلغ عدد أفراد العينة ( ،من الجامعة االسالمية) 3984هر، ومن جامعة األز  2436(

  .))313( االسالمية ، الجامعةطالبًا وطالبة )290(جامعة األزهر ( طلبة الجامعات في محافظة غزة
  

  :أدوات الدراسة
I. د الباحث.مقيـاس الذكاء االجتماعي: إعدا 

II. د الباحثمقيـاس الذكاء الوجداني: إعدا.  
III.  2001تعريب أحمد عبد الخالق ( :أكسفورد للسعادةمقياس.(  

   :األساليب اإلحصائية
 المتغيرات.المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي: للكشف عن مستويات  .1
  معامل ارتباط بيرسون: للكشف عن العالقة بين متغيرات الدراسة. .2



 س  

للكشــــف عــــن داللــــة الفــــروق بــــين متوســــطات درجــــات مجمــــوعتين  :T-Test اختبــــار (ت) .3
 مستقلتين.

الذكاء االجتماعي بأبعاده ودرجته الكليـة االنحدار الخطي المتعدد لفحص قوة تأثير معامل  .4
 .الشعور بالسعادةعلى بأبعاده ودرجته الكلية  والذكاء الوجداني

  :نتائـج الدراسـة
لشعور بالسعادة ا والذكاء الوجداني  والذكاء االجتماعي وتشير النتائج إلى أن مستوى كل من  .1

ـــــواليلـــــدى أفـــــراد عينـــــة الدراســـــة مـــــن طلبـــــة الجامعـــــات بمحافظـــــة غـــــزة  %)، 76.8( علـــــى الت
)73.8%( ،)68.8(%.   

)، بـين الـذكاء االجتمـاعي والـذكاء 0.01دالة إحصائيًا عند مسـتوى داللـة (وجود عالقة موجبة  .2
 الوجداني بأبعاده ودرجته الكلية والدرجة الكلية للشعور بالسعادة لدى أفراد العينة.

مـن أفـراد  لصـالح مجموعـة اإلنـاثتعـزى إلـى متغيـر الجـنس الذكاء االجتمـاعي في توجد فروق  .3
  .العينة

 .من أفراد العينةفي الذكاء الوجداني والشعور بالسعادة تعزى إلى متغير الجنس توجد فروق ال  .4

 والــذكاء الوجــداني والشــعور بالســعادة تبعــًا لمتغيــر الكليــة الــذكاء االجتمــاعيفــي ال توجــد فــروق  .5
  .لدى أفراد العينة

الجامعــة والــذكاء الوجــداني والشــعور بالســعادة تبعــًا لمتغيــر  لــذكاء االجتمــاعيفــي اتوجــد فــروق  .6
 .أفراد العينة من لصالح طلبة جامعة األزهر

%)، فيما 30.9تبين أن تأثير الدرجة الكلية للذكاء الوجداني جاءت في أعلى مستوى بنسبة ( .7
جاء تأثير الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي في مستوى أدنى من تأثير الذكاء الوجداني بنسبة 

)14.1.(% 

  وأوصت الدراسة بما يلي:
على رفع مستوى طلبة الجامعات في الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني والشعور العمل  .1

بالسعادة من خالل إلحاقهم بالدورات التدريبية المستمرة في مجال إستخدام أبعاد كل من 
  الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني.

ي من خالل العمل على تخفيف أعباء الحياة اليومية الملقاة على كاهل الطالب الجامع .2
  المساندة االجتماعية.



 ع  

ضرورة إعداد األنشطة والتدريبات التي تساعد على تنمية الذكاء االجتماعي والذكاء  .3
  الوجداني والشعور بالسعادة لدى طلبة الجامعة.

توعية األسرة الغزية بأهمية الذكاء الوجداني وضرورة ممارسته منذ مراحل التعليم األساسية  .4
  حتى الجامعية.
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  .مقدمةأوًال: 
زهرة المجتمع بشكل خاص وهم نخبة الجامعة الصاعدة الجامعات عماد األمة بشكل عام و  يعد طلبة

وتهتم معظم الدراسات بطلبة الجامعة لما لهم من األثر في الحياة والتأثير في المجتمع فهم قادة الغد 
كيفية تفاعلهم  ومؤسسو المجتمع في مجال العلم، ونجاح طلبة الجامعة يعتمد في الدرجة األولى على

لجامعيين ووجهت الكثير من الدراسات بالطلبة ااهتمت مع األحداث واألشخاص المحيطين بهم و 
هتمام بالدرجة األولى على المتغيرات التي تؤثر على مستوى التحصيل األكاديمي لديهم وبدأت اإل

ه بالسعادة والرضا عن تسود اآلن البحوث التي تربط بين قدرات الفرد العقلية وصحته النفسية وشعور 
  الحياة لما لها األثر األكبر على حياة الطالب الجامعي. 

  

فقد كانت الدراسات األولى في  ،ي ميدان الفروق مثل موضوع الذكاءولم يحظ موضوع بالدراسة ف
كما أن نشأة القياس النفسي وتطوره كانت في  ،فردية تدور حول الفروق في الذكاءسيكولوجية الفروق ال

  ).55:2008 (سليمان الشيخ، دان الذكاءمي
، وٕانما الن مجرد الرغبة في فهم اإلنسان فحسبولم يهتم علم النفس الفارق بدراسة هذه الفروق ل

وتنوعت فيه التخصصات واألدوار التي ينبغي أن  ،صر قد بلغ درجة عالية من التعقيدالمجتمع المعا
  ).13:1990 (سليمان الشيخ، يقوم بها أفراده
التكيف في تعريفه  على وجود عالقة بين الذكاء والقدرة على  (Goodenough)نف"إويؤكد "جود
 ،(طلعت منصور وآخرون "في التصرف في المواقف الجديدة القدرة على اإلفادة من الخبرةللذكاء بأنه "
280:2004.(  

راد تظهر في اختالف قدراتهم على فأن الفروق بين األ 2002 (Spearman) "سبيرمان"ويرى 
كان  اً وتجريد اً قيدستنباط عالقات أكثر تعإقدر على أقات والترابطات فكلما كان الفرد ستنباط العالإ

(عبد الرحمن عدس  دراك للعالقات الصعبة أو الدقيقةفالذكاء في جوهره إ ،كبرأاءه مستوى ذك
  ).442:2008 ،وآخرون

يقضي معظم حياته ن الفرد فهم اآلخرين قدرة إنسانية مهمة ألالقدرة على أن  (Fowls)" فاولز" وأكد
فالحساسية تجاه ما يفكر ويشعر به اآلخرين والقدرة على تشخيص الصعوبات  ،بين أشخاص آخرين

مراد، (يوسف  االفراد بين ما ها المواهب األساسية في العالقاتفي العالقات الشخصية تكون بمجمل
  ).299:1984 ،زيور ومصطفى

  

المجموعة وتتمايز باقي أفراد تميز الفرد عن  التيهم المميزات أالذكاء بشكل عام من  أن رى الباحثيو 
هم الجوانب البارزة في الشخصية والتي تترك طابع أوالذكاء من  ،أنواع الذكاء في الشخص نفسه
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الذكاء جتماعي و الذكاء اإلو من المكونات األساسية للشخصية  ويعد الذكاء ،خاص للفرد لدى اآلخرين
  األساسية للذكاء.الوجداني من المكونات 

وبدون هذه  ،جتماعيإنفعالية ككائن عقلية واإلوتتكامل في شخصية الفرد قوى اإلنسان الجسمية وال
  ).195:2011 ،(منتهى الصاحب جتماعيإنسان إيتيسر له أن ينمو كال  ةاإلجتماعيالصفة 

من الجوانب الهامة في الشخصية لكونه يرتبط بقدرة الفرد على التعامل مع جتماعي ويعتبر الذكاء اإل
خص متمتع بالقدرة على نه بقدر ما يكون الشأجتماعية ناجحة أي إن وعلى تكوين عالقات اآلخري

كيا وهذا ما يطلق عليه الذكاء جتماعي وٕاقامة عالقة مع اآلخرين بقدر ما يكون ذالتفاعل اإل
  ).35: 2004 الديب،(محمد  جتماعياإل

ويتضح ذلك في تقسيم  ،جتماعيةنجاح الفرد في الحياة اإلويربط بعض علماء النفس بين الذكاء و 
جتماعي الذي يعد القدرة على فهم الناس لى أهمية الذكاء اإلللذكاء وتأكيده ع (Thorndik)" ثورندايك"

، فبعض جتماعيةالجنس والمكانة اإلللسن و  تبعاً يتغير جتماعي الذكاء اإل أنويضيف  والتفاعل معهم
الناس يحسنون التعامل مع الراشدين بينما ال يستطيعون التعامل مع األطفال ويستطيع بعضهم القيام 

  ).280:2004(طلعت منصور وآخرون،  خضوع واالنصياعبدور القيادة بينما يفضل آخرون ال
الذكاء الشخصي األول خاص بالذكاء ) إلى وجود عاملين متمايزين من 2003( وتوصل مختار الكيال
وجود عالقة بين الذكاء على ي وأكد جتماعي والثاني خاص بالذكاء الشخصي اإلالشخصي الموضوع

) وجود عالقة بين حل 1998( أكد العدلكما جتماعي والمستوى المتوسط لتجهيز المعلومات اإل
  جتماعي.جتماعية والذكاء اإلالمشكالت اإل

  

جتماعية ى في أروع معانيه في العالقات اإلجتماعي يتجلأن الذكاء اإل احثتضح مما سبق للبوي
نسان كائن اجتماعي في أساسه متمثل في آية بين طلبة الجامعة فمن وحي أن اإل الفعالة والمتبادلة

��m�X�Wأبدع و حيث ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإن َيا َأيَها الناُس ِإنا َخَلْقَناُكم من َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم �
ر في مدى وٕان للذكاء الصدى الكبي، ١٣lالحجرات: l mَأْكَرَمُكْم ِعنَد اللِه َأْتَقاُكْم ِإن اللَه َعِليٌم َخِبيرٌ 

جاح وفعالية، وأن المجتمعات تتأثر بالدرجة نجتماعية وتفاعله مع البيئة بنجاح الفرد في حياته اإل
  بمدى العالقات بين أفراد المجتمع وفهم الفرد لآلخرين.األولى 

  

جتماعي هي مجرد تطبيق أن الخاصية السلوكية للذكاء اإل 1958 (Wechsler) "روكسل"ويرى 
الهادف والتفكير  جتماعي عن طريق قدرة الفرد الكلية على التصرفسياق اإلللذكاء العام وفق ال

  ).201:2011 (منتهى الصاحب، ف البيئيةو الظر مع والتفاعل المجدي  ،المنطقي السليم
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الوجداني يشتركان في جتماعي والذكاء على أن الذكاء اإل 2000 (Bar-on)" اون –بار"يؤكد كما 
(فادية  قل حتى الحقبة الخامسة من العمرعلى األ ،فكالهما يزداد بتقدم العمر ،بعض الخصائص

  ).15:2011 حسين،
لعوامل التي هي جتماعية يرتبط ببعض اجتماعي من الناحية اإلاإل حمد زكي صالح أن الذكاءأويرى 

دخل فيما يطلق عليه جتماعية تإت المختلفة وهذا يعني ثمة عوامل جتماعي في البيئانتيجة التفاعل اإل
  ).532:1992 (أحمد صالح، السلوك الذكي

هم والتصرف مع ،رينلمشاعر اآلخ لى أن يكون حساساً جتماعي الفرد عوتساعد مهارات الذكاء اإل
جتماعي مرتبط بهذا المفهوم والذي ن مفهوم الذكاء اإلأ، و والعمل على مساعدة اآلخرين ،بشكل الئق

  ).400:1996 (فؤاد أبو حطب، واإلجتماعيةم األحداث اإلنسانية يعني فه
  

عليه ماعية هو ما يطلق جتد الحقيقي للذكاء في العالقات اإلأن التجسي يتضح مما سبق للباحثو 
وعلى نسان في العمر الزمني الذكاء بشكل منطقي كلما تقدم اإل جتماعي ويزداد هذا النوع منالذكاء اإل

ومشاركتهم أكثر من  تفاعله مع المحيطين به مما يساعد الفرد على فهم اآلخرين بشكل صحيح مدى
عكس على الحالة وٕاحساسه أكثر بمشاعرهم وبث روح الثقة في التعامل مما ين الناحية الوجدانية

  .ة للفرد مما يؤدي إلى شعوره بالسعادةيالصح
  

ل قبأ لى اهللا عليه وسلم إذا حدث شخصاً كان الرسول صوقد جاء في السنة النبوية ما يؤكد ذلك حيث 
وتحدثنا السيرة  في وجه أخيك صدقة) (تبسمك سلمينخوننا المبتسامة إلبوجهه الكريم عليه، وأمرنا باإل

وسؤاله عن  ،ومع نسائه وغلمانه ،ومع أصحابه ،عن تعامله الطيب مع الجميع لعطرةالنبوية ا
  ).12:2000 ،(جميل الطهراوي ورفقه باأليتام والمحتاجين ،المريض

يعتبر الذكاء الوجداني من الموضوعات التي حظيت باهتمام الدارسين في علم النفس وال سيما في كما 
عد الذكاء الوجداني على الوجداني من المفاهيم النفسية الحديثة ويسااآلونة األخيرة حيث يعتبر الذكاء 

 ،يجابية من حبإومؤامرات وعدوانية إلى انفعاالت نفعاالت السلبية من غضب وكراهية تحويل اإل
تساعد على تقدم نفعاالت السلبية في صورة يقبلها المجتمع و لإلتقديم المساعدات وٕاعالء التسامي و 

  ).13:2006 ،حسين وطه حسين(سالمة  المجتمع وازدهاره
وهما الجانب المعرفي  :بين جانبين للحياة العقلية(Herbart Spenser)  "سبنسر"ميز هربرت يو 

ووظيفة الجانب المعرفي هو مساعدة الكائن العضوي على التكيف بطريقة أكثر  والجانب الوجداني،
تكيف عن طريق الذكاء لدى صول إلى هذا النه يمكن الو أة ويرى فاعلية لبيئة متشابكة معقدة متغير 

  ).279:2004 ،(طلعت منصور وآخرون اإلنسان
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خر وبعضها اآل ،وبعض هذه األساليب مناسب ،نفعاالتأساليب متعددة في ضبط اإلفراد ويستخدم األ
������"ومن األساليب المناسبة قراءة آيات من القران الكريم  ،ثار جانبية ضارةآتترتب عليه  � � �����

�� دوية األ المخدرات، ثار ضارة تعاطي الكحول،آومن األساليب التي تترتب عليها  "��
  ).196:1992 ،(نزيه حمدي وآخرون والعقاقير المهدئة والتدخين

جتماعي إجتماعية وتواصل إهم من لديهم مهارة  نفعالياً إكد جولمان أن األشخاص المنضبطين ويؤ 
  . (Goleman, 1999:280)يجابيإ
  

لوجداني والجاعل من هتمام بالذكاء ودراسته أدى إلى الكشف الهام عن الذكاء اأن اإل ويرى الباحث
ما يؤكد أن نفعاالت إيجابية وتسامي، مة إلى إيوًال لها من إنفعاالت سلبومح هنفعاالتالفرد ضابط إل

 جتماعياً هو الماهر إ نفعالياً أن المنضبط إكما ، و ذكاء وجداناً  نفعاالته هو األكثرالفرد األكثر ضبطًا إل
  يجابي.وصاحب تواصل إجتماعي إ

    

 فرجمثل دراسة  ،داني وعالقته بالمتغيرات النفسيةتناولت الذكاء الوج التيومن خالل الدراسات 
يتضح أن األشخاص ذو الذكاء الوجداني المنخفض هم من لديهم مشاعر الغضب والسلوك  )2005(

ختالف إل ) أن هناك فروق في مهارات مواجهة الضغوط تبعاً 2000( د سروريؤكو كما العدواني، 
  مستوى الذكاء الوجداني.

رة أفضل ويساعدهم على فراد وتهيئتهم للحياة بصو لتنمية قدرات األ جديداً  ويعد الذكاء الوجداني مدخالً 
، 1995 (Goleman) "جولمان"ويتبين ذلك من دراسات  ،كناستثمار قدراتهم إلى أقصى حد مم

فيما  )1994((Murray)  وموراي، )1995( (Gardner & Hemstein)" جاردنر وهرنشتاين"
اختبارات النجاح تباين في %) فقط من ال20%الى10( االت النجاح في الحياة أن من بينيتعلق باحتم

مهني قدرات أوسع من ذلك كمهارات يمكن إيعازه لقدرات عقلية في حين يتطلب النجاح ال ،المهني
  ).6:2012 ،(رشاد موسى رة وحفز الذاتادإ نفعاالت و جتماعية وضبط اإلإ
  

اإلنسان تأكيد الضرورة الهامة الرتقاء ن اهتمام علم النفس في القرن الحالي لدليل على أ ويرى الباحث
ذ تخاعلى إ أن تؤثريجابي دون دانه وضرورة مواجهة الضغوط بشكل إنفعاالته ووجفي تعامله مع إ
هم المؤشرات التي تدل أتعتبر السعادة من رتقاء بمستوى الصحة النفسية لديه، و لإل القرار لدى الفرد

مع الذي يعيش فيه جتعلى مستوى الصحة النفسية وقدرة عقلية عالية وعلى مدى تأقلم الفرد مع الم
يجابي في شخصية الفرد وتساعد في إنشاء أفضل العالقات األسرية واالجتماعية إوهي تسهم بشكل 

  بين أفراد المجتمع الواحد ومختلف الديانات.
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قتصادية والثقافية جتماعية واإلالواحد والعشرين من التغيرات اإل حد ما يشهده القرنأوال يخفى على 
، ت في صراعاته بين القديم والجديدوتسبب لحقت بالقيم اإلنسانية، التيعن التغيرات  والسياسية فضالً 

إن هذه التغيرات المتسارعة والصراعات المتعددة تحمل بين طياتها الكثير من اآلالم والمتاعب النفسية 
السعادة وهذا ما يجعل من ، لتالي الكثير من الشقاء اإلنسانيوالكثير من مصادر الضغط النفسي وبا

  .)2:2006(آمال جودة،  يصعب الوصول إليه شاقاً  أمراً 
تفق علماء المسلمين وفالسفة اإلغريق على أن السعادة في الدنيا تقوم على فهم اإلنسان لذاته يو 

واتفقوا أيضا على أن السعادة في الملذات  بتعاد عن الرذيلة،ا إلى السير في طريق الفضيلة واإلودفعه
 ،ختلفوا في تحديد الهدف من السعادة في الدنيااومع هذا فقد ، تقى من الملذات الماديةأأرقى و  المعنوية

أما علماء المسلمين ، جل الدنياأدعوا إليها من  أيحيث عدها الفالسفة اإلغريق غاية في ذاتها، 
وذهب جميع  ،جل اآلخرةأودعوا إلى السعادة في الدنيا من  ،فجعلوها وسيلة لتحقيق السعادة في اآلخرة

ألنه منهج  الحياة الفاضلة ويأمر  علماء المسلمين إلى أن اإلسالم هو مصدر سعادة من يؤمن به،
 لمات إلى النوربالمعرف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث، ويخرج الناس من الظ

  .)37:2002 (كمال مرسي،
  

هو عصر علم و  التغيير في مناحي الحياةعصر  رن الواحد والعشرين كما هوالقأن  يتبين للباحث
يجابية وابرازها في شخصية الفرد وأدواره المختلفة النفس اإليجابي وعصر إظهار القوى اإلنسانية اإل

ى الحياة السعيدة وعلى على الفرد في مواجهته لصراعاته والرقي به من المشقة إل وجعلها المسيطرة
تفاق في تحديد الهدف من السعادة إال أن اإل غريقة اإلالرغم من إختالف علماء المسلمين وفالسف

 في الدنيا تقوم على فهم اإلنسان لذاته ودفعها إلى السير في طريق الفضيلة بينهم على أن السعادة
َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف ���m�X�Wوهذا تجسيد لما

بتعاد عن اإل بأن السعادة في وتأكيد علماء المسلمين ،١٠٤lآل عمران: l mَوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
المعنوية دليل على تركيزهم على مدى تكيف الفرد  رتقاء من الملذات المادية إلى الملذاتواإل الرذيلة
  .بتعاد عن الكراهية والعدوانيةواإللمحيطين به باستخدامه الذكاء مع ا

   
 كذلك نجد علماء النفس يتعمقون في وضع المعايير التي بموجبها يمكن الحكم على الفرد بالسعادة،

ياته واستمتاع الفرد بعالقاته ولقد أورد بعضهم عالمات للسعادة منها تقبل الفرد الواقعي لحدود إمكان
 (سناء سليمان، وٕاقباله على الحياة بشكل عام ونجاحه في عمله ورضاه عنه جتماعية،اإل

15:2010.(  
 اهتم علماء النفس بعالمات السعادة وعوامل تنميتها وبعالمات الشقاء وعوامل الوقاية منها وعالجها،و 

هم مكوناتها والتي جعلوها غاية الدراسات النفسية واهتم علماء أأو وعدوا السعادة هي الصحة النفسية 



 7 

سعادة والنظر إليها من زاوية معرفية ووجدانية ونفس حركية فسعادة اإلنسان في الدنيا النفس بتحليل ال
في الشخص وتختلف  في تفكيره ومشاعره وسلوكياته مما يجعلها نسبية تختلف من شخص إلى آخر،

 ستعداداته الشخصية للسعادة والشقاءإوهي تنبع من داخل اإلنسان وفق  إلى آخر الواحد من موقف
  ). 49: 2002 مرسي،(كمال 

الذي مؤداه أن السعادة ليست  عن الكشف الهام) 1969( عام(Bradbern) إن ما أعلنه برادبيرن 
ستقالل النسبي لمشاعر الحزن عن مشاعر السعادة وذلك التعاسة وهناك دليل إضافي على اإل ضنقي

نفعالي من أما الجانب اإل ألخرى إلى حد كبيربكل منهما تختلف عن ا أتنب التييأتي من كون العوامل 
كتئاب وهناك دراسة مسحية م هذه األبعاد هو بعد البهجة واإلهأن له أبعاد متعددة ولعل إالسعادة ف

%من االفراد الراشدون يعانون من عرض أو عرضين نفسيين ومعظم هذه 50حديثة تشير إلى أن 
درجة لنعكاسا ً إهم السعادة بوصفها يمكن فه أن ارجايل خلص مايكلاألعراض تتعلق بالقلق واالكتئاب و 

نفعاالت ه اإلنفعاالت السارة وشدة هذلمعدالت تكرار حدوث اإل نعكاساً إالرضا عن الحياة أو بوصفها 
  ).23:1993 (مايكل ارجايل، وليست السعادة عكس التعاسة تماماً 

تعني وجود عدد من  كتئابية ولكنها أيضاً السعادة ال تعني غياب المشاعر اإليرى جوزيف وآخرون أن و 
  ).464:2007(آمال جودة،  نفعالية والمعرفية التي تتسم باإليجابيةالحاالت اإل

جتماعية التي يعيش جتماعي وشبكة العالقات اإلثر التفاعل اإلأات عن كما تكشف الكثير من الدراس
صدقاء أو من في ظلها الفرد على السعادة وتشير كثير من البحوث إلى أن من لهم عدد كبير من األ

رتباط بين السعادة ن يكونوا أكثر سعادة ورغم كون اإليقضون وقت أطول مع األصدقاء يميلون إلى أ
قة كمصدر مستقل للسعادة بالقياس نخفاض أهمية الصداإفانه يتسق ورغم  وكثرة األصدقاء منخفضاً 

الفراغ وتصل الصداقة إلى ستمتاع بوقت هم من متوسط العمل واإلأى الزواج والحياة األسرية فإنها لإ
  ).32:1993 (مايكل ارجايل، باب بدء من المراهقة حتى الزواجأقصى درجاتها عند الش

ففي  ،الشقاء بالسخط والتذمر من الحياةرتباط إ تباط السعادة بالرضا عن الحياة و ر إى الدراسات إل وتشير
إحدى الدراسات على الشباب في أمريكا كانت معامالت االرتباط بين الشعور بالسعادة والرضا عن 

  .)46:2002 (كمال مرسي، رتباط عالإوهو معامل  0.75حوالي الحياة بشكل عام
تعتبر السعادة أو الرضا خاصية فردية وأن الفرد هو العامل المحدد فهناك أدلة على أن الناس و 

ينبئ  دقيقاً  يجابية وعلى أن إضافة أحداث مبهجة ليست مؤشراً إيفسرون المواقف بطريقة أكثر داء السع
ث ابالسعادة أما المنحى الذي يمضي من األدنى إلى األعلى فيرى أن السعادة تعتمد على عدد األحد

رور جتماعية أن تكون مصدر للسها الفرد وكذلك يمكن للعالقات اإليخبر  التيواألنشطة المبهجة 
  .)13،151:1993 (مايكل ارجايل، يجابيوالرضا اإل
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نساني النفسية وتأثيرها على السلوك اإل ن تعمق علماء النفس في دراسة الصحةإلى أ ويخلص الباحث
عتبارهم أن السعادة تمثل قدر كبير من الصحة وإ تمتع بها الفرد، ة التي يين بدرجة السعادتممهجعلهم 

جتماعي على السعادة وأن السعادة متوفرة لدى وكشفهم عن أثر التفاعل اإل الحياةالنفسية والرضا عن 
لدى طلبة همية دراسة السعادة أل نظرة الباحث المراهقين والشباب أكثر من غيرهم هو تأكيد على

  الجامعة ومدى تأثير الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني عليها.
  

ستجابة عضوية تظهر من إولكنها  ،ذاتية فحسب أن السعادة ليست حالة (Form) "فروم" ويشير
والقدرة على بذل أقصى الجهد وكذلك الشعور  خالل زيادة الحيوية والنشاط للجسم والتمتع بالصحة،

 ضطرابات نفسية جسمية،إوية وتكشف عن ذاتها من خالل ستجابات العضإذ تتأثر اإل بعدم السعادة،
م خداع ما و وتضل السعادة من وجهة نظر فر  ط الجسمي،وهبوط في معدالت الحيوية والطاقة والنشا

  (Dicaprisn ,241:1983).الجسمي السليم لطاقة أعضاء الجسملم تنبع من التفاعل 

دة كاستعداد أو سمة في وبين السعا ،وميز علماء النفس بين السعادة كحالة نشعر بها في موقف معين
مع حالة الشقاء في الشخص الواحد وفي موقف  نتهوا إلى أن حالة السعادة ال تجتمعاالشخصية و 

ستعدادات إبدرجات مختلفة، فكل إنسان عنده  ستعدادات للشقاء فموجودة عند كل الناسأما اإل معين،
 ،ستعداد للشقاءستعداد للسعادة ينخفض عنده اإلع عنده اإلستعدادات للشقاء، ولكن من يرتفإ للسعادة و 

  ).49: 2002 سي،(كمال مر  والعكس صحيح وهؤالء قلة،
  

متالك القدر األكبر من الذكاء أن الطالب الجامعي بحاجة ملحة إل للباحث ويتضح مما سبق
ن إدراك الطالب إ و  ،)(علم النجاح الجديد"كارل البرشت"  هجتماعي كما سماجتماعي الن الذكاء اإلاإل
للطالب الجامعي  والمحيطين به مهمفعاالت اآلخرين نوٕادراكه إل وتحديدها وفهمها جيداً  هنفعاالتإل

جتماعي والذكاء الوجداني مهم في شعور الطالب بالسعادة وتفسيره ويعد دور الذكاء اإلبشكل خاص 
  .اتيةلما يحيط به وتعامله في المواقف الحي

جتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة في األدب التربوي ن خالل البحث عن مفهوم الذكاء اإلوم
حتله هذه المفاهيم من مكانة يطمح لها معظم طلبة الجامعة في محافظة غزة وما لها من إسهام توما 

في إيصالهم إلى أرقي مستويات الصحة النفسية تأتي هذه الدراسة وفي إطار إضافة نوعية جديدة من 
 والوجداني ستوى الذكاء االجتماعيمإلى معرفة  في محاولة بناءة يسعى الباحث ،الرسائل العلمية

نالك فروق في وهل ه )داءسع اً وجدانيًا و جتماعيإاء يذك(هل الطالب األ بالشعور بالسعادةما هقتالوع
، وذلك الجامعة) ،صالتخص ،ة تعزى إلى متغير (الجنسجتماعي والوجداني والشعور بالسعادالذكاء اإل

  إلفادة المجتمع عامة والعاملين في مجال علم النفس خاصة.
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  .وتساؤالتها مشكلة الدراسة ثانيًا:
التالي وما يتبعه من أسئلة فرعية أخرى  ة الحالية في صورة السؤال الرئيسيمكن بيان مشكلة الدراس 

  على النحو التالي:
ما العالقة بين الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة لدى طلبة 

  الجامعة في محافظة غزة؟
  الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:ويتفرع من التساؤل 

  ما مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة؟  .1
  ما مستوى الذكاء الوجداني لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة؟  .2
 ما مستوى الشعور بالسعادة لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة؟ .3
الذكاء االجتماعي والشعور بالسعادة لدى رتباطية ذات داللة إحصائية بين إهل توجد عالقة  .4

 طلبة الجامعة؟
رتباطية ذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني والشعور بالسعادة لدى إهل توجد عالقة  .5

 طلبة الجامعة؟
 جتماعي تعزى إلى متغير الجنسهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء اال .6

 لدى طلبة الجامعة؟ أنثى)، (ذكر
ر هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االجتماعي تعزى إلى متغي .7

 لدى طلبة الجامعة؟ علمية)، (أدبية التخصص كليات
 ي تعزى إلى متغير الجامعةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االجتماع .8

 لدى طلبة الجامعة؟ الجامعة اإلسالمية)، (األزهر
 وجداني تعزى إلى متغير الجنسذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء ال هل توجد فروق .9

 لدى طلبة الجامعة؟ أنثى)، (ذكر
             هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الوجداني تعزى إلى متغير      .10

  لدى طلبة الجامعة؟ علمية)، (أدبية التخصص كليات
 ي تعزى إلى متغير الجامعةئية في مستوى الذكاء الوجدانهل توجد فروق ذات داللة إحصا .11

  لدى طلبة الجامعة؟ الجامعة اإلسالمية)، (األزهر
 لسعادة تعزى إلى متغير الجنسهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور با .12

  لدى طلبة الجامعة؟ أنثى)، (ذكر
زى إلى متغير التخصص عادة تعهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالس .13

  لدى طلبة الجامعة؟ علمية)، (أدبية كليات
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 ة تعزى إلى متغير الجامعةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالسعاد .14
 لدى طلبة الجامعة؟ الجامعة اإلسالمية)، (األزهر

 والذكاء الوجداني؟إلي أي مدى يمكن التنبؤ بالشعور بالسعادة من خالل الذكاء االجتماعي  .15
  

  ثالثًا: أهداف الدراسة.
تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة لذلك تسعى 

  إلى تحقيق ما يلي: هذه الدراسة
الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة بين أفراد العينة  مستوى التعرف إلى .1

  مثل في طلبة الجامعة في محافظة غزة.تت التي
طبيعة العالقة بين الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة لدى  الكشف عن .2

  طلبة الجامعة في محافظة غزة.
، التخصص، (الجنس جتماعي تعزى إلى المتغيراتمعرفة إذا ما كانت الفروق في الذكاء اال .3

  الجامعة).
، التخصص، (الجنس وجداني تعزى إلى المتغيراتالفروق في الذكاء المعرفة إذا ما كانت  .4

  الجامعة).
، التخصص، (الجنس لسعادة تعزى إلى المتغيراتإذا ما كانت الفروق في الشعور با كشف .5

 الجامعة).
  مدى اسهام كل من الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني في التنبؤ بالشعور بالسعادة. معرفة .6

  

  الدراسة. رابعًا: أهمية
  على النحو التالي:وهي النظرية والتطبيقية  أهميتها تكمن أهمية الدراسة الحالية في

  األهمية النظرية: أوال:
 توجد دراسة في نه الأحيث  ؛الهامة البحوث العلمية المحلية ىحدإالدراسة الحالية  قد تكون .1

الوجداني والشعور بالسعادة لدى جتماعي والذكاء كاء اإلتعني بدراسة الذ حدود علم الباحث
  طلبة الجامعة في محافظة غزة.

  وهى المرحلة الجامعية.ة بمرحلة عمرية وتعليمة مهمة الدراسة الحالي ىتعن .2
  .ينالشباب الجامعي هي شريحةالدراسة الحالية بشريحة مهمة في المجتمع الفلسطيني و  ىتعن .3
جتماعي والذكاء ت حول الذكاء اإلر كم من المعلوماالدراسة الحالة على توفي قد تعمل .4

  الوجداني والشعور بالسعادة لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة.
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إلى إجراء دراسات والعاملين في مجال علم النفس  تلفت الدراسة الحالية نظر الباحثينقد  .5
  .أخرىبمتغيرات  ربطهاخرى حول متغيرات الدراسة و أ

  األهمية التطبيقية: ثانيا:
الدراسة الحالية مؤسسات المجتمع التعليمية الجامعية في الوقوف على حل بعض تفيد قد  .1

  المشكالت النفسية لدى الطلبة الجامعيين.
هتمام أكثر بفئة الشباب الجامعي وتوفير تساعد الدراسة الحالية المجتمع المحلى على اإلقد  .2

  البيئة المناسبة له. 
ديم توصيات للعاملين في مجال الصحة النفسية ف يتم تقن خالل نتائج الدراسة الحالية سو م .3

إلعداد البرامج المناسبة لذوى المستوى المتدني في الشعور بالسعادة والكشف عن أسباب ذلك  
  التدني. 

على طلبة الجامعة في  تطبق التيو  الحاليةت الدراسة الباحثين والمختصين من أدوا قد يستفيد .4
 محافظة غزة.

 عدادواضعي البرامج في التربية وعلم النفس والصحة النفسية في إ قد تفيد الدراسة الحالية .5
من خالل ما تظهر لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة  التيبرامج عالجية لبعض المشكالت 

 نتائج البحث. ستبينه
 

  خامسًا: مصطلحات الدراسة.

  .الذكاء االجتماعي:1
بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب على استبانة الذكاء  إجرائياً  تماعيجالذكاء اإل ويعرف الباحث

أفراد  ،اآلخرين، كبارًا وصغاراً مع  التعاملالقدرة على : "والتي تقيسالحالية  في الدراسةاالجتماعي 
ل التواصل معهم وفهم جتماعية والحياتية من خالفي المواقف اإل بحكمة وعقالنية ،وجماعات

التأثر والتأثير وامتالك القدرة على  ،جتماعيق ما يتطلب الموقف اإلجابة لها وفستمقاصدهم واإل
  جتماعية.في المواقف اإلواإلبداع 

  

  .الذكاء الوجداني:2
بأنــه الدرجــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب علــى اســتبانة الــذكاء إجرائيــًا  وجــدانيالــذكاء ال ويعــرف الباحــث

يجابيــة والســلبية التعــرف علــى إنفعاالتــه اإل إلــىفــرد قــدرة ال" :الحاليــة والتــي تقــيس فــي الدراســةالوجــداني 
نفعــاالت اآلخــرين للتفاعــل معهــم ومشــاركتهم مهــا والتعبيــر عنهــا والــتحكم بهــا وٕاســتخدامها فــي فهــم إوفه

  ."وجدانياً 
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  :.الشعور بالسعادة3
) الشخص السعيد بأنه: "شخص موفق لديه القدرة على 532، 1983ويعرف القاموس البريطاني (

متاع الحسي والعقلي بعد الوصول إلى أهدافه نتيجة بذل جهد وتأهب وقدرة على إحراز النجاح اإلست
" (كريمان بدير، مهما كلفه ذلك من صعاب وهو شخص منجز ولديه صداقات قوية مع اآلخرين

1995:253.(  
لما يقوله أحمد عبد الخالق فإن فينهوفن يعرف السعادة بأنها: "الدرجة التي يحكم فيها الشخص  وطبقاً 

ايجابيًا على نوعية حياته الحاضرة والسعادة تشير إلى حب الشخص للحياة التي يعيشها، واستمتاعه 
  ).2007:706لها، وتقديره الذاتي ككل" (آمال جودة، 

  

التي يحصل عليها الطالب على قائمة أكسفورد  بالدرجةحث الحالي في الب وتقاس السعادة إجرائياً 
  للسعادة.

  

  سادسًا: حدود الدراسة.
الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتهما دراسة هذه الدراسة على  اقتصرت الحد الموضوعي:

  بالشعور بالسعادة لدى طلبة الجامعة بمحافظة غزة.
 سالمية بغزة.والجامعة اإل زهرجامعة األكل من الدراسة على طلبة  اقتصرت الحد المؤسساتي:

  في محافظة غزة. (األزهر، اإلسالمية) طلبة الجامعةعلى هذه الدراسة  تطبق الحد المكاني:
 ).2011، 2012( هذه الدراسة  في الفصل الثاني من العام الدراسي تطبق الحد الزماني:
على طلبة وطالبات المستوى الثالث في جامعة األزهر  الحالية الدراسة تقتصر ا الحد البشري:

 والجامعة اإلسالمية بغزة.
االختبارات المستخدمة في قياس كل من الذكاء االجتماعي الحالية بأدواتها و الدراسة  دكذلك تتحد

 . ومنهجها الوصفي التحليلي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة
 
  
  
  
  
  
  
  



 13 

  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  

  اإلطار النظري للدراسة
  
  
  

  .أوًال: الذكاء
  ثانيًا: الذكاء االجتماعي.
  ثالثًا: الذكاء الوجداني.

  رابعًا: السعادة.
  خامسًا: تعقيب على اإلطار النظري.
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  .)Intelligence( أوًال: الذكاء
  

  مقدمة. �
  مفھوم الذكاء. �
  .الشائعة للذكاء اتتصنيف التعريف �
  ھداف الذكاء.أ �
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  .)Intelligence( الذكاء أوًال:
  مقدمة:

الذكاء باعتباره ، و للفرد جتماعية والوجدانيةحياة األكاديمية واإلالًا على ًا ومؤثر يعتبر الذكاء عامًال مهم
خالل ممارسة الفرد للذكاء في صوره من  نسان قابلية للدراسة وذلكمكونات اإل ولقدرة عامة كان أ

ٕان مكانة الذكاء في و ولى في دراسة الذكاء بشكله العام، النقاط األ لشكلت للعلماء األوائالمتعددة والتي 
هتمامات علماء النفس ودراساتهم، جعلته القدرة الحقيقية على إ علم النفس وسيطرته على جزء من

  تطوير الفرد وٕانشائه ألفضل المجتمعات.
  

النفس ومباحثه التجريبية فقد نشأ في إطار الفلسفة  علم ه األولى منمفهوم الذكاء أقدم في نشأتكما أن 
القديمة ثم اهتمت بدراسته العلوم البيولوجية والفسيولوجية العصبية، واستقر أخيرًا في ميدانه 
السيكولوجي الصحيح الذي يدرسه كمظهر عقلي من مظاهر السلوك الذي يخضع للقياس العلمي 

ل تضفي طابعها الخاص على بعض المعاني الشائعة لت آثار هذا الماضي الطوياالموضوعي وماز 
  ). 173: 1995 ،البهي السيدفؤاد ( لمفهوم الذكاء

ستحوذ على جزء كبير من امكانًا بارزًا في علم النفس حيث احتل موضوع الذكاء والقدرات العقلية قد و 
للذكاء أو إدراك أكيد وقت وجهد العلماء منذ قديم الزمان إال أن ذلك لم يؤدي إلى إيجاد تعريف محدد 

  ).521: 2004 ،جاسم (محمد لطبيعته
أعانت العلماء على تحديد المظاهر الرئيسية لهذا المفهوم وبذلك و وعندما نجحت وسائل القياس العقلي 

تطورت معاني الذكاء حتى أصبحت فروضًا تهدف إلى رسم اإلطار التمهيدي لألبحاث العقلية، ثم 
 ،البهي السيدفؤاد ( تستبدل بفروض أخرى تبعًا لنتائج تلك األبحاثتعدل هذه الفروض أو تلغى ل

1995 :173.(  
أن مفهوم الذكاء قد يستخدم ليخدم أحد غرضين: فقد يستخدم ليوضح أحد )1990( جابر ويوكد

الثاني ستبصار والفهم لظاهرة يصفها هذا المصطلح، والغرض المصطلحات وربما ليزودنا ببعض اإل
المصطلح من التعريف للتأكد من أن كل إنسان يهتم بهذا الموضوع ليفهم االستعمال  هو أن يتم تحديد

  ).39:1997 ،عبد الحميد جابر الخاص للمصطلح الذي نستخدمه (جابر
يعود إلى كون الذكاء صفة دقة بأن غموض مفهوم الذكاء وصعوبة تحديده  )Sattler(يرى ساتلر و 

وجود له في حد ذاته وٕانما هو نوع من الوصف ننعت به فردًا معينًا وليس كينونة، بمعنى أن الذكاء ال 
  ).21: 2008عامر، طارق عندما يسلك طريقة معينة في وضع معين (

بوضع نظريات ومفاهيم تفسر مفهوم كان علماء النفس منذ مائة عام  هتمامإن أويشير عبد المنعم 
  ).229: 2002محمود، عبد المنعم بشرية على أنه قدرة عقلية عامه (الذكاء للنفس ال
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  مفهوم الذكاء.
تميز به هذا الموضوع من  علماء النفس والمربون بدراسة مفهوم الذكاء والتعمق فيه، وذلك لما لقد اهتم
تربوية بل وحتى نعكاسات متوقعه على الكثير من المجاالت والجوانب االجتماعية والتعليمة والإ تأثير و 

د سواء على المستوى لعامة بمفهوم الذكاء لما يتوقع أن يحققه لهم من مردو هتم اياإلدارية منها، و 
  جتماعي أو العملي. النفسي أو اإل

ويعد مفهوم الذكاء من أكثر المفاهيم السيكولوجية التي يدور حولها نقاش بين علماء النفس ومستخدمي 
ت سواء التربوية أو المجاال فتخاذ القرارات في مختلإسات علماء النفس، كالمسئولين عن نتائج درا

ت النفسية جتماعية منها، ولما لذلك المفهوم من تأثير على حياة األفراد ومعالجة المشكالالنفسية واإل
ود منه جتماعية والتربوية ، فمفهوم الذكاء يتسم بتعدد تعريفاته وتنوعها نظرًا لعدم وضوح المقصواإل

نظر علماء النفس حول تعريفه تعريف علمي لهذا ختالف وجهات إعلى وجه التحديد مما أدى 
ماء النفس ال أن هذا لم يمنع علإلذكاء، المفهوم، بل وصل األمر إلى عدم االتفاق على مقياس موحد ل

ستمرار في محاولتهم لتعريف الذكاء وبناء مقاييس للذكاء تتميز بالثبات والمستفيدين منه من اإل
  ).49,50: 2003 حسين،محمد ( ألفرادوالصدق في التنبؤ بمستوى الذكاء ل

  

 اللغوي للذكاء. مفهومال .1
  الذكاء لغة:

، الذَكاُء ِمْن َوالذَكاُء ُسْرَعُة اْلِفْطَنة ،ِحدُة اْلُفَؤادِ  ،الذَكاُء ، َمْمُدودٌ العربية " اللغة وتعني هذه الكلمة في
 َذِكي َوَصِبي َوُيَقاُل َوِمْسٌك  ،َيْذَكى َذًكا -ِباْلَكْسِر  -  ، َوَقْد َذِكيَ َسِريَع اْلِفْطَنةِ ِإَذا َكاَن َقْوِلَك َقْلٌب َذِكي
  ).1510:2003(أبو الفضل مكرم،  َذِكي َوَذاٍك يعني َساِطُع الراِئَحةِ 

  الذكاء اصطالحًا:
والتي ظهرت على يد   (Intelligentia)مشتقة من الكلمة الالتينية  (Intelligence)كلمة الذكاء 

واألواسط األوروبية وتعني  نجليزية والفرنسيةوشاعت هذه الكلمة في اإل اني شيشرونالفيلسوف الروم
  ).279:2004 منصور وآخرون،طلعت ( الحكمة ،الفهم ،الذهن

  

 المفهوم الفلسفي للذكاء. .2
فقد توصل  ،اليوناني أفالطونع إلى الفيلسوف ترج ،ة لتناول النشاط العقلي بالتحليلإن أول مالحظ

 ،ظاهر رئيسية وهي (العقلأفالطون نتيجة تأمله إلى تقسيم النفس اإلنسانية إلى ثالث مكونات أو م
  ).56:2008 ،الشيخسليمان الغضب) ( ،الشهوة

ن رئيسيين األول إلى مظهريأفالطون قد قسمها ف ،ويختلف أرسطو عن أفالطون في تقسيمه لقوى العقل
  ).175:2000 السيد،فؤاد ( نفعالي مزاجي خلقي دينامي حركيإوالثاني  ،معرفيمنها عقلي 
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 المفهوم البيولوجي للذكاء. .3
في أبحاث تجاه البيولوجي رتقاء واإلفقد كان لنظرية النشوء واإل ،هوم الذكاء باتجاهات متنوعةتأثر مف

نه يمكن أللذكاء وظيفة رئيسية و  أن الذي رأى ثر واضح في تفكير سبنسرأدارون ورومانس ومورجان 
  ).176:2000 السيد،فؤاد الفرد من التكيف مع البيئة المعقدة المتغيرة (

حمد عبد أعامة في إطار مفهوم "التوافق" ( قلي بصفةعلنشاط اللياجيه فسر بت فيأيضا  ذلكونجد 
  ).60:1990 الخالق،

  

 المفهوم الفسيولوجي العصبي للذكاء. .4
از هفي جوهره على تحديد معنى الذكاء في إطار التكوين الفسيولوجي التشريحي للجيقوم هذا المفهوم 

ودلت الدراسات المقارنة التي أجراها بولتون  ،وللقشرة المخية بوجه خاص ،العصبي المركزي بوجه عام
على ضعاف العقول والعاديين، أن خاليا القشرة المخية تنقص في عددها وفي انقسامها وتشبعها 

والتي تؤكد أن التكوين  ،وتؤيد هذه النتائج أبحاث شرنجتون، قها عند ضعاف العقول عن العاديينوتناس
بدو أيضا في بل ي ،دد خاليا القشرة المخيةالتشريحي لضعاف العقول ال يبدو فقط في نقصان ع

العقلي فالضعف  وفي كل النواحي التشريحية األخرى، ،والعضلية ،والعظمية ،ضعف الخاليا الجلدية
فؤاد على الجهاز العصبي بل هو ضعف تكويني في طبيعته الجوهرية ( بهذا المعنى ليس مقصوراً 

  ).179:2000 السيد،
  

 المفهوم االجتماعي للذكاء. .5
وٕانما يعيش  ،ن اإلنسان ال يعيش في فراغأكاء و جتماعية في الذتجاه الناحية اإليؤكد أصحاب هذا اإل

ولكل مجتمع عاداته وتقاليده في التفكير وأساليب السلوك واللغة السائدة  ،في مجتمع يتأثر به ويؤثر فيه
وأكد ثورندايك هذا المفهوم في تقسيمه ، جتماعيةالمفاهيم والقوانين والواجبات اإلوالثقافة والمبادئ و 

(سليمان الشيخ،  جتماعيلذكاء اإلالثالثي للذكاء وهي الذكاء المجرد والذكاء الميكانيكي وا
58:2008.(  

  

 المفاهيم النفسية للذكاء. .6
حاول الكثير من علماء النفس تعريف الذكاء عن طريق الربط بينه وبين ميدان أو أكثر من ميادين 

ونتيجة لذلك تعددت التعريفات وتنوعت باختالف الجانب الذي يركز عليه عالم  ،نشاط اإلنسانيال
  ).59:2008 الشيخ،سليمان النفس من جوانب هذا النشاط (

نجد أن اختالف الباحثين والعلماء في تفسير مفهوم الذكاء أو القدرة على تعريفه تعريفًا موحدًا بين 
المهتمين يعود لعدة أسباب سواء لشمول هذا المفهوم لدوافع واتجاهات األفراد وقد ال يرغب باإلفصاح 

والباحثين الذين تناولوا  عنها كأن يحاول إخفاءها أو التمويه عنها، وأيضًا الختالف توجهات العلماء
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هذا المفهوم وتعرضوا له، فكل باحث يحاول أن يتطرق لهذا المفهوم من خالل وجهة نظره ومن خالل 
  تخصصه أو لما يخدم مصالحه سواء الشخصية أو العلمية.

  

  الشائعة للذكاء في مجموعات وفق األسس الكامنة وراء التعريف. اتويمكن تصنيف التعريف
 جودارد).و  ،ديربورن ،كتعريف (كولفين الفرد على التعلمبقدرة  تعريفات تهتم .1
  .الذكاء بأنه "القدرة على التعلم والقدرة على التحصيل" )Colvin(ن يلفو ك عرفيحيث 
 ،كتعريف (سترن لتي تحيط بهمع البيئة والظروف ا هتعريفات تؤكد تكيف الفرد أو توافق .2

 كروز).و 
  .الذكاء بأنه " القدرة على التصرف السليم في المواقف الجديدة " )Stern(ترن سيرى حيث 
 .)وميومان ،سبيرمان ،ترمان ،بينيهكتعريف ( لقدرة على التفكيرتعريف يؤكد ا .3
للسلوك والنقد بتكار والتوجيه الهادف قدرة الفرد على الفهم واإلالذكاء بأنه " )Binet( بينيه هعرفيحيث 
  ).18: 2008عامر،طارق ( الذاتي"
التي يتصف بها السلوك الذكي كتعريف  من الوظائف السلوكية تعريفات تتضمن كثيراً  .4

 .ستودارد)و  (وكسلر،
نطقي القدرة الكلية للفرد على العمل الهادف والتفكير المه "الذكاء بأن )Wechsler( عرف وكسلريو 

  .والتفاعل الناجح مع البيئة"
 اء تعريفاً تظهر ولذلك فهو يحاول تعريف الذك ختالفات التيالتعريف الذي يحاول تجنب اإل .5

 ).207:1995(سامية األنصاري ، )ورايتسمان ،سانفورد ،كتعريف (بورنج إجرائياً 
 

  بتقسيم تعريفات الذكاء إلى أربعة أنواع: )1950(وقام فريمان عام 
أن الذكاء يتم بتكيف الفرد أو توافقه مع البيئة الكلية التي  )Pintner(حيث يذكر بنتنر  النوع األول:

قدرة الفرد على التكيف بنجاح مع ما يستجد في الحياة من " :تحيط به أو مع جوانبها، أي أنه
  عالقات".

ا ذعلى التعليم والتعلم" ووفقًا له أن الذكاء باعتباره " القدرة )Dearber(حيث يرى ديربور النوع الثاني: 
زداد ذكاؤه كان أكثر إته للتعلم بالمعنى الشامل فكلما عريف يصبح ذكاء الفرد مرهونًا بمدى قابليالت
 :ستعدادًا للتعليم واتسع مجال خبرته ونشاطه، ومن أمثلة هذا النوع تعريف ديربور بأن الذكاء هوإ
  " .على اكتساب الخبرة واإلفادة منهاالقدرة "

  ".بأنه "القدرة على التفكير المجردحيث يعرف الذكاء  النوع الثالث:
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القدرة "وهو األكثر اتساعًا من األنواع السابقة، ومن أمثلته تعريف ويكسلر للذكاء بأنه  النوع الرابع:
(إبراهيم المغازي،  "الكلية لدى الفرد على التعليم الهادف والتفكير المنطقي والتعامل المجدي مع البيئة

66:2003.(  
  

  تصنيف  تعريفات الذكاء ضمن ثالث فئات: )2008( عدس ذكر عبد الرحمنيو 
 التعريفات العضوية للذكاء. .1

ن الفروق بين الناس ويعني ذلك أ ن الذكاء قدرة عضوية لها أساس في التكوين الجسمي،وتتفق على أ
  في الذكاء ترجع الى العوامل الوراثية.

 التعريفات االجتماعية للذكاء. .2
جتماعية، فيظهر في معرفة اللغة اإلتجاه عن التفاعل بين العوامل اإل اوينتج الذكاء عند اصحاب هذ

  جتماعية.المبادئ والقوانين والواجبات اإل المستخدمة في المجتمع، ومعرفة
 التعريفات النفسية السلوكية للذكاء. .3

 داء المطلوبع معين من السلوك، أي يبدو في األوتصف هذه التعريفات الذكاء كما هو يظهر في نو 
   ختبارات المخصصة لقياس الذكاء.لبعض اإل

  

 المفهوم اإلجرائي للذكاء. .7
ويدل المفهوم اإلجرائي ألي ظاهرة علمية على الخطوات التجريبية التي تؤدي إلى توضيح هذه الظاهرة 

. )185:2000 السيد،فؤاد ( كد الوصف اللفظي المنطقي للظاهرةنه يؤ أ أي ،والكشف عن معناها
ينبغي أن يكون تعريف إجرائي والتعريف اإلجرائي وهو ذلك التعريف الذي يصاغ في التعريف الجيد ف

عبارات العمليات التجريبية واإلجرائية التي يقوم بها العالم للحصول على مالحظاته أو قياسه للظاهرة 
  ).61:2008 الشيخ،سليمان التي يدرسها (

المؤسسات التعليمية والتربوية بتطوير هذا المفهوم واالستفادة منه في رفع مستوى التحصيل  هتمت ولذلك
الدراسي لدى الطالب والتعامل مع النشء بصفه خاصة إلكسابهم المزيد من المعرفة والعلوم الفكرية 

  ).159: 2005 ،تحية عبد العالو  محمدصالح الدين والنفسية (
نتيجة أو حصيلة الخبرات التعليمية للفرد،  من عوامل غموض الذكاءأن ) Wesman( ويشير ويسمان

 روالتطور لدى األفراد، ويذكر فرنو حيث يبدو الذكاء نوعًا من تتابع أو تسلسل وظائف النمو 
)Vernor( ) عامر، طارق أن غموض مفهوم الذكاء قد يعود إلى تعدد وكثرة المعاني المرتبطة به

2008 :21.(  
اء والباحثين رغم اختالف توجهاتهم البحث عن مؤشرات كمية مقبولة لقياس الذكاء، ولم يغفل العلم

فمعظم علماء النفس اعتبروا الذكاء مكونًا من قدرة عامة وقدرات خاصة متعددة، فنسبة الذكاء كانت 
ند كما هو الحال عية واحدة للفرد تمثل ذكاءه (وسيلتهم في تقدير كم هذه القدرات وتلخيصه بقيمة عدد
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) أال أن العلماء لم تمثيل توزيع مجموعة من الدرجات بقيمة عددية واحدة تعبر عن متوسطها الحسابي
تفاق على القدرات األساسية التي تمثل الخصائص التكوينية للذكاء ولذلك ظهرت عدة يستطيعوا اإل

 ين،حسمحمد توجهات وتصورات تبلورت فيما بعد إلى نظريات مختلفة نحو مفهوم الذكاء (
2003:53.(  

م) أن مفهوم الذكاء يشمل عامل ذكاء عام رئيسي ويقع تحت 1904ووجد تشارليز سبيرمان في عام (
هذا العامل العام عدة عوامل خاصة، ولكن هذه العوامل لها أهمية ثانوية بالنسبة للعامل العام ككل، 

أيضًا نظرية العاملين،  كنايه على أسمه ويطلق عليها) Spearman( وأطلق عليها نظرية سبيرمان
وتعني الذكاء العام والذكاء الخاص، وأشار سبيرمان إلى أن كل نتاج عقلي يتأثر بعاملين هما: عامل 

، قتصر تأثيره على هذا األداء فقطعام يؤثر في هذا األداء وفي كل أداء يقوم به الفرد، وعامل خاص ي
ك مدى ختبارات العقلية المختلفة وكذلبين اإل رفة مدى التداخل والتشابكولقد توصل سبيرمان إلى مع

ختبارات. رتباط بين نتائج تلك اإلها عن بعض بواسطة إيجاد معامل اإلنفصالها واستقالل بعضإ
  ).30: 2008 ،عامرطارق (
والتي يطلق عيها أيضا نظرية العوامل ) 1938في عام ( )Thurstone( ظهرت نظرية ثورستونو 

تجاه التحليل العاملي في أمريكا، وكانت دراساته حول إية األولية، وهي تمثل درات العقلاألولية أو الق
التكوين العقلي التي من خاللها توصل إلى تحديد العوامل األولية التي يرى أنها تشترك في تكوين 

رتباط نوعة وبعد تحليل مصفوفة معامل اإلختبارات متإحيث طبق على مجموعة من األفراد  الذكاء،
نتهى إلى تحديد تلك العوامل األولية، ويرى ثورستون أن كل قدرة من هذه إختبارات تلك اإلبنتائج 

  ).83:2003(جابر عبد الحميد،  تقلة عن األخرى استقالًال نسبياً ولية مسالقدرات األ
  

   وتشمل العوامل األولية أو القدرات األولية عند ثورستون ما يلي:

درة الفرد في تصور العالقات المكانية واألشكال المختلفة والتي تبدو في ق القدرة المكانية: .1
 والحكم عليها بدقة وفي تصور أوضاع األشياء المختلفة أثناء الحركة.

والتي تبدو في سهولة إجراءات العمليات الحسابية الرئيسية لدى الفرد كالجمع  القدرة العددية: .2
 والضرب والقسمة والطرح.

في قدرة الفرد على فهم معاني األلفاظ المختلفة التي تعبر عن  والتي تبدو القدرة اللفظية: .3
 األفكار.

الفرد في حديثه  وتعني المحصول اللفظي الذي يستعين به القدرة على الطالقة اللفظية: .4
 في الفرد الذي يتميز بالطالقة عند استعمال األلفاظ. وكتاباته، وتبدو

وتبدو في قدرة الفرد في التذكر المباشر للفظ الذي يقترن بلفظ آخر أو  القدرة على التذكر: .5
 لعدد يقترن بعدد آخر أو اللفظ الذي يقترن بعدد.
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وتبدو في قدرة الفرد على استنتاج القاعدة العامة من  القدرة على االستدالل االستقرائي: .6
 الجزئيات.

طارق ( ك التفصيالت واألجزاء المختلفةاتبدو في سرعة الفرد ودقته في إدر  القدرة اإلدراكية: .7
 ).32،33: 2008عامر،

في نهاية الثمانينيات ظهرت نظريات حديثة في الذكاء حلت محل النظريات القديمة وأحيانًا كانت و 
عبارة عن تطوير لتلك النظريات أو إضافات لتلك النظريات، فبعبارة أخرى نجد أن كل نظرية من تلك 

كتشافات التي ولتناسب اإل ،ناسب المفاهيم الجديدة التي تظهر بين فترة وأخرىالنظريات تم تحديثها لت
جتماعية وٕادارة الذات، ومن تلك فهوم النفس البشرية والعالقات اإلتوالت في بداية التسعينيات نحو م

عبد الحي ( م1983عام  )Gardner( النظريات نظرية الذكاء المتعدد التي ظهرت على يد جاردنر
التي فتحت المجال لنظريات أخرى مثل نظرية الذكاء ) و 57: 2004 ،مصطفى محمدمحمود و 

م وجهود العالمان سالوفي 1988عام  )Bar Onأون ( - الوجداني والتي كانت تمثل جهد كًل من بار
م 1995عام  )Goleman(م ثم بعد ذلك تناولها جولمان 1990 )Salovey & Mayer(وماير 

عبد  ( ت الباحثين بهذه النظرية الجديدةهتماماإبشكل جيد، ومن ثم توالت  للعالم ظهر تلك النظريةأو 
  ).230: 2002 محمود،المنعم 

  

  :وفقا لنظرية الذكاءات المتعددة، فأن الذكاء يشملو 
ويعني قدرة الفرد على تناول ومعالجة واستخدام بناء اللغة ومعانيها في مهارات  الذكاء اللغوي: .1

 التعبير عن النفس أو في مخاطبة اآلخرين.
ستدالل لتفكير المنطقي وحل المشكالت واإلويتمثل في القدرة على ا الذكاء المنطقي الرياضي: .2

 بين النماذج وٕادراك العالقة.
القدرة على إدراك العالم البصري المكاني بدقة من خالل ويعني  الذكاء البصري المكاني: .3

 ستدالل المكاني.تعبير البصري والصور العقلية واإلالمهارات والتعرف البصري وال
ويشير إلى القدرة على ربط أعضاء الجسم بالعقل ألداء بعض  الذكاء الجسمي الحركي: .4

ض األشياء مثل الطبيب الجراح المهام مثل الالعب الرياضي أو استخدام اليدين إلنتاج بع
 والنحات والرسام.

ويشير إلى قدرة الفرد على إدراك وٕانتاج الصيغ الموسيقية المختلفة والجرس  الذكاء الموسيقي: .5
 الموسيقي ونوعية الصوت.

يجابي مع جتماعي اإلة الفرد على التواصل والتفاعل اإلويعني قدر  جتماعي:اء اإلالذك .6
 اآلخرين.
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ويشير إلى قدرة الفرد على إدراك مشاعره ودوافعه واستخدام المعلومات  الذكاء الشخصي: .7
 لشئون حياته واتخاذ القرارات المناسبة له.

في الطبيعة  ويعني القدرة على استكشاف وتمييز وتصنيف األشياء التي توجد ذكاء الطبيعة: .8
 ). 51: 2008الماموط، موسى والحيوانات والصخور(

) ففسرت الذكاء بأنه مركب متالزم 1949والتي ظهرت في عام ( )Hebb( وأما نظرية هب للذكاء
الذكاء  وغير منفصل من كل الصفات الفطرية المتأصلة والصفات المتعلمة، أو كما يطلق عليها

فالذكاء الموروث هو الذي يولد الفرد ويرثه من أبويه كقوة معينة أو قدرة  ،الموروث والذكاء المكتسب
: 2008عامر، طارق ( مكتسب هو ما يكتسبه الفرد نتيجة تعلم أو ظروف محيطه بهمعينة، والذكاء ال

34.(  
  

يعتمد على ثالث جوانب ف) Sternberg( الذكاء من منظور النظرية الثالثية لروبرت ستيرنبرج أما
  ).الذكاء االبتكاري والذكاء العمليالذكاء التحليلي و ، هي (أساسية

) Sternberg(ختبارات المألوفة للذكاء عادًة، ويرى ستيرنبرج في اإل هو الذي يقاس الذكاء التحليليف

 والعملي من جانب آخر، بتكاريوالذكاء اإلكاء التحليلي من جانب أهمية الحفاظ على التوازن بين الذ
أن المشكالت العملية على عكس التحليلية يغلب أن تطلب التعرف على المشكلة ستيرنبرج ويرى 

مشتقة من الحياة وصياغتها وتعريفها ولو تعريفًا ضعيفًا كما تتطلب البحث عن المعلومات وهي 
يتمثل في المعرفة المتضمنة والتي يعرفها بأنها  والذكاء العملينشغاًال شخصيًا، إاليومية وتتطلب 

جهة نحو الفعل وتكتسب بدون مساعدة مباشرة من اآلخرين وتسمح لألفراد بتحقيق األهداف معرفة مو 
  ).45: 2003حسين، محمد التي يكون لها قيمة شخصية لهم (

  

  .هداف الذكاءأ
  .واإلبداع) ،التالؤم ،(الفهم :ثالثة وهي أغراضان الذكاء يحقق أ )28:2002 ،قزري(معرف  شيريو 

  على الفهم.أوال: الذكاء كقدرة 
وتكوين العالقات وتكوين المفاهيم والقيام بعملتي التجريد  دراكإهدف الذكاء كقدرة على الفهم إلى وي

  نه يدرك العالقات الرابطة للظواهر.أ أيوالتعميم 
  .ثانيا: الذكاء كقدرة على التالؤم

رجي الذي يعيش فيه وال إذا كان الكائن ال يستطيع أن يحافظ على بقائه إال بالتالؤم مع المحيط الخا
  سيما إذا وجدت العوائق ونشأت الصعوبات التي ال بد للكائن الحي من التغلب عليها لحفظ بقائه.
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  ثالثا: الذكاء كقدرة على اإلبداع.
فان التالؤم يقتضي من اإلنسان أن يبدع حلول جديدة للتغلب  ،الذكاء يتجلى في قابلية التالؤم إذا كان

يسمح له بمجابهة األوضاع إتالفها فاعتماده على خبراته السابقة كانت لتزوده بما على الصعوبات أو 
لذلك فان ذكاء اإلنسان يتجه أول ما يتجه نحو العمل ويسعى إلى إيجاد الوسائل المادية  ،الجديدة
  .يةوالفكر 

  

تكيف الفرد مع البيئة بشكل ذكي اإلشارة إلى لم تخلو من السابقة أن جميع التعريفات  الباحث ويرى
وهذا يدل على أن للذكاء أهمية كبيرة في حياة الفرد لكونه القدرة التي تكشف عن قدرة الفرد ونجاحه 
في التوافق مع اآلخرين واستعداده للتعلم وزيادة الخبرة لديه وٕان اختالف العلماء والمهتمين في تعريف 

  المبرز المهم لشخصية الفرد. الذكاء ال ينقص من كينونة الذكاء كونه 
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  .)Social Intelligence( جتماعيثانيًا: الذكاء اإل

  

  .مقدمة �
   .جتماعيمفهوم الذكاء اإل �
  جتماعي.تاريخية عن تطور مفهوم الذكاء اإلنبذة  �
  جتماعي.اد ومكونات الذكاء اإلأبع �
  .جتماعيمميزات الذكاء اإل �
  .جتماعيالذكاء اإلوخصائص طبيعة  �
  .جتماعيأهمية الذكاء اإل �
  .جتماعيعوامل الذكاء اإل �
  جتماعي المطلوبة للمعلم.لذكاء اإلمهارات ا �
  .جتماعيطرق قياس الذكاء اإل �
  .جتماعيمؤشرات تحديد الذكاء اإل �
 .جتماعيمظاهر تكوين الذكاء اإل �

 .جتماعيميادين ظهور الذكاء اإل �

 .جتماعيتسهم في تنمية الذكاء اإلالمتغيرات التي  �
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  ثانيًا: الذكاء االجتماعي.
  مقدمة.
وٕان اهتمام علماء النفس  ضيع الهامة في مجال علم النفسجتماعي من المواموضوع الذكاء اإليعتبر 

اعية الحاصلة جتمء لدي الشخص وبتسارع التغيرات اإلبدراسته لدليل على أهمية هذا النوع من الذكا
جتماعي بكونه سلوك يمكن اإلجتماعية للفرد، والذكاء اإلللمجتمعات وتقدمها إزدادت التحديات 

وفالن ليس زكي إجتماعيًا  جتماعياً ن القول أن فالنًا من الناس ذكي إمالحظته وممارسة أدبياته يمك
 هنطباع معين لدى اآلخرين وما يميز حيث أن الشخص بذكاءه اإلجتماعي ومدى قدرته على إحداث إ

  فعالة ومرغوب بها في المجتمع الخاص به. جتماعية ناجحة و من سلوكيات إ
  

جتماعي يتمثل في إمكانية الفرد على التخلص من المواقف الحياتية المحرجة ويتمثل في ٕان الذكاء اإلو 
إمكانية الشخص على إقناع من حوله والتكيف معهم ويتمثل في التخطيط للوصول إلى أهداف الفرد 

ا الشخص دبلوماسي أو ذعاٍن متعددة، فيقال أحيانًا إن هى مجتماعي إلوقد يخرج الذكاء اإلالذاتية، 
حدًا صاحب اتكيت، أي أنه يحاول أن ال يصطدم باألشخاص وال يواجههم بما يكرهون، وبدلك ال يفقد أ

جتماعي يعتبر ، إن الذكاء اإلنسبيًا بعيدًا عن الحقيقة وقولهاجتماعي من األطراف ويبقى الذكاء اإل
، ةيجابي ويمكن أن تستغل بالطريق السلبيستخدامها بالطريق اإلإكأي وسيلة من وسائل الحياة يمكن 

جتماعي لو استخدم بطريقة صحيحة وفي وقته المناسب ا قلنا أن الذكاء اإلذولعلنا ال نجانب الحقيقة إ
أبو خالد غباري و  ثائر( فإننا سنحصل على نتائج جيدة من العالقات غير الحساسة والعالقات الودية

  ).201:2010شعيرة ،
جتماعي، حيث أن قدرة الفرد على جتماعي يرتبط بالتوافق اإلرى صالح حسن الدهري أن الذكاء اإلوي

، فالتوافق نتاج إدراكيجتماعية هو جانب على التصرف بحكمة في المواقف اإل فهم اآلخرين، والقدرة
  ).90:2003 ،مغازيالإبراهيم ( تماعيةجإ جدانية و عوامل عقلية وو 

  

  .)Social Intelligence(مفهوم الذكاء االجتماعي 
عن الذكاء  )م1925(في كتابته المبكرة عام  ثورندايك هوم الذكاء االجتماعي بأصوله إلىيمتد مف

وخاصة تمييزه الشهير بين الذكاء االجتماعي والميكانيكي والمجرد، وهو يعرف الذكاء االجتماعي 
بأنه:" القدرة على فهم الرجال والنساء الفتيان والفتيات والتحكم فيهم، وٕادارتهم بحيث يؤدون بطريقة 

  .)408: 1996أبو حطب، فؤاد حكيمة في العالقات اإلنسانية" (
جتماعي هو  "قدرة تتضمن عمليات معرفية عن األشخاص أن الذكاء اإل) 2003(مدثر أحمد ويضيف 

" وهي قدرة تجاهاتهم وسماتهم الشخصية وغيرهااآلخرين فيما يتصل بمداركهم وأفكارهم ومشاعرهم، وا
لمعلمين الذين يتعاملون مباشرة مع اآلخرين على نحو من األنحاء كا أولئكلها أهمية قصوى عند 
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أحمد، مدثر جتماعيون والنفسيون ورجال السياسة والدعاية اإلعالم وغيرهم (األطباء واألخصائيون اإلو 
2003 :71(.  

على  قدرة الفرد: "بأنهالذكاء االجتماعي ) 200:2010 أبو شعير،خالد غباري و ثائر (من كل  يعرفو 
دون أن  هفرصة تمر أمامدع ياخلي على أن ال الد هصل ناجح مع العالم الخارجي وعالمتحقيق توا

  ستثمرها في عملية تواصل".ي
القدرة على إدراك أمزجة " :بأنهالذكاء االجتماعي ) 11:2003 الحميد جابر، عبد (جابر ويعرف

  ".وافعهم  ومشاعرهم والتمييز بينهااآلخرين ومقاصدهم ود
ين على فهم مشاعر وأفكار اآلخر  "القدرة :بأنهالذكاء االجتماعي ) 47:1993الغول،أحمد ( ويعرف

جتماعية وتقدير الشخص لخصائص تجابة بطريقة ذكية في المواقف اإلسوالتعامل مع البيئة بنجاح واإل
  جتماعي".بطريقة مالئمة بناء على وعيه اإل ستجابة لهواإل صحيحاً  الموقف تقديراً 

المزاجية، مشاعر اآلخرين وحاالتهم ا النوع من الذكاء قدرة الفرد على فهم وٕادراك ومالحظة ذويعكس ه
أبو خالد غباري و ثائر ( ه القدرة في مهارات تعامل الفرد مع اآلخرين وتحفيزهمذواحتياجاتهم، وتنعكس ه

  )200:2012 شعيرة،
ما أسماه العالقة  )م1927(ولعل سبيرمان كان على نفس الدرجة من البصيرة حين اقترح عام 

السيكولوجية بين أنواع العالقات العشرة بحيث تخضع لقانونية االبتكار في إدراك العالقات والمتعلقات 
وفي رأيه أن الفرد يستطيع أن يدرك أفكار ومشاعر اآلخرين من حوله عن طريق التمثيل بينها وبين 

  ).102: 1993أبو حطب، فؤاد ( العالم الداخلي
وم يتسع فيرى كانتريل أن النشاط الوظيفي الذي يؤدي إلى أحداث االستثارة يتضمن إال أن المفه

إمكانية التأثير في أغراضنا وأن يتأثر هو بنا، وهذه اإلمكانية هي الوعي وهذا يعني أننا قد نخلع على 
ء بعض المثيرات أغراضًا ليست فيها، كما هو الحال في التفكير اإلحيائي الذي يخلع على األشيا

ن تكون جميعًا مثيرات لإلدراك خصائص حيوية، وعلى هذا فإن حيوانًا أو إنسانًا أو أيديولوجية يمكن أ
جتماعية إع المفهوم ليشمل كل ما له طبيعة ، وهكذا يتسانها قد تؤثر فينا كما تتأثر بنجتماعي ألاإل

  ).409: 1986أبو حطب، فؤاد حتى ولو لم يكن في صورة أشخاص (
  

  :ن جانبين هماجتماعي يتكون مأن مفهوم الذكاء اإل (Wong et al,1995)آخرون ويرى ونج و 
ويعني قدرة الفرد على فهم أو حل رموز السلوك اللفظي وغير اللفظي  :الجانب المعرفي •

  .واالستبصار والمعرفة االجتماعية لآلخرين وتتمثل في اإلدراك
 ويعني مدى فاعلية الفرد وتأثيراته الشخصية حال التفاعل مع اآلخرين :الجانب السلوكي •

 .)100:2011فادية حسين، (
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  نبذة تاريخية عن تطور مفهوم الذكاء االجتماعي.
جتماعي بمعناه الصحيح وكان ذلك في الذين كشفوا عن مفهوم الذكاء اإل يعد ثورندايك من األوائل

وقد مثل هذا التعريف نقطة البداية التي انطلق منها  )Hober( ) في مجلة1925مقال نشره عام (
  .)198:2011 ،الصاحبمنتهى جتماعي (منظرون للخوض في مفهوم الذكاء اإلال

م 1926نديك عام جتماعي تلك التي قام بها ثور اإل ولعل أول دراسة عملية أجريت في ميدان الذكاء
إبراهيم ( جتماعيإللذكاء امنها اختبار جورج واشنطن لوالذي حلل فيها االختبارات الفرعية التي يتألف 

  .)89:2003 المغازي،
طريق  وبقياسها عن ،ة عن الخبرات االجتماعية لألفرادبعد ذلك بدراس (Strang1930)وقام سترانج 

والتقاليد السائدة في المجتمع وأكدت هذه الدراسة على الخصائص الوظيفية  ،المفاهيم الخلقية والعادات
  .)104:1984 ،الدرينيحسين اء االجتماعي (للذك

وقدم  مفهوم الذكاء االجتماعي عن طريق اإلعالن وطور تعريفه، (Vernon)ووسع بعد ذلك فيرنون 
) 1936وفي عام ( ،رة على إصدار األحكام االجتماعيةأداة لقياس القد 1933 (Wedman)ويدمان 

ببناء ومنها محاوالت موس وآخرون إذ قاموا  ،جتماعية لبناء مقاييس الذكاء اإلظهرت محاوالت متعدد
وتال ذلك محاولة ودرو  ،جتماعي واعتمدوا في بناءها على تعريف ثورندايكأداة لقياس الذكاء اإل

(Woodrow)  جتماعي مع سبعة وأربعون جورج واشنطن للذكاء اإللتحليل مقاس  1937في عام
إذ  ،أخرى لها صلة بالذكاء االجتماعي ظهرت مفاهيم) 1942اختبارا ذات طبيعة متباينة وفي عام (

ودرس بياجيه في عام  ،اسعة النطاقاألبحاث والدراسات حول هذا المفهوم وشملت أبعادا و  تطورت
، ثم بعد ذلك دراسة وري وليس عن طريق الفروق الفردية) الذكاء االجتماعي من الجانب التط1950(

لذكاء مثل هذا مقياسا لبناء مقياس لمفهوم التعاطف وي) التي هدفت إلى 1952دايموند عام (
د نفسه مكان على تصور الفر  (Kerr & Speroff)) أكد كير وسبيروف 1953وفي عام ( ،جتماعياإل

ورأى وكسلر  جتماعي،ختبارهما للذكاء اإلإوعلى أساسه تم بناء  ،فرد أخر وتوقع سلوكه
(Wechsler) ) جتماعي هو تطبيق  للذكاء العام وفق لذكاء اإل) أن الخاصية السلوكية ل1958عام

  ).27:2001 ،الخالدي جتماعي (أديبلسياق اإلا
جتماعي باسم هذا المجال بحث بعنوان الذكاء اإلأبو حطب أن أكثر البحوث أهمية في  ويؤكد 

  .)73: 2003أحمد، مدثر م) (1965أوسليفان وجيلفورد وديميل (
الذي  ،جتماعيفقدم أبحاثا عن السلوك اإلجتماعي بدراسة الذكاء اإل) قام  جيلفورد 1967وفي عام (

فورد ذو وظهر فيما بعد مقياس جيل جتماعي في المحتوى السلوكي للقدرات العقلية،يمثل الذكاء اإل
  .)173:1990 ،الشيخسليمان جتماعي (العوامل الستة للذكاء اإل

جتماعي عن الذكاء العام وتوصلت اإل ستقالل الذكاءإ) دراسة لمعرفة مدى 1978رت عام (وظه
فشلت محاولة  )1979وفي عام ( ،جتماعي عن الذكاء العامستقاللية الذكاء اإلإف الدراسة إلى ضع
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جتماعي كقدرة مستقلة باستخدام مقياس جيلفورد وٕاال انهما في وتايسك في إثبات وجود الذكاء اإل فورد
اإلعدادية باستخدام مقياس  على طلبة المدارس) وباستخدامها تصميمات جديدة طبقت 1983عام (

ستقاللية الذكاء إثبت مارلو أكما  ،جتماعي مستقأن عامل الذكاء اإل دليال على وجد ،مختلف
جتماعي مساوي في أبحاثه الالحقة أن الذكاء اإل، )1995( عام جتماعي كقدرة عقلية كما أكد فورداإل

  .)202:2011 ،بالصاحمنتهى  جتماعية (لمفهوم الكفاية اإل
جتماعي هو تطبيق  للذكاء العام وفق أن الخاصية السلوكية للذكاء اإل في وكسلرمع  ويتفق الباحث

ي، وأن استخدام الفرد للذكاء اإلجتماعي يولد لديه ولدى اآلخرين حب المحافظة على جتماعلسياق اإلا
  .ةكل ما يخص العالقات اإلجتماعي العالقات اإلنسانية ويدفع بهم إلى المشاركة الواعية والفاعلة في

  

  جتماعي.أبعاد الذكاء اإل
وهي  جتماعيإلى مكونات الذكاء اإل Corinne & Oliver( 1993:14(توصل كورين وأوليفر

  على النحو التالي:

 التعامل مع اآلخرين والتكيف معهم: .1
أن الذكاء عماد الدين إسماعيل يرى محمد  )192:2003عزت حسن، (أحمد عثمان و ونقًال عن 

القدرة على التعامل مع اآلخرين وأنه يمكن تحليل مظاهر التعامل مع اآلخرين إلى عدة  وجتماعي هاإل
  جتماعي وهي كما يلي: بسيط من مظاهر الذكاء اإلقدرات تعبر كل منها عن مظهر 

النجاح  وتعني القدرة على حسن التصرف مع اآلخرين أو جتماعية،التصرف في المواقف اإل .1
  التعامل معهم بكفاءة.في 

وتعني القدرة على فهم اآلخرين والتعرف على حالتهم  التعرف على الحالة النفسية للمتكلم، .2
  النفسية من أحاديثهم.

م وتذكرها شخاص ومالمحهحتفاظ بأسماء األوتعني القدرة على اإل تذكر االسماء والوجوه، .3
  هتمام بهم.بدقة، ويدل على شدة اإل

وتعني القدرة على مالحظة سلوكيات اآلخرين، والتنبؤ ببعض  ساني،مالحظة السلوك االن .4
  المظاهر السلوكية البسيطة لآلخرين.

ك مع اآلخرين في مرحهم شترافهم النكت (المزاح)، واإل وتعني القدرة على روح الدعابة المرح، .5
 .ودعاباتهم

  

  التواصل مع اآلخرين: .2
التواصل مع اآلخرين يعكس قدرة الفرد على التعامل معهم ومدى تكيفه معهم ومراعاة حاالتهم  إن

المزاجية وتحفيزهم والتواصل االجتماعي بدوره يوصل الفرد إلى االستفادة من كل االطراف االجتماعية 
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(ثائر غباري  ياةالمحيطة به ويعد االنسان في الحقيقة ميتًا دون عالقات اجتماعية فالتواصل يعني الح
  ).2011:211وخالد أبو شعيرة، 

جتماعي من عدمه من خالل معيار التواصل مع يمكن الحكم على وجود الذكاء اإل أنه ويرى الباحث
جميع  تذليلين و جتماعيًا هو الشخص الذي يستطيع التواصل مع اآلخر إلشخص الذكي اآلخرين فا

أن عملية التواصل مع اآلخرين الالزمة للقائد تبدأ بعملية تصاله مع اآلخرين، كما إالعقبات التي تواجه 
، التنسيق لجهود مجموعة مشتركة من األشخاص وهذا ال يأتي اال من خالل التواصل مع االخرين

جتماعي مهنيًا تصال اإلجتماعي ويتضمن ذلك اإلفرد باآلخرين كلما زاد توافقه اإلتصال الإزاد  وكلما
عي بشكل يؤدي إلى المشاركة في جتمامهم ويساعد على تنمية الذكاء اإل صرداريًا ويعد التواصل عنإ و 

  فكار والمشاعر.األ
  

) 1989((Garden & Hatch) ش تجتماعي ذكره جاردنر وهاكما أن هذا البعد من الذكاء اإل
فيه تتضح قدرة الفرد على التواصل وٕادراك مشاعر اآلخرين (فادية   "تصال الشخصيبمسمى "اإل

) وهذه القدرة قدرة من يستطيع تكوين عالقات مثل األصدقاء الحميمين وشركاء 2011:110حسين، 
 أن هذه المهارات هي المكونات الضرورية للجاذبية )2000( وتذكر بام روبيتز وجان سكوتالعمل 

 خرينتماعي يستطيع التواصل مع اآلجأن من يتمتع بالذكاء اإلتماعي و ججتماعية والنجاح اإلاإل
  ستجاباتهم ويستطيع أن ينظم ويقود ويعالج الخالفات وهم القادة.ويقرأ مشاعرهم وا بسهولة ويسر

جتماعي على دراسة ) في تناولهم لمفهوم الذكاء اإل1991((Riggio et al) ركز ريجيو وزمالؤه يكما 
جتماعي وهذه األساسية لإلتصال اإلجتماعي الذي عدوه حجر األساس في الذكاء اإلت المهارا

اجتماعيًا ألنها تمثل البنية األساسية للذكاء اإلجتماعي  المهارات تكون ضرورية حتى يكون الفرد ذكياً 
، مهارة يةنفعالوتنقسم مهارات التواصل اإلجتماعي إلى، مهارة التعبير اإلنفعالي، مهارة الحساسية اإل

جتماعي الضبط اإلنفعالي، مهارة التعبير اإلجتماعي، مهارة الحساسية اإلجتماعية، ومهارة الضبط اإل
) على تصور 1991آخرين (ودراسة ريجو و  )1984كما اتفقت العديد من الدراسات مثل دراسة داز (

  ).2011:111(فادية حسين،  جتماعي هو مهارة التواصل مع اآلخرينالذكاء اإل
  

 هم اآلخرين:ف .3
ن القدرات في الجانب ويد بعد فهم اآلخرين أحد الركائز التي بني عليها مقياس الذكاء االجتماعي كما أ

 جتماعي الذي يساعدنا على فهم سلوك الغير وفهم سلوكناوكي يمكن أن توصف أنها الذكاء اإلالسل
حدده يكاء اإلجتماعي و ) بخصائص الذ1991جاردنر ( هتم) وي2003:99(جابر عبد الحميد جابر، 

) كما يرى 2011:102(فادية حسين،  اص اآلخرينشخة الشخص على فهم دوافع ورغبات األنه قدر بأ
جتماعي هو القدرة على فهم اآلخرين وتعني القدرة الدين أن من أهم مظاهر الذكاء اإلمحمد عماد 

بأنه القدرة على ) 1998:3، وسفيان الداهري(عرف يعلى التعرف على الحالة النفسية لآلخرين، كما 
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ومشاعرهم، وطبيعتهم،  مفهم الناس بكل مما يعنيه هذا الفهم من تفريعات، أي فهم أفكارهم، واتجاهاته
وٕان الكثير من الدراسات مثل جتماعية بناء على هذا الفهم هم، والتصرف السليم في المواقف اإلودوافع

سلوك اللفظي جتماعي هو القدرة على فهم الاإلتؤكد أن الذكاء ) 2003:198دراسة (عثمان وحسن، 
ن الفرد يقضي هم اآلخرين قدرة إنسانية مهمة، ألوغير اللفظي لآلخرين، وقد عد فاولز القدرة على ف

تجاه ما يفكر ويشعر به اآلخرون، والقدرة على تشخيص  ةعظم حياته بين االشخاص، فالحساسي
(منتهى الصاحب،  ساسية ما بين األفرادالمواهب األالشخصية تكون بجملها  الصعوبات في العالقات

2011:195.(   
) من خالل 1993ولغايات التوضيح يمكن بيان أبعاد الذكاء اإلجتماعي كما يحددها كورين وأوليفر (

  :التالي )1شكل رقم (

  )1(شكل رقم 

  
  التأثير والتأثر االجتماعي والذاكرة االجتماعية: .4

كل ما يشعرون به والتأثير فيهم والتأثر بهم وهذا بدوره يؤدي إلى  ويقصد به مشاركة اآلخرين في
  عالقات اجتماعية ناجحة.

أبعاد 
الذكاء 

ا"جتماعي

التعامل مع 
ا'خرين

التواصل 
مع 

ا'خرين

فھم 
ا'خرين

التأثير 
والتأثر 

ا"جتماعي
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نفسي(فادية ) شرط لكي يكون الفرد ذكي اجتماعيًا وهو قوة التأثير ال1983( (Ford)ورد فورد وي
) أن الذكاء االجتماعي هو قدرة الفرد 2003:198كد (عثمان وحسن، ) كما يؤ 2011:103حسين، 

لى التأثير والتأثر في اآلخرين حال التفاعل معهم مما يؤدي بدوره إلى التوافق االجتماعي وهذا ع
) تحت مسمى "التوافق االجتماعي" وقصد به 2002:216الدسوقي، محمد ورده (ي يترادف مع ما

  ل مع اآلخرين، والتأثير فيهم والتأثر بهم، وبناء عالقات ناجحة معهم. محسن التعا
 

فيما يتعلق بالمتغير األول "الذكاء االجتماعي" والذي دفع  كونات التي بنى عليها الباحثوهذه الم
في الباحث إلى استخدام هذه االسس لتكوين نواة حقيقية في بناء هذا البحث هو شعوره كطالب جامعي 

يبني الطالب الجامعي  وشعوره بأهمية أنالجامعات الفلسطينية واحتكاكه بالطلبة الجامعيين  ىحدا
 وفهمهم والتأثير والتأثر بهم ة من تعامل مع اآلخرين والتواصل معهمحالعالقات االجتماعية الصحي

الذكاء االجتماعي والعالقات  إليه يشيرملمة على ما من وجهة نظر الباحث ن هذه األبعاد أل
  .االجتماعية

  

  .جتماعيمكونات الذكاء اإل
 أبو شعيرة،خالد غباري و ثائر (كما ذكرها  عناصرمجموعة من اليتكون الذكاء االجتماعي من 

  :وهي على النحو التالي )202:2010
: تستلزم المهارة الالزمة للقائد، أن يبدأ بتنسيق جهود مجموعة مشتركة من تنظيم المجموعات .1

أو منتجو األعمال المسرحية، األفراد، هذه هي القدرة العقيلة التي يتمتع بها المخرجون، 
 والعسكريون، ورؤساء المنظمات والوحدات المختلفة المؤثرون في العاملين معهم.

موهبة الوسيط الذي يستطيع أن يمنع وقوع المنازعات أو يستطيع إيجاد  الحلول التفاوضية: .2
فوقون في عقد ه القدرة، يتذين لديهم هذي تنشب بالفعل، هؤالء الوسطاء الالحلول للنزاعات الت

الصفقات، وفي قضايا التحكيم، والتوسط في النزاعات، وفي السلك الدبلوماسي، أو في التحكيم 
 القانوني.

ا ذالناس هي موهبة تعاطف وتواصل، وه: ال شك في أن موهبة بعض العالقات الشخصية .3
بة، إنه يسهل القدرة على المواجهة، أو التعرف على مشاعر الناس واهتماماتهم بصورة مناس

 فن العالقات بين البشر.
القدرة على اكتشاف مشاعر اآلخرين ببصيرة نافذة، ومعرفة اهتماماتهم  جتماعي:التحليل اإل .4

ودوافعهم لمعرفة الناس، وكيف يشعرون بهم، هذه القدرة تؤدي إلى سهولة إقامة العالقات 
 الحميمة، واإلحساس بالوئام.
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فتصبح مادة لصقل وتهذيب العالقات بين الناس بعضهم ببعض، وهي ٕاذا اجتمعت هذه المهارات معًا و 
المتمتعون جتماعي بل أيضًا لـ (الكاريزما)، فهؤالء ت الضرورية للجاذبية، والنجاح اإلمن المكونا

نفعاالت إبالناس من خالل ذكائهم في قراءة رتباط جتماعي، يسهل عليهم اإلبالكفاءة في الذكاء اإل
من السهل أن يكونوا قادة وواضعي نظم، ويستطيع هؤالء أيضًا معالجة المنازعات الناس ومشاعرهم، و 

  قبل نشوبها في أي نشاط إنساني.
  :التالي) 2رقم (الذكاء اإلجتماعي من خالل الشكل  مكوناتولغايات التوضيح يمكن بيان 

  )2(شكل رقم  
  

  
  جتماعي إلى عدة عناصر هي:قسم كارل ألبرشت الذكاء اإليو 

  العنصر األول: إدراك معطيات الموقف والوعي بها.
هنا هل تشعر بأحاسيس اآلخرين وهل تقدر مشاعرهم وتستشعر (Karlalbrcht)قصد كارل ألبرشت وي

نواياهم، وٕان لم يصرحوا بها أو يعلنوا عنها، ويشير الى  أنه ال يتفاعل البشر مع بعضهم البعض إال 
  الفرد إدراك معطيات اآلخرين والوعي بها.في سياق مواقف اجتماعية ويجب على 

  الحضور.العنصر الثاني: 
ل معهم ويركز كارل ألبرشت على الحضور هو اسلوبك في التأثير على اآلخرين من خالل التواص

  جتماعي.ستزادة من الذكاء اإلن هذا يؤهل الفرد لإلاإلهتمام بترك إنطباعات خاصة أل

مكونات 
الذكاء 

ا"جتماعي

تنظيم 
المجموعات

الحلول 
التفاوضية

التحليل 
ا"جتماعي

الع/قات 
الشخصية
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  العنصر الثالث:  األصالة.
األصالة عن مصداقيتك مع نفسك ومع اآلخرين وهذه خطوة على طريق الوصول للذكاء وتعبر 

جتماعي واألصالة تعني البعد عن الزيف والتملق وكسب ثقة اآلخرين من خالل سلوك قوامه التفاهم اإل
  المتبادل والتواصل الفعال.

  الوضوح.العنصر الرابع: 
ئك وأفكارك ونواياك بصراحة دون تردد أو خجل التعبير عن آرا هوالوضوح بكارل ألبرشت  دويقص

  ."هل تقول ما تعني وتعني ما تقول"وبعبارة أخرى 
  العنصر الخامس: التفهم والتعاطف.
ن التعاطف إال من ستيعاب آراء اآلخرين وتفهمك لمشاعرهم وال يكو ويتمثل التعاطف في قدرتك على إ

  ).2,6:2006يجابي لآلخرين.(كارل ألبرشت، خالل الشعور اإل
  :)2006( عناصر الذكاء االجتماعي عند كارل ألبرشتالتالي ) 3رقم (ويلخص الشكل 

  )3(شكل رقم 
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جتماعي، واختلفت نظرتهم له وذلك الختالف ن الذين تناولوا موضوع الذكاء اإلوتنوعت جهود الباحثي
اختالف وجهات نظرهم حيث أن كل اإلطار المرجعي والفكري الذي ينتمي إليه هؤالء الباحثين وكذلك 
، أو النموذج ه صورة النظرية أحياًنامنهم نظر للموضوع من زاوية معينة، واتخذت وجهات النظر هذ
  المحدد ألبعاد أو مظاهر هذا النوع من الذكاء أحياًنا أخرى، فمثال:

  

  .النظريات المفسرة للذكاء االجتماعي
   . النظرية الضمنية :1

      في    Ford)( فورد جتماعًيا، كما ذكرهاإرئيسية، تمثل خصال الشخص الذكي  روتشمل أربعة أفكا
   - جتماعي وهي :دراسته عن طبيعة الذكاء اإل

وأن يحترم حقوقهم ووجهة نظرهم، وأن يكون مخلًصا لهم  أن يكون حساًسا لمشاعر اآلخرين، •
  جتماعية .يتميز بقدر عال من المسئولية اإل ، وأنبهم، وأن يكون شخًصا يعتمد عليهومهتًما 

ارات أي يعرف كيف يتم إنجاز األعمال، وأن يمتلك مه وسيلة جيدة،و أن تكون لديه مهارات  •
  .يحدد أهدافه ولديه قدرات قيادية ، ويستطيع أنتصال إنساني عالية الكفاءةإ

دة لتي تشتمل على عجتماعية، واوتعني السهولة اإل جتماعية،أن تتوفر لديه الكفاءة اإل •
، وأن ندماج فيهاجتماعية، واإلبالمشاركة في األنشطة اإل: تمتع الفرد خصائص، يدخل فيها

  .ا على الناس وأن يكون سًهال معهمجتماعًيا منفتحً إيكون متكيًفا 
أن يكون لديه : مفهوم الذات اإليجابي و والتي تشير إلى خصائص مثل لنفسي،قوة التأثير ا •

  بذاته والنظرة الواقعية للحياة .استبصار جيد 
   النظرية الظاهرية : -2

  وتؤكد على مجموعتين من القدرات التي يتميز بها الشخص الذكي اجتماعًيا، وهي:
  وتتمثل في القدرة على التكيف مع أي مجموعة بشرية، والتأقلم معها. سهولة التكيف: •
  تماعي.اإلجوتتمثل في التصرف الجيد في المواقف : قوة الشخصية •

  نظرية جيلفورد :  - 3
جتماعي نوع مستقل عن التحصيل ) أن الذكاء اإلنموذج بناء العقلمن خالل ( حيث يوضح جيلفورد

  )210: 1997، عبد الحميد األكاديمي، والذكاء العام، وعن الجوانب المعرفية األخرى (جابر
   نظرية الذكاءات المتعددة : -4

ين ذكاء العالقات المتبادلة بوالتي تتضمن ما أسماه " (Gardner) جاردنر وتعود هذه لنظرية لصاحبها
  - الذي يشمل عدًدا من القدرات، أهمها ما يلي:جتماعي " باعتباره الذكاء اإلاألشخاص

  ستشفاف المشاعر اإلنسانية، والدوافع، والحالة المزاجية أو النفسية لآلخرين .إ •
 ن، وعلى العمل كعضو فاعل في فريق.القدرة على بناء العالقات الناجحة مع اآلخري •



 35 

 ).526: 1998 الوقفي،راضي القدرة على إبداء التعاطف مع اآلخرين ( •
  

سة عاملية، خمسة أبعاد حدد مارلو من خالل درا جتماعي، فقدأما فيما يتعلق بأبعاد الذكاء اإل
  ، تمثلت في اآلتي:جتماعيللذكاء اإل

  ميول واهتمامات الشخص في أي مجموعة بشرية.يشير إلى مستوى جتماعي: . االهتمام اإل1
وتشير إلى قدرة الفرد على استخدام مهارات التفاعل االجتماعي الكفء مع  جتماعية :. المهارات اإل2

  اآلخرين.
  وتشير إلى فهم أفكار ومشاعر اآلخرين، والتعاطف معهم.. مهارات التعاطف: 3
  الفرد وخبرته في مختلف المواقف االجتماعية.ويشير إلى مستوى قلق جتماعي: . القلق اإل4
وتشير إلى قدرة الشخص على اإلدراك، أو التنبؤ بردود أفعال اآلخرين على  :. المشاعر الوجدانية5

  .)108:2011(فادية حسين،  سلوكه نحوهم
) 4رقم (من خالل الشكل مارلو  هاحددالذكاء اإلجتماعي كما  أبعادولغايات التوضيح يمكن بيان 

  :التالي
  )4(شكل رقم 

 

  

أبعاد 
الذكاء 

ا"جتماعي

ا0ھتمام 
ا"جتماعي

المھارات 
ا"جتماعية

مھارة 
التعاطف

القلق 
ا"جتماعي

المشاعر 
الوجدانية
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  .اً اجتماعي كيمميزات الذ
  يتميز من يتمتع بهذا الذكاء بالصفات التالية:

 يستمتع بصحبة الناس أكثر من االنفراد. •
 يبدو قائدًا للمجموعة. •
 ين لديهم مشكالت.ذيعطي نصائح لألصدقاء ال •
 يحب االنتماء للنوادي والتجمعات أو أي مجموعات منظمة. •
 اآلخرين بشكل كبير.يستمتع بتعليم  •
 لديه صداقة حميمة مع اثنين أو أكثر. •
 يبدي تعاطفًا واهتمامًا باآلخرين. •
 يسعى اآلخرون لمشورته وطلب نصحه. •
 يفضل األلعاب واألنشطة والرياضة الجماعية. •
 يسعى للتفكير في مشكلة ما بصحبة اآلخرين أفضل مما يكون بمفرده. •
 يعبر عن مشاعره وأفكاره واحتياجاته. •
 طالع على وجهات نظر اآلخرين وأفكارهم.يحب المناقشات الجماعية واإل •
 يمكنه التعرف على مشاعر اآلخرين، وتسميتها. •
 نتباه لتغير الحاالت المزاجية لآلخرين.يمكنه اإل •
 يحب الحصول على أراء اآلخرين ويضعها في اعتباره. •
 ال يخشى مواجهة اآلخرين. •
 يمكنه التفاوض. •
 اآلخرين.يمكنه التأثير في  •
  يمكنه عمل مناخ جيد أثناء وجوده. •
 .)204:2010 ،أبو شعيرةخالد غباري و ثائر ( يمكنه تحفيز اآلخرين ليقوموا بأفضل ما لديهم. •

  .جتماعيهمية الذكاء اإلأ
  أن أهمية الذكاء االجتماعي تكمن فيا يلي: ويتضح للباحث

جتماعية، ومتغيرات ذات صلة بالتعليم متغيرات إصلة بجتماعي بمتغيرات ذات عالقة الذكاء اإل
جتماعي جتماعي باإلستعداد اإلوالتعلم، فقد حاول محمد وسيد التعرف على العالقة بين الذكاء اإل

باحثون ايضا الى دراسة الذكاء رتباطية موجبة بينهما، وقد سعى الالنتائج وجود عالقة إ وأظهرت
(منتهى الصاحب،  رتباطية موجبةتبين وجود عالقة إتعليم والتعلم و جتماعي وعالقته بمتغيرات الاإل

196:2011.(  
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توا وجود عالقات ثبيفر ولى جونج وديفيفد سيلفيرا، وأويتضح ذلك من خالل ما توصل اليه مارلو وال
كاديمي لدى عي وكل من زيادة التحصيل ونمو اإلنجاز األجتماطية مرتفعة بين مهارات الذكاء اإلرتباإ

 بداعي والتفكير التبادلي والتفكير فيما وراء المعرفةرات التفكير العليا كالتفكير اإلاالطالب وتنمية مه
  ).62:2011(سميرة عريان، 
ذ يتوقف عليه نجاح اعي أهمية كبيرة في حياة الفرد، إجتمن للذكاء اإلأية تجاهات النظر تأكيد معظم اإل

جميع اإلتجاهات النظرية بين الذكاء  حيط الذي يعيش فيه، وربطالفرد في تحقيق أفضل توافق في الم
 ستدالل عليه إال عن طريق السلوك االجتماعيلوك، اذ أنه ال يمكن مالحظته واإلجتماعي والساإل

  ).218:2011(منتهى الصاحب، 
فراد الذين جتماعي قدرة لها أهمية قصوى عند اال) أن الذكاء اإل376:1996(ويرى فؤاد أبو حطب، 

  خرين.مع اآل ةيتعاملون مباشر 
نسانية لدى الطالب كما تتجلى أهمية الذكاء اإلجتماعي من خالل إسهامه في زيادة نمو العالقات اإل

  ).142:2001ود أبو زيد، م(محمد زيدان ومح
  

نجاحهم في حياتهم لمنطلق  بة الجامعيين أنه يمثلجتماعي للطلأن أهمية الذكاء اإل الباحث ويرى
 جتماعي مؤشر واضح على مدى نجاح الفردوالذكاء اإل .لجميع إمكانيات الفرداالجتماعية واستثمار 

جتماعي في عدة نقاط وسيسرد الباحث أهمية الذكاء اإل .ةبداعيوتحفيز وتفجير لطاقات الطالب اإل
  :على النحو التاليوهي 
  جتماعية والنجاح في التعامل مع اآلخرين.حسن التصرف في المواقف اإل .1
  طفاء شخصية الفرد على المواقف االجتماعية.النفسية لآلخرين وإ معرفة الحالة  .2
  جتماعية لدى الفرد.جتماعية ناجحة وزيادة الكفاءة اإلاقامة عالقات ا .3
  التنبؤ بالسلوك لدى األفراد وبردود األفعال خاصة. .4
  نتماء الى الجماعات واألفراد وتكوين صداقات حميمة.تنمية حب اإل .5
  رشاد لهم.م وجهات نظرتهم وتقديم النصح واإلراالتعاطف مع األخرين واحت .6
  يجابية.وتحويل االنفعاالت السلبية إلى إنفعاالت إ دارة التحديات اليوميةإ .7
  جتماعي من خالل ممارستها في الحياة اليومية.تنمية جميع المهارات التي تتصل بالذكاء اإل .8
الحياة مثل  الحياة العلمية جتماعية في جميع ميادين إظهار شخصية الفرد اإليجابية واإل .9

  والحياة العملية  والحياة المهنية.

  عوامل الذكاء االجتماعي .
   جتماعي يتكون من ستة عوامل وهي:أن الذكاء اإل(Gulford) يرى جيلفورد 

  :عوامل الذكاء االجتماعي كما يراها جيلفوردالتالي ) 5رقم (ويلخص الشكل 
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)5(شكل رقم 

  
  

  السلوكية:معرفة الوحدات  .1
  .ختبارات التعبيريةوتقاس باإل ،لقدرة على فهم فئات من التعبيراتوتتضح هذه ا

  معرفة الفئات السلوكية: .2
ة وتقاس تتضح في القدرة على معرفة التشابه بين المعلومات السلوكية في صيغ تعبيرات مختلف

  .باختبارات تصنيف التعبير
  معرفة العالقات السلوكية : .3

  .وتقاس باختبارات الرسوم المفقودة ،جتماعيةعلى فهم العالقات اإل درةوتتضح في الق
  معرفة المنظومات السلوكية : .4
  وتقاس باختبار الصورة المفقودة. ،تماعيةجعلى استيعاب المواقف اإل تضح في القدرةتو 

  معرفة التحويالت السلوكية : .5
كامل كي  جتماعيإأو موقف جملة تضح في القدرة على إعادة ترجمة إشارة أو تعبير وجهي أو تو 

  .جتماعيةويقاس بإخبار الترجمات اإل ،تتغير الداللة السلوكية
  معرفة المضامين السلوكية : .6

جتماعي وتقاس باختبارات تبعا للموقف اإل ،ى استنتاج مضامين وتكوين تخميناتوتتضح في القدرة عل
  .تخمينات الرسوم

ي
اع

تم
"ج

ء ا
كا

لذ
ل ا

ام
عو

معرفة الوحدات 
السلوكية

معرفة الفئات السلوكية

معرفة الع/قات 
السلوكية

معرفة المنظومات 
السلوكية

معرفة التحوي/ت 
السلوكية

معرفة المضامين 
السلوكية
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أن دور المعلم في ظل الذكاء االجتماعي هو دور إبداعي وخالق، فهو يبث في نفوس  يرى الباحثو 

طالبه روح المبادرة والتعاون المشترك إيمانًا منه بأن العمل والتعلم يصبح أكثر كماًال اجتماعيًا في 
 العمل الجماعي منه في العمل الفردي، وبالتالي يرى الباحث أنه البد للتطرق لمهارات الذكاء

  االجتماعي المطلوبة للمعلم.
  

  جتماعي المطلوبة للمعلم:مهارات الذكاء اإل
  :معلمللمهارات الذكاء االجتماعي المطلوبة التالي ) 6رقم (ويلخص الشكل 

  )6(شكل رقم 

  
  وفيما يلي شرح لهذه المفردات:

الفرعية متالك المهارات ويمكن تحقيقها من خالل إ، جتماعيةحسن التصرف في المواقف اإل .1
  التالية:

مھارات الذكاء 
ا0جتماعي 
المطلوبة 

للمعلم

حسن 
التصرف في 

المواقف 
ا"جتماعية

التعرف على 
الحالة النفسية 

ل6خرين 
والتصرف في 

ضوئھا

القدرة على 
تذكر ا7سماء 

والوجوه

س/مة الحكم 
على السلوك 

ا0نساني

النجاح 
ا"جتماعي

رسم 
ا"بتسامة 
على الوجه 

باستمرار

إدارة ا7زمات 
بحكمة
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جتماعية في المواقف العامة ومواقف القيادة أو صرف واللباقة في ضوء المعايير اإلحسن الت •
  التبعية.

حراج معامالت اليومية مع اآلخرين دون إجتماعي والحسن التصرف في مواقف التفاعل اإل •
 للفرد ولآلخرين.

ويتحقق من خالل المهارات ، التعرف على الحالة النفسية لآلخرين والتصرف في ضوئها .2
  التالية:

قدرة الفرد على التعرف على حالة اآلخرين من خالل كالمهم وحركاتهم والتعامل معهم في  •
  ضوء هذه الحالة.

  قدرة الفرد على التمييز بين حالة الفرح والغضب أو الثورة. •
 ستغالل الوقت المناسب للحالة النفسية.إ •
  ويتحقق ذلك من خالل مما يلي:، القدرة على تذكر الوجوه واالسماء .3
مام بتذكر هتن في المعامالت مع المحيطين به وٕاظهار هذا اإلزيادة اهتمام الفرد باآلخري •

  سمائهم ومناداتهم بها.أ
حترام أو ولقبه الوظيفي دون كسر لحواجز اإلسمه إبداء اإلحترام المناسب بمخاطبة كل واحد بإ •

  التقدير ألي أحد.
ماكن التي جمعت الكل في مناسبة سعيدة أو مفرحة رين من خالل ذكر األإبداء اإلهتمام باآلخ •

  أو خالف ذلك.
  ويتحقق ذلك كم خالل ما يلي:، سالمة الحكم على السلوك االنساني .4
  فتراض حسن النية دائما.على التنبؤ من بعض المظاهر أو األدلة البسيطة وإ القدرة  •
  لآلخرين وتقدير ظروفهم وحالتهم واوضاعهم. ذار دائماً التماس األع •
  ويتحقق ذلك من خالل:جتماعي، النجاح اإل .5
  النجاح باستمرار في معاملة االخرين. •
  القدرة على التواصل االجتماعي في معاملة اآلخرين. •
 السعي باستمرار لكسب صداقة الناس وتعاطفهم ومودتهم ومساعدتهم. •
  ما يلي: ويتحقق ذلك من خاللبتسامة على الوجه باستمرار، سم اإلر  .6
بتسامة المستمرة والبشاشة للجميع حتى في أصعب المواقف وخاصة المواقف رسم اإل •

  نفعاليا.إ ةالمشحون
والت المختلفة لتحويل ذلك الى نسان وبذل المحاجهة سيل اإلحباطات التي قد تواجه اإلموا •

  د.حساس بالسعادة مما يجعله ينعكس على الشكل الظاهري للفر اإل
  ويتحقق ذلك من خالل:إدارة االزمات بحكمة،  .7



 41 

ندفاع اآلخرين دروسة والتصرف بعقالنية تقلل من إعدم التسرع في اتخاذ القرارات غير الم •
  غير المحسوب العواقب.

(سميرة عريان،  نقاذه.تدار للمجموعة للتوصل إلى حل أو إنقاذ ما يمكن إقالقيادة بفن وإ  •
63:2011.( 

  

  .االجتماعيطرق قياس الذكاء 
منذ وقت مبكر إلى مشكالت قياس الذكاء االجتماعي، فقد استبعد صراحة استخدام  كثورندايلقد نبه 

االختبارات (اللفظية) وعبر عن بعض شكوكه في استخدام الصور، كمحتوى تتألف منها هذه 
  ).410:1996 ،أبو حطبفؤاد ( االختبارات تحل محل مواقف الحياة الواقعية

  وتيساك، صعوبة قياس الذكاء االجتماعي إلى سببين رئيسيين، هما: وأرجع فورد
اختالف الذكاء االجتماعي عن الذكاء العام أو الذكاء الدراسي، وأنه لذلك لم يهتم به الباحثون  .1

  من حيث التعريف، أو من حيث وضع أدوات قياس مناسبة له.
ال يكون مالئًما جتماعي، قد اإلبارات اللفظية في قياس الذكاء ختعتماد عن اإلتصور أن اإل .2

 (فادية حسين، حيث يدخل في ذلك الذكاء المجرد جتماعي فًعال،لقياس الذكاء اإل
124:2011(.  

  

أما سبيرمان فكان يرى أن القدرة على معرفة الحاالت العقلية والوجدانية لآلخرين يمكن قياسها 
هيلى والتي تتضمن بعض التفاعل  دباختبارات من نوع التفسيرات عند بينيه وٕاكمال الصور عن

الشخصي، ففي اختبار التفسيرات نجد مجموعة من الصور تتطلب من المفحوص إدراك ما يحدث 
 واستنتاج ما حدث من قبل، والتنبؤ بما سيحدث بعد ذلك، وقد سجل سبيرمان بعض النتائج التي

ه االختبارات تقيس شئيًا مشتركًا ختبارات والتي استنتج منها أن هذتوصل إليها من دراسة مثل هذه اإل
  ).86:2003 ،المغازيإبراهيم ( إلى جانب اشتراكها في العامل العام

ولعل االختبار الهام بل ربما الوحيد الذي ظهر في الميدان لقياس الذكاء االجتماعي متأثرًا بأفكار 
لذكاء االجتماعي، ومتجاوزًا تحفظاته على طرق القياس، اختبار جامعة جورج واشنطن ل كثورنداي

م محمد 1955والذي أعده موس وهنت وأومواك وودود والذي نقله إلى العربية في صورة مختصرة عام 
عماد الدين إسماعيل وسيد عبد الحميد مرسي، ثم أعاد نقله في صورته األصلية الكاملة حسين عبد 

  ة:ويتألف هذا االختبار من المكونات األربعم، 1980العزيز الدريني عام 
أي قدرة الشخص على تحليل  ،جتماعيةر األحكام في المواقف اإلالقدرة على إصدا .1

جتماعية واختيار أفضل الحلول المناسبة لها، ويقيس المشكالت المرتبطة بالعالقات اإل
  هذه القدرة اختبار لفظي.
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وتقاس باختبار  القدرة على التعرف على حالة المتكلم النفسية من العبارات التي يقولها، .2
 .)411:1986 ،أبو حطبفؤاد ( لفظي أيضاً 

 ختبار صور.إويقيسها  ،القدرة على تذكر األسماء والوجوه .3
ي فهم ف جتماعية،ستفادة من هذه الخبرات اإلعلى مالحظة السلوك اإلنساني واإل القدرة .4

 ختبار لفظي.إالسلوك اإلنساني، ويقيسها 
 ،المغازي(إبراهيم  أي قدرة الفرد على إدراك وتذوق النكات. ،روح المرح والمداعبة .5

88:2003.( 
  

  مؤشرات تحديد الذكاء االجتماعي .
جتماعي وحدد عدد من المهارات التي تتعلق ) ثالث مؤشرات للذكاء اإل1983سك (لقد قدم فورد وتي

  :بكل مؤشر وهي كالتالي
  :المهارات التاليةلق بهذا المؤشر وتتع :تحليل المعلومات وترجمتها .1

  .ات غير اللفظيةالقدرة على قراءة التعبير  �
  .جتماعيوالتبصر اإل ،على القيام بالدور وفهم اآلخرين القدرة �
 .جتماعية دقيقةإستنتاجات إالقدرة على الوصول إلى  �

  : هذا المؤشر مهارةتتعلق ب :جتماعيةتكيف الفرد للمواقف اإل .2
  .جتماعيةإء النتائج السلوكية التي تتطلب مهارات في ضو  جتماعيةالقدرة على تحقيق األهداف اإل

  :جتماعيةالمهارة اإل .3
  ).205:2011 ،الصاحبمنتهى إدراك الفرد وفهمه لآلخرين ( وتتمثل بكل ما تقيسه مهارات

وأقرانهم، باإلضافة إلى األفراد الكبار الذين  جتماعية رابطة قوية بين األفرادوتعتبر المهارات اإل
  .نجاح المهني وعلى جماعة األصدقاءجتماعية على المعهم، وتركز المهارات اإل نيتفاعلو 

  :)9:2004(محمد الديب،  كما ذكرها وفيما يلي عرض لهذه المهارات
 مهارة تحمل المسئولية. .1

متعددة في صورة أنشطة يقوم األفراد بتحقيقها في أعمار مختلفة، يجعلهم يعتمدون  تن تقديم مسئولياإ
  على أنفسهم حينما يوضعون في جماعات متجانسة أو غير متجانسة.

 .والتأييد مهارة التقبل .2
تقسم الخبرات التعاونية بادراك الفرد بأنه مقبول من األقران الذين يشجعونه على ما ينجزه من نجاح 

  ومعرفي، ويؤيده الكبار على ميوله.شخصي 
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 مهارة القابلية لمحاسبة اآلخرين. .3
لألفراد ليكونوا مسئولين عن محاسبة الزمالء عن السلوكيات المناسبة والمطلوبة منهم ن بناء مواقف إ

ففي قمة التعلم التعاوني يمكن أن يطلب من الطالب التأكيد على التصرف المناسب للفرد داخل 
  الجماعة.

 ارة تبادل المعلومات.مه .4
إن الحديث والتفاعل مع اآلخرين يزيد من فهم الفرد لنفسه ولآلخرين ومن خالل ذلك يستطيع تبادل 

  المعلومات مع اآلخرين.
 تصال.مهارة اإل  .5

تصال تبادل األفكار بين األفراد بشكل يؤدي في النهاية الى مشاركة األفراد في أفكارهم ويعني اإل
  ومشاعرهم باستخدام شبكة من الرموز تعكس الخبرة المفاهيمية التي يمتلكها الفرد.  

 مهارة المناقشة. .6
في تطوير  وتتأتي المناقشة من خالل االشتراك في األفكار والمعلومات والتفاعالت وتفيد المناقشة

  التبصر النافذ.
 مهارة الثقة. .7

وتتكون الثقة من الوضوح والمشاركة وسلوك الثقة سلوك واضح يشارك فيه الجميع بدون تحريف، 
  والسلوك الجدير بالثقة هو سلوك مقبول مدعوم ويحقق المقاصد التعاونية، ويقترب منها.

 مهارة القيادة. .8
ن ي يستطيع أن يكسبها الفرد وتعتمد القيادة على مجموعة موالقيادة هي تعلم مجموعة من المهارات الت

  فراد في وقت معين لكي تعمل الجماعة بكفاءة السلوكيات التي يحتاج إليها األ
 مهارة تبني المنظور. .9

جتماعي وتبني المنظور تعتبر مهارة تبني المنظور من أفضل الكفاءات النقدية في النمو المعرفي واإل
القدرة على فهم ما يوضح في الموقف من الفرد اآلخر، ورد الفعل لهذا الفرد  جتماعي عبارة عناإل

  .وانفعاليًا في نفس الوقت معرفياً 
  

  .جتماعيالذكاء اإلمظاهر تكوين 
هذه المظاهر  )80:2003 ،مظاهر وقد ذكر (إبراهيم المغازي جتماعي من أربعةيتكون الذكاء اإل

  على التوالي وهي:
جتماعية، فالفرد الناجح في معاملته مع اآلخرين هو التصرف في المواقف اإل المظهر األول:  . أ

 جتماعية الصعبة.الذي يحسن التصرف في المواقف اإل الفرد
 التعرف على الحالة النفسية للمتكلم، ومن العادات التي يقولها. المظهر الثاني:  . ب
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  ؤ به على بعض المظاهر.القدرة على مالحظة السلوك اإلنساني والتنب المظهر الثالث: ج.
شتراك مع لفرد على إدراك وتذوق النكات واإلح والمداعبة، أي قدرة ار روح الم د. المظهر الرابع:

  اآلخرين في مرحهم وفهم السلوك اإلنساني.
  

  .تسهم في تنمية الذكاء االجتماعي المتغيرات التي
  جتماعي وهي:متعددة تسهم في تنمية الذكاء اإل هناك عوامل

  :جتماعيةالتنشئة اإل .1
 جتماعية الجيدة في جعل الفرد يشعر بمسؤولياته تجاه نفسه ،وتجاه اآلخرين ،عنتسهم التنشئة اإل

إذ يتعلم كيف  ،تماعية التي تحدد له هذه األدوارجوالمعايير اإل ،جتماعيةطريق تعليمه األدوار اإل
  ).243:2000 ،زهران (حامد جتماعيةن طريق عالقاته اإلع مقبوالً  جتماعياً إيسلك سلوكا 

ا تؤدي فإنه ،جتماعي المقبولالفرد السلوك اإل جتماعية غير موفقة في إكسابئة اإلأما إذا كانت التنش
جتماعية إتفكير الفرد حينما يواجه مواقف  إذ تعمل على تغيير أنماط ،جتماعي غير سويإإلى سلوك 

  التي تسهم في تنمية الذكاء االجتماعيالمتغيرات ) التالي 7ويلخص الشكل رقم ( .مختلفة
  )7(شكل رقم  

  

  
  :التفاعل االجتماعي .2

فعن طريقه يتعلم الفرد والجماعة  ،تجاهاتم والعادات واإلكساب القييعد التفاعل االجتماعي أداة إل
  جتماعية.المختلفة التي تنظم عالقاتهم اإل أنماط السلوك
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  المرونة في التعامل: .3
حينما إن المرونة في التعامل مع اآلخرين تجعله يميل إلى التغيير واإلسناد على الدالئل والبراهين 

التعامل تسهم في تنمية بهدف أداء مهامه المطلوبة وهذه المرونة في  ،جتماعيةيواجه المواقف اإل
ذلك إذ يرى أن العادات التي يكسبها الفرد  (Levine)فراد ويؤكد لفين جتماعي لدى األالذكاء اإل

  .جتماعيةتتغير بتغير المواقف اإل في حياته اليومية
  :التقبل .4

جتماعية وفهم لعالقات اإلعن طريق إقامة ا ،جتماعي لهملآلخرين مدى تقبله اإلتحدد نظرة الفرد 
منتهى براحتهم وسعادتهم (هتمام واأللفة المتبادلة بينهم واإل ،والمحبة ،والتعاطف معهم ،اآلخرين

  ).204:2011،الصاحب
  

  الجماعية ومنها: همن الذكاء لدى الطفل بتنمية أنشطا النوع ذيمكن تقوية هو 

 التفكير معًا (العصف الذهني والجماعي). .1
 األنشطة الجماعية المختلفة. .2
 منح الطفل دور القيادة بعض الوقت. .3
 المختلفة.جتماعية تعليمه وتدريبه على المهارات اإل .4
 تعليمه التعاطف، التعبير عن مشاعره وفهم مشاعر اآلخرين. .5
 تدريبه على القيادة والتخطيط وتحفيز اآلخرين. .6
 حث الطفل على القيام بأنشطة تطوعية جماعية. .7
  ).205:2010 أبو شعيرة،خالد غباري و ثائر ( علمه بكيفية عقد صداقات والحفاظ عليها .8

  .جتماعيميادين ظهور الذكاء اإل
 الصاحب،منتهى (كما ذكرها  جتماعي في الميادين الثالثة اآلتيةثر الذكاء اإلأويظهر 

206:2011(:  
  :جتماعيميدان النجاح اإل .1

وحسن التعامل  ،ذكاء الفرد بقدرته على فهم الناسويتجلى  ،جتماعيةته اإلبنجاح الفرد في حياويتمثل 
نفعالي وحب والثبات اإل ،جتماعيالمتميزة بالتوافق اإلوبة والشخصية المحب ،واللباقة والدبلوماسية معهم،

  ستجابة لعواطفهم.واإل ،والرغبة في مساعدتهم ،ناسال
  :ميدان النجاح المهني .2

إذ يتوقف النجاح في المهنة  ثر الذكاء،أم ميادين الحياة التي يظهر فيها هأن يعد الميدان المهني م
  . جتماعيعوامل متعددة من أهمها الذكاء اإلعلى 
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  :ميدان النجاح الدراسي .3
كان ذلك  ،كلما زادت نسبة الذكاء بوجه عام إذ ،جاح في عملية التعليمتعد نسبة الذكاء ضرورية للن

التالي تزداد خبرته وب ،زادت قدرته على التعلم ،الدراسة وكلما ازداد ذكاء الفرد دعى إلى النجاح فيأ
التعرف على أفكار اآلخرين والتوصل إلى المبادئ ويستطيع فهم واستخدام األفكار و  ،ويزداد نشاطه

  جتماعي.وبالتالي تنمية الذكاء اإل ،وفهم المواقف واآلخرين ،ر المنطقيوالتفكي
من خالل شكل رقم  الميادين التي يظهر فيها أثر الذكاء االجتماعيوبغرض التوضيح يمكن بيان 

  :) التالي8(
  )8(شكل رقم

  
  

سابق الميادين التي يظهر فيها دور الذكاء االجتماعي بشكل فعال كما وتلم ويظهر من خالل الشكل ال
هذه الميادين معظم مناحي الحياة اليومية بالنسبة للطالب الجامعي، فميدان النجاح االجتماعي هو 
ميدان الحياة االجتماعية ككل، وميدان النجاح المهني وهو يتعلق في كيفية التفاعل مع زمالء العمل، 

ان النجاح الدراسي والذي يلعب فيه الذكاء االجتماعي دور كبير في كيفية تفاعل الطالب مع وميد
زمالءه ومشاركتهم وتبادل الخبرات معهم مما يساعد الطالب الجامعي على االرتقاء بالمستوى الدراسي 

  والتعليمي. 
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  .)(Emotional Intelligence: الذكاء الوجداني ثالثاً 
  .مقدمة �
  .الذكاء الوجدانيمفهوم  �
  .اريخية عن الذكاء الوجدانينبذة ت �
  .مكونات الذكاء الوجداني �
  .أهمية المشاعر في حياتنا �
  .)1990( كما حددها ماير وسالوفي جوانب الذكاء الوجداني �
  .أهمية الذكاء الوجداني �
  .الالزمة في العمل) 1997( كوبر وصوافلمكونات الذكاء الوجداني  �
  .الذكاء الوجداني العاليخصائص االفراد ذوي  �
  .جيرنسبن في نموذج تعلم الذكاء الوجدانيمستويات  �
  .مل التي تؤثر في الذكاء الوجدانيالعوا �
  .المقاييس المختلفة للعمر �
  النماذج المفسرة للذكاء الوجداني. �
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  :)(Emotional Intelligenceثالثًا : الذكاء الوجداني 
  .مقدمة

 تحت مسمى الذكاء ) (Emotional Intelligenceنجليزيطلح اإلالعربية للمصتعددت الترجمات 
الزال مفهوم الذكاء الوجداني نفعالي أو ذكاء المشاعر و الوجداني وهناك من يطلقون عليه إسم الذكاء اإل

ماء كتنف دراسته بعض الغموض، ولذلك تتباين تعريفاته تبعًا لتباين العلتم الحديثة نسبيًا، و من المفاهي
عجاج خيري ، كما أشار )2006:26وطه حسين،  حسين سالمةمتعددة (واختالف توجهاتهم النظرية ال

نفعاالت بدقة وتقييمها والتعبير عنها والقدرة لوجداني بأنه ينطوي على إدراك اإل) إلى الذكاء ا2002(
على فهم الوجدان  اً لمشاعر وتوليدها، والقدرة على أن تجعل التفكير ميسر على الوصول بسهولة إلى ا

  .نفعاالت التي تساعد على النمو العقلي والوجدانيالوجدانية، والقدرة على تنظيم اإلوالمعرفة 
ونحن في بداية األلفية الثالثة حيث نجد المجتمع يواجه  ومن ثم تبدو أهمية الذكاء الوجداني خصوصاً 

وليس هناك ثمة  ،قتصاديوالثقافي واإلجتماعي ت المتعلقة بالمجال السياسي واإلكالالعديد من المش
جتمع هو أن يمتلك الفرد ليس القلق للمهذه المشكالت التي تسبب الضيق و  ل لمعظمشك في أن الح

وجدانية جتماعية و إأن يمتلكوا مهارات  ضاً ، بل عليهم أيرات الفكرية المطورة بطريقة جيدةلقدافقط 
ضح أهمية المهارات بين ومن هنا يت ،الراهنة تتكامل مع المهارات الفكرية لحل هذه المشكالت

  ي.في االهتمام بالذكاء الوجدانوقد ساهم كل هذا  ،القدرة على االنسجام بينهم بفاعليةاألشخاص و 

متأثرة  يةنسانالنسان والطبيعة اإليعيشها ا التين التحديات أ وفى هذا الصدد يؤكد محمود منسي
عندما يتعلق وذلك في حياتنا أكثر من تأثير التفكير  ةوصغير  ةفمشاعرنا تؤثر في كل كبير  ،بالعواطف

للتفكير والتفكير مهم للمشاعر إذا تجاوزت  ةضروري لمشاعران أ يضاً اويؤكد ، األمر بمصائرنا وأفعالنا
قي على طالمشاعر ذروه التوازن في هذه الحالة يتغلب العقل العاطفي على الموقف ويكتسح العقل المن

، منسيمحمود ( حدهما عاطفي واألخر منطقيأ لينك كما يقول محمود منسي عقاعتبار أن هنا
2002 :346 -348(.  

نفعالية لألفراد باعتبارها وسيلة الفرد على بالناحية الوجدانية أو اإلهتمام أنه يجب اإل ويرى الباحث
المؤثرة في شخصية التكيف في ضوء التحديات العصرية الحديثة وٕان الناحية الوجدانية من النواحي 

دراك الفرد وآليات اتخاذ القرار لديه وذلك ألن إ ،ه بصفة عامة وطريقة تفكيره بصفة خاصةالفرد وسلوك
قاءه وانت ،نفعاالت من يحيطون به يسمح له بردود أفعال منطقية ودقيقةوالدقيق إلنفعاالته وإلالسريع 

لوجداني يساعد الفرد على مواجهة التحديات جتماعية، كما أن الذكاء األفضل الردود في المواقف اإل
  بشكل مالءم

ويرى المغازي أن الذكاء الوجداني أفضل معايير الحكم على جودة الحياة في شتى صورها وهو سر 
أو حتى المهارات الفنية كوسيلة للنجاح في الحياة،  ،فيها وأنه قد يفوق معامل الذكاء من أسرار النجاح
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وهو يشكل ثورة على هيمنة الجانب المادي على  ة من مراحل العمر،ويمكن تعليمه في أي مرحل
% 80مختلف أنشطة الحياة، وقد خلصت نتائج الدراسات إلى أن تنمية النجاح في الحياة ترجع في 

 تتربية الوجدانية في شتى المؤسساوهذا يحتم علينا ضرورة االهتمام بال منها للمهارات الوجدانية،
  .)135: 2003، يلمغاز براهيم اإ(
  

  :مفهوم الذكاء الوجداني

قدرة الشخص على قراءة رغبات ومقاصد اآلخرين حتى " أن الذكاء العاطفي يتمثل في  يرى أبو حطب
، والمعالجين دين والقادة السياسيين والمعلمينولو لم تكن واضحة، ويظهر هذا الذكاء في سلوك رجال ال

  .)408: 1986أبو حطب، فؤاد ( هاتواآلباء واألم
نفعاالته إدرة الفرد على التعرف على داللة ق" :هوالذكاء الوجداني  )35:2005 الديدي،رشا ( تعرف

وتحقيق  وتحديدها وفهمها جيدا وتنظيمها واستثمارها في فهم مشاعر اآلخرين ومشاركتهم وجدانياً 
جتماعية يحقق إلشخصية المتبادلة كمهارات نفسية تصال مع اآلخرين وتنظيم العالقات االنجاح في اإل

  من خاللها الصحة النفسية". 
على االنتباه  "القدرة: بأنهالذكاء الوجداني  )253:2001 عثمان،فاروق رزق و محمد (من كل  ويعرف

لمراقبة وٕادراك  نفعاالت والمشاعر الذاتية وفهمها وصياغتها بوضوح وتنظيمها وفقاً واإلدراك الجيد لإل
يجابية تساعد الفرد إجتماعية إ نفعالية و إومشاعرهم للدخول معهم في عالقات نفعاالت اآلخرين دقيق إل

  يجابية للحياة.على الرقي العقلي والمهني وتعلم المزيد من المهارات اإل
نفعاالته إ و معرفة الشخص مشاعره  "القدرة على :بأنهالذكاء الوجداني ) 1990( ويعرف سالوفي وماير

وتعاطفه مع الخاصة كما تحدث بالضبط ومعرفته لمشاعر اآلخرين، وقدرته على ضبط مشاعره 
  ).42:2007 السمدوني،السيد ( وتحفيز ذاته لصنع قرارات ذكية ،اآلخرين واإلحساس بهم

قدرة  " نظام من القدرات غير المعرفية والمهارات التي تؤثر فيهاون الذكاء الوجداني بأن- عرف باروي
  .)18: 2012موسى، رشاد الفرد على النجاح في التكيف مع متطلبات البيئة ومع ضغوطها" (

فعاالته نإ" قدرة الفرد على إدراك بأنه عبارة عن  الذكاء الوجدانيسالوفي عام ماير و  كل من عرفوي
رين، بحيث نفعال اآلخإه على التفكير، وعلى فهم ومعرفة نفعال ليساعدللوصول إلى تعميم ذلك اإل

  ).27: 2006، سالمة حسين وطه حسين( نفعاالتر النمو المتعلق بتلك اإليؤدي إلى تنظيم وتطوي
نفعاالته إ " قدرة الفرد على فهمى تعريف آخر للذكاء الوجداني وهوماير وسالوفي إل ويشير كل من
: 2012موسى، رشاد (نفعاالت اآلخرين بالصورة التي تعزز نموه العقلي والوجداني" إوتنظيمها وفهم 

18.(  
أنه قدرة الفرد على فهم مشاعره مع التحكم في تلك "  أن الذكاء الوجداني ناشئوأبو وترى حسونة 

ع اآلخرين مع التعرف على المشاعر باإلضافة على قدرته على دفع ذاته وعلى التعاطف والتناغم م
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نفعاالت القدرة على اإلدراك الدقيق لإل" عرف ستيفاني الذكاء الوجداني على أنه يكما  "،مشاعرهم
نفعالي بسهولة وكذلك المعرفة والفهم اإل نفعاالت وٕاطالقهاإلى اإلوتقديرها والتعبير عنها والوصول 

  ).20: 2012موسى، رشاد ( نفعاليرتقاء بالنمو العقلي واإلنفعاالت واإلوالقدرة على تنظيم اإل
الكفايات تنظيم من القدرات والمهارات و " داني بأنه ) الذكاء الوج2002ويعرف عبد العال عجوة (

نفعاالت وفهم المعلومات نتباه واإلدراك الجيد لإلجتماعية التي تمكن الفرد من اإلاإلالعقلية والوجدانية و 
نفعالية ومعالجتها واستخدامها والتي تجعل لديه األمل والتفاؤل وأنه قادر على التعامل بنجاح مع اإل

  ).40: 2006، سالمه حسين وطه حسين( يئة والضغوطالمتطلبات الب
قدرة الفرد على الوعي بانفعاالته وضبطها وٕادارتها " ) أن الذكاء الوجداني هو 2002ويذكر الخولي (

والوعي بمشاعر اآلخرين، وانفعاالتهم ومساعدتهم على توجيهها والتحكم فيها، والتعاطف معهم وحل 
قدرة الفرد على معرفة " ) أن الذكاء الوجداني هو عبارة عن 2003الصراعات بينما يرى عبد الغفار (

ل لتحقيق ا والوعي بها، وتنظيمها في منظومة ذاتية التفاعل مع العقعواطفه وفهم معانيها وعالقاته
منظومة من القدرات " ) الذكاء الوجداني بأنه عبارة عن 2006وترى وهبة ( ،أهدافه الذاتية والعامة

نفعالية التي تؤثر على جميع قدرات الفرد العقلية وعلى قدرته جتماعية والشخصية واإلوالمهارات اإل
جتماعية، وأن الذكاء جتماعية والمتطلبات الشخصية واإلومجابهة الضغوط البيئة واإل لنجاحعلى ا

ؤثر بشكل مباشر في حياة الوجداني عامل هام في تحديد قدرات الفرد التي تشكل نجاحه في الحياة وت
  ).21-20: 2012موسى، رشاد ( نفعالية العامةالفرد اإل

  

  نبذة تاريخية عن الذكاء الوجداني:
عندما قام طالب في كلية  )1985ستخدام لمصطلح الذكاء الوجداني كان في أمريكا عام (إأول لعل 

لة كما ظهر في سلس ،الدكتوراهنوان رسالته لنيل درجة التربية الليبرالية بتضمين هذا المصطلح في ع
بمحاولة نشرا أول تعريف لهما بعد أن قاموا  )1990ففي عام ( ،البحوث العلمية لسالوفي وماير

  .)41:2007 ،دونياالسمالسيد ( فراد في القدرة العاطفيةبين األ لتطوير طرق لقياس الفروق
نفعالية ) عندما اقترح معامل اإل1985عام (اون  –كما ظهرت نظرية الذكاء الوجداني على يد بار 

  .)21:2007،حسن سالي (م  )1996ا عام (هء الوجداني وتم نشر قائمة نسبة الذكا دبإعداوقام 
) ) ظهر مصطلح الذكاء العاطفي (الوجداني1995وفي أوائل التسعينات من القرن الماضي في عام (

ر أهمية من لماذا قد يكون أكث ،نفعالي (الوجداني)كتابه بعنوان الذكاء اإلعندما نشر دانييل جولمان 
ستعدادات التي المهارات واإلة من مجموعة واسع تنفعاالويغطي مفهوم ذكاء اإل نسبة الذكاء التقليد؟

وقد ظهرت اإلشارة إلى مفهوم  ،)29:2004 ،خوالدةمحمود تخرج عن نطاق قدرات الذكاء التقليدي (
نفعالي ل كتبه غرينسبن بعنوان الذكاء اإلم في مقا1989الذكاء الوجداني في علم النفس ألول مرة عام 

وقد سي ، من منظوم التحليل النف"لتعلم والتربيةا"نشر في الجزء التاسع من كتاب فيلد وآخرون بعنوان 
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قدم في هذا المقال نموذجًا موحدًا لتعلم الذكاء الوجداني وفقًا لما تذهب إليه نظرية بياجيه في النمو و 
  ).16:2012 ،موسىرشاد نفعالي (ظرية التحليل النفسي، والتعلم اإلالمعرفي، ون

  

  :مكونات الذكاء الوجداني
  يرى جولمان أن هناك أبعاد خمسة للذكاء الوجداني وهي: 

  :(Self – awareness)الوعي بالذات  .1
 ، فنحن في حاجة دائمًا لمعرفة مواطن القوةاس الثقة بالنفس وحسن إدارتهاالوعي بالذات هو أس

ألن  كما أننا بحاجة ،من هذه المعرفة أساسًا لقدراتنا ، ونتخذومواطن الضعف لدينا بشكل موضوعي
كتئاب الصحيحة فال نخلط بين القلق واإلنتعلم منذ الصغر التعرف على مشاعرنا وتسميتها التسمية 

فهذا الوعي الموضوعي بالذات يجعلنا أكثر كفاءة  ،بالوحدة والشعور بالجوع .. الخ والغضب والشعور
  ).40:2003 ،قراراتنا أقرب للصواب (محمد حسينفي إدارتها ويجعل 

  الوعي بالذات:مستويات 
يتصل الوعي بالذات بالثقافة الوجدانية والتي تعني قدرة الفرد على التعبير عن مشاعره الداخلية 

لذلك  ،شاعره ومشاعر اآلخرين قبل حدوثهاقدرة الفرد على التنبؤ بم ارات وجدانية جيدة وتعنيبعب
تويات الوعي الوجداني ينطوي الوعي بالذات على العديد من المستويات التي توضح ليس فقط مس

للتنبؤ بتأثير سلوكياته على اآلخرين  ،ا الوعي الوجداني بمشاعر اآلخرينبالذات لدى الفرد ولكن أيض
  وفيما يلي عرض لهذه المستويات:وتأثير سلوكيات اآلخرين عليه 

  إدراك حدوث المشاعر:  . أ
وقت حدوثها وذلك ال يتحقق إال عندما يدرك الفرد تلك المشاعر في أول حدوثها وهو إدراك المشاعر 

  .فيها المشاعرويدرك انه تحدث له أية تغييرات وجدانية في تلك اللحظة التي تحدث 
  عتراف بتلك المشاعر:اإل  . ب

نا هتمامإلن يكون لدينا القدرة على تركيز  ،عتراف بهااك تلك المشاعر وفي اإلإن فشلنا في إدر 
عتراف بالمشاعر حتى يتمكن نظام اإل ولذلك يجب ،المشكلة التي تحتاج إلى حل سريع وانتباهنا على
  .ني الداخلي من العمل بصورة الئقةاإلنذار الوجدا

  تحديد هوية المشاعر:  . ت
زدادت قدرته في تحديد المطالب الوجدانية التي ينبغي عليه إستطاع الفرد تحديد هوية المشاعر كلما ا

الوفاء بها وبالتالي القيام بالسلوكيات الالئقة فتحديد هوية مشاعر الغضب  وتحديد سببها يختلف عن 
  المشاعر األخرى.
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  قبول تلك المشاعر:  . ث
وكثيرا  ،دراكها واستيعابها وتحديد هويتهاإن الخطوة التالية للوعي بالذات هي قبول الفرد للمشاعر بعد إ

فراد عن أداء بعض األ ويكون ذلك ناتجاً  ي واإلدراكي ال يعمل جيداً ن جهازه الفكر أما يشعر الفرد ب
  ستقاللية في المشاعر عن اآلخرين.نه يساعد الفرد على اإلأهم فوائد الذكاء الوجداني أن من إلك فولذ

  االستجابة لتلك المشاعر:  . ج
ناء الوعي بالذات ستجابة للمشاعر في مستويين مختلفين للوعي بالذات األول منها اثوتحدث عملية اإل

والثاني منها حينما يكون مستوى الوعي بالذات  ،ستجابة للمشاعر بعد حدوثهاد باإلالمنخفض ويقوم الفر 
  .رعةستجابة لها بسة اإلحساس بالمشاعر وتحديدها واإلمرتفع وتحدث عملي

  التنبؤ بالمشاعر:  . ح
كلما زادت قدرته في التنبؤ بمشاعره في المستقبل ويمكن تنمية تلك  كلما زاد وعي الفرد بمشاعره جيداً 

القدرة من خالل تحديد الفعل الذي سيقوم به وتأثيره على اآلخرين وردود الفعل الممكنة من اآلخرين 
  ).70:2006(سالمة وطه حسين ، تجاهه

  
  بالذات وهي: ) الكفاءات التي يشتمل عليها الوعي74:2011 ،حمد حسينأ وقد ذكرت( فادية
  الوعي الوجداني. �
  الدقة في تقييم الذات. �
 الثقة بالنفس. �

  

  )Handling emotions generally(معالجة الجوانب الوجدانية : .2
هذا و  ،تؤذينا وتزعجنا وتلك التي تسعدنانحن نحتاج أن نعرف كيف نعالج ونتناول المشاعر التي 

المران المستمر في المعرفة والمعالجة والتناول يزيدنا خبرة يومًا بعد يوم في إدارة جهازنا الوجداني 
  ).40:2003 ،ونتجنب مخاطره الضارة (محمد حسينلنستفيد من مميزاته الهائلة 

" للضغوط وٕادارته ،نفعاالتفرد أمر هذه المشاعر واإلتدبر ال"  هذه المعالجة للجوانب الوجدانية وتعني
  ).39:2007 ،(سالي حسن

  :(Motivation)الدافعية أو دافعية الذات  .3
بر األمل مكون أساسي في التقدم والسعي نحو أهدافنا هو العنصر الثالث للذكاء الوجداني ويعت

، أن يكون لدينا الحماس رف خطواتنا خطوة خطوة نحو تحقيقه، وأن يكون لدينا هدف وأن نعالدافعية
  ). 41:2003 ،سينالستمرار السعي (محمد حوالمثابرة 

حباطات ن يتحكم في اندفاعاته ويقاوم اإلأو  ،ن يكون الفرد مصدر دافعيته لذاتهأ يضاً أ والدافعية تعني
  ).39:2007 ،شباع للوصول إلى الهدف (سالي حسنويتحمل الغموض ويؤجل اإل
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  ويشمل هذا المستوى على الكفاءات اآلتية:
  نجاز.اإل �
  لتزام.اإل �
  المبادأة. �
 .)74:2011 ،حمد حسينأفادية ( التفاؤل. �

ولغرض التوضيح يمكن بيان األبعاد الخمسة للذكاء الوجداني كما حددها جولمان في الشكل رقم 
  ) التالي:9(

 )9(شكل رقم

  
  :(Empathy))  التعاطف (التفهم .4

قراءة مشاعر اآلخرين من  "لرابع في الذكاء الوجداني ويعني ) هو المكون االتعاطف العقلي (التفهم 
ٕان معرفة مشاعر الغير قدرة إنسانية أساسية و  ،وجههم وليس بالضرورة مما يقولونصوتهم أو تعبيرات 

يقول جولمان أن الطفل في الثالثة من عمره والذي يعيش في أسرة محبة و  ،األطفالنراها حتى لدى 
على حين أن األطفال الذين يسئ آباؤهم  ،ألطفال أو التعاطف معهم إذا بكوايسعى لتهدئة غيره من ا

وأحيانًا يضربونه ويؤكد جولمان أن  ،معاملتهم أو يهملونهم فإنهم يصرخون في وجه الطفل الذي يبكي
، )42:2003 ،السنوات األولى في الحياة (محمد حسين، وأن التعلم يبدأ منذ لذكاء الوجداني متعلما
  ،مع اآلخرينإلى التناغم الوجداني ن التعاطف تؤدي إ و 

ي
دان

وج
 ال

اء
ذك

ال

)معرفة انفعا=ت الذات (الوعي بالذات 

الثقة بالنفس-الدقة الذاتية في تقدير الذات  -

الثقة وا=عتماد على -. الضبط الذاتي-)تنظيم الذت(إدارة ا=نفعا=ت 
التجديد وا=بتكار في إدارة ا=نفعا=ت-. التكيفية-. الوعي-. النفس

-. المبادرة-. التواد-. حافز اeنجاز-) تأجيل ا=شباعات(حفز الذات 
.التفاؤل

تنمية العqقة مع -. فھم اlخرين-) استشعار انفعا=ت اlخرين(التعاطف 
الوعي واستشعار انفعا=ت -).  مساعدة(التوجه نحو تقديم خدمة -. اlخرين

.اlخرين

-. إدارة الصراع-. ا=تصال المؤثر-) المھارات ا=جتماعية(التعامل مع اlخرين 
فعاليات الجماعة -. ا=ستثارة والتعاون-. تدعيم الروابط ا=جتماعية-. القيادة

.ا=جتماعية
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  التعاطف على الكفاءات اآلتية:ويشمل 
  فهم اآلخرين. �
  االتحاد مع  اآلخرين. �
  تقديم المساعدة. �
  تنوع الفاعلية. �
 .)74:2011 ،حمد حسينأفادية ( الوعي السياسي �

  :)Social Skills(جتماعية المهارات اإل .5
تعامل مع المواقف قدرته على الجتماعية مناسبة وكافية كلما كانت إلما كان اإلنسان مزودًا بمهارات ك

جتماعية فإنهم يتخبطون ويعانون من أولئك الذين يفتقرون للمهارات اإلأما  ،واألزمات أفضل
  ).82: 2006 (سالمة وطه حسين، اضطرابات سوء التوافق

القدرة على التعامل مع اآلخرين بناء على فهم ومعرفة  جتماعية بأنها "رف جولمان المهارات اإلعيو 
  :هذا المجال على المهارات التاليةويشمل عرهم مشا

  المهارة في التعامل مع مشاعر اآلخرين. �
 ).30:2012 ،سى(رشاد مو  التعامل بسالمة مع اآلخرين �

  ) الكفاءات التي تشمل عليها المهارات االجتماعية:75:2011 ،(فادية حسين ذكرتوفي هذا الصدد 
  التأثير. �
  االتصال. �
  إدارة الصراع. �
  .القيادة �
  تحفيز التعبير. �
  بناء الروابط. �
  التنسيق والتعاون. �
 إمكانية العمل في فريق. �

  

من أربعة أبنية تنبع عواطفنا أن  )197:2010 أبو شعيرة،خالد غباري و ثائر (ذكر بصورة عامة 
  أساسية هي:

 القدرة على الفهم الدقيق والتقدير والتعبير الدقيق عن العاطفة. .1
 خر.آسهل فهم الشخص لنفسه أو لشخص يتوليد المشاعر حسب الطلب عندما  القدرة على .2
 القدرة على فهم العواطف والمعرفة التي تنتج عنها. .3
 .لعاطفي والفكريالقدرة على تنظيم العواطف لتطوير النمو ا .4
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  :ؤدي أهمية المشاعر في حياتنا وهي) ذكر جولمان األسباب التي ت1995وفي عام (
  :صنع القرارأ. 

حيث أنها تساعد بصورة كبيرة في صنع  ،غنى المصادر بالمعلومات والمعارفتعتبر المشاعر من أ
  القرار.

  :التواصل مع اآلخرينب. 
  .تساعدنا المشاعر على التواصل مع اآلخرين والتعبير عن آراءنا لهم

  :السعادة والراحةج. 
فحينما  ،ظهور ذلك على تصرفاته وتعبيراته يعتبر األسلوب الوحيد لمعرفة أن الفرد يشعر بالسعادة هو

وذلك لن يتحقق دون توافر مهارات الذكاء الوجداني  ،فإننا نشعر بالراحة والطمأنينة ،نشعر بالسعادة
  .مطالبنا وحاجاتنا الوجدانيةوالتي تساعد بصورة كبيرة في تلبية 

  :الوحدة والتكاملد. 
حقيق الوحدة والتكامل بين أفراد المجتمع الواحد وذلك ألنه تمثل المشاعر الحل الوحيد والسبيل الوحيد لت

وعدم إيذائهم  ،يعملون على تلبية مطالب اآلخرين ن جميع أفرادهإف وجدانياً  عندما يكون المجتمع ذكياً 
المجتمع الواحد (سالمة وطه  وبالتالي يؤدي ذلك إلى التكامل والوحدة بين أفراد وعاطفياً  وجدانياً 
  ).32:2006 ،حسين

  

  الذكاء الوجداني بأربعة جوانب وهي: )1990وقد حدد ماير وسالوفي (
ت اآلخرين، والتعبير نفعاالإ نفعاالت الذات و إ: ويتضمن التعرف على نفعاالتالتعرف على اإل  .1

  نفعاالت الصادقة والمزيفة.نفعاالت والتمييز بين اإلبدقة عن اإل
نفعاالت لتوجيه االنتباه للمعلومات المهمة في ستخدام اإلإوتشير إلى  نفعاالت:توظيف اإل  .2

 نفعاالت لرؤية األمور من زوايا مختلفة.إفعاالت الحية، والتأرجح بين عدة الموقف وتوليد االن
نفعاالت المتشابهة وفهم نفعاالت والتمييز بين اإلتشير إلى تسمية اإلفهم االنفعاالت:  .3

نفعاالت الغضب والحسد والخوف، واإلتتضمن  نفعاالت المركبة، مثل الغيرة، فهياإل
التغييرات التي تحدث في المتناقضة مثل الجمع بين الحب والكراهية لشخص ما، ومالحظة 

نفعال، سواء من حيث الشدة مثل مستوى الغضب، أو من حيث النوع من الحسد أو مستوى اإل
 إلى الغيرة.

نفعاالت السارة وغير السارة، وٕادارة اإلت نفعاالوتشير إلى تقبل المشاعر واإل نفعاالت:إدارة اإل  .4
 ).27: 2006، سالمة وطه حسين( الذاتية وانفعاالت اآلخرين دون كبتها
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  التالي نموذج ماير وسالوفي للذكاء الوجداني: )10رقم ( الشكل ويوضح
  )10(شكل رقم
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الوجداني لتسيير أن الطلبة الجامعيين بإختالف أنواعهم بحاجة لتنمية الذكاء ويخلص الباحث إلى 
عالقاتهم اإلجتماعي واإلستمرارية في نجاحهم بحث يكون هذا الذكاء مظهر حقيقي لشخصية الفرد إذا 
ما أراد الفرد أن يكون مسيطر لعالقاته اإلجتماعي والوجدانية وٕان إمتالك الذكاء الوجداني لدى الطالب 

ات إجتماعية متماسكة ومترابطة كما أن الجامعي يجعله مفعل لعالقاته اإلنسانية ومكون لشبكة عالق
الباحث بنى االستبانة الثانية والمتعلقة بالذكاء الوجداني على الجوانب التي حددها ماير وسالوفي 

  ) للذكاء لشمولها على الجوانب الخاصة بالذكاء الوجداني.1990(
  

  أهمية الذكاء الوجداني:
  تنبع أهمية الذكاء الوجداني من خالل عدة نقاط:

يلعب الذكاء الوجداني دورًا هامًا في توافق الطفل مع والديه وٕاخوته وأقرانه وبيئته بحيث ينمو  .1
  سويًا ومنسجمًا مع الحياة، كما أنه يؤدي إلى تحسين ورفع كفاءة التحصيل الدراسي.

يساعد الذكاء الوجداني على تجاوز أزمة المراهقة وسائر األزمات بعد ذلك مثل أزمة منتصف  .2
  بسالم.العمر 

يعتبر الذكاء الوجداني عامًال مهمًا في استقرار الحياة الزوجية فالتعبير الجيد عن المشاعر  .3
  .ذلك يضمن توافقًا زواجيًا رائعاً كل  الطرف اآلخر ورعايتها بشكل ناضج،وتفهم مشاعر 

 يكمن الذكاء الوجداني وراء النجاح في العمل والحياة، فاألكثر ذكاءًا وجدانيًا محبوبون .4
     ومثابرون وتوكيديون، ومتألقون وقادرون على التواصل والقيادة ومصرون على النجاح

 ).5: 2005رجب، نور (
نه يساعد الفرد على معرفة الخبرة أ) أن أهمية الذكاء الوجداني في 1990(ويرى ماير وسالوفي 

 )2000جيرالد وزيندر ( وقد أشار ،واصل الفعال مع نفسه ومع اآلخرينالداخلية ليكون قادرا على الت
شباعات الفورية ومقاومة الدوافع وتحقيق الذات وعفة األخالق إلى أن الذكاء الوجداني يؤجل اإل

أن ارتفاع مستوى الفرد في الذكاء الوجداني يساعد  )1997( بينما ذكر سيجال والتغلب على المشاكل،
خرين انفعاالته ويتواصل مع اآل ويستطيع أن يتحكم في ،اهمشاعره ووقت حدوثدراك إالفرد على 

  ).34:2012 ،ويتعاطف معهم (رشاد موسى
ونظرًا لتلك األهمية البالغة للذكاء الوجداني، فقد أوصى علماء النفس بتنميته من خالل دروس تعليمية 
ودورات تدريبية وورش عمل بهدف الوصول إلى درجات عالية من الذكاء الوجداني، وهو ما نطلق 

  لوجداني، وسوف نتحدث عنه اآلن بشيء من التفصيل نظرًا ألهميته.عليه النضج ا
  

  :خصائص الذكاء الوجداني

  ) مكونات الذكاء الوجداني الالزمة في العمل كما يلي:1997لقد وضع كوبر وصواف (
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 القدرة على تحديد وتقدير االنفعاالت أو القوى التي يمتلكها الفرد: .1
  .قة الذكربالذات لدى جولمان والساب وتلك القدرة تتطابق مع مفهوم الوعي

 حفز الذات: .2
تعني أن الفرد يعمل بفاعلية في مواقف العمل الضاغطة كما انه يقوم بالمبادرة والتركيز والنشاط و 

  الذاتي.
 جتماعية:تناول العالقات اإل .3

نه يشعر بانفعاالت أكما  ،ثناء العملأمقاومة اإلحباط لديه وتعني قدرة الفرد على التغلب على القلق و 
  .ومساعدتهم في مقاومة اإلحباطاآلخرين 

 النمط الشخصي: .4
ويشير إلى أن الشخص ذوي الذكاء الوجداني العالي لديه القدرة على العمل بفاعلية تحت الضغط 

  ويتميز بقدرته على تحمل المسؤولية .
  

  فراد ذوي الذكاء الوجداني العالي فهي:خصائص األ
  الوجدانية التي يمتلكها.تحديد وتقدير القوى  .1
  العمل بفاعلية تحت الضغط والمبادرة وحفز الذات . .2
  .لتغلب على القلق ومقاومة اإلحباطا .3
  .ماعية تعتمد على الثقة المتبادلةجتإالقدرة على تكوين عالقات  .4
 ).119:2007 ،دونياالسمالسيد القدرة على تحمل المسؤولية ( .5

  األفراد ذوي الذكاء الوجداني العالي:التالي خصائص ) 11رقم (الشكل  ويبين
 )11(شكل رقم
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تحديد وتقدير القوى 
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في نفعالي مميز إلتعرف على الفرد الذي لديه ذكاء ) انه يمكننا ا63:2003 ،ذكر (إبراهيم المغازييو 
  : العمل من خالل الصفات التالية

  يعمل من اجل العمل وبدون كلل وال ملل. .1
  يواصل العمل إلى ساعات طويلة بدون انقطاع. .2
  يتذوق عمله ويشعر بالرضا عنه ويتسلى به حتى يحبه كثيرا. .3
  .هداف المنشودة التي وضعها لنفسهيواصل العمل لتحقيق األ .4
  .يه القدرة على خلق دوافع العمللد .5
  .ت التي تعترضه في الحياة العمليةيعمل على حل المشكال .6
  .جديدة لتطوير العمل يطرح أفكاراً  .7
  .العملبتهاج سائدا في جو يجعل اإل .8
 . نزعاج اثناء العمليتسرب إليه اإلال  .9

 

  ):2006:22 ،(سالمة وطه عبد العظيم حسين فيذكرهاخصائص الذكاء الوجداني 
  فراد والجماعات والمجتمع برمته.ي بطبيعة األيع .1
يمكن الفرد أن يوجد عالقة بين انفعاالته وتفكيره من ناحية وبين تفكير وانفعاالت اآلخرين  .2

  معهم من ناحية أخرى.الذين يتعامل 
قيق النجاح في حياته له دور مهم في دفع الفرد نحو الوصول إلى الهدف واألخذ بيده لتح .3

  جتماعية.العملية واإل
  

  وبين جيرنسبن في نموذجه أن تعلم الذكاء الوجداني يمر بثالثة مستويات هي كما يلي:
  نفعاالت المرتبطة بالحاالت الجسمية.إلوفيه يتعلم الطفل ا: : التعلم الجسميالمستوى األول

: ويتداخل مع المستوى األول والمستوى الثالث وفيه يتعلم الطفل التعلم بالنتائج :المستوى الثاني
  األفكار والمعاني من خالل ما يتبع السلوك المتعلم من نتائج كآليات التعلم بالتعزيز.

درجات تعلم األفكار : وتحدث في هذا المستوى أعلى التعلم التركيبي التمثيلي :المستوى الثالث
رزق، محمد عثمان و فاروق ( نفعاالت وهو ما يمثل مرحلة التفكير الشكلي عند بياجيهوالمعاني واإل

2011 :42.(  
  

  العوامل التي تؤثر في الذكاء الوجداني:
ي، فهو المخ مثل الذكاء العقليتأثر الذكاء الوجداني بكل من الوراثة والبيئة فالذكاء الوجداني يكون في 

نفعالية مثل: كيف نشعر ونقيم األشياء كيلهما فطري ستجابات اإلوظيفة من وظائف المخ، فاإل
ومكتسب ومتعلم، ويتم تخزينه في المخ، وأما الطريقة التي نحن بها، لماذا يكون أحد األشخاص 
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ذا يصبح فرد ودود واآلخر ماتوكيدي واآلخر خاضع؟ لماذا يعمل فرد بشكل شاق واآلخر كسول؟ ل
ختالف يظهر من خالل تفاعل كًال من الوراثة والبيئة والتغييرات الكيمائية والفيزيائية هذا اإل، عدواني؟

نفعالية تبدأ من الطفولة وتنمو وتتطور أن المعرفة اإل )1997(في الجسم، وقد أصبح ماير وسالوفي 
نفعالي عن يعلم اآلباء األبناء التفكير اإل نفعالية حيثالمعاني اإلة مع فهم متزايد لتلك عبر مراحل الحيا
 موسى،رشاد ( بين الحزن والضياع والضيق والغضبنفعاالت بالمواقف مثل الربط طريق ربط اإل

2012  :34-35(.  
  

  النماذج المفسرة للذكاء الوجداني.
هتمام في تمثل هذا اإلذكاء الوجداني، بمفهوم ال متزايداً  لقد شهدت السنوات القليلة الماضية اهتماماً 

 هتمام، وقد صاحب هذا اإلالعربية التي تناولت هذا المفهومجنبية و ظهور العديد من الدراسات األ
عداد وإ بعاده ذج المفسرة لهذا المفهوم وتحديد إالواسع بمصطلح الذكاء الوجداني ظهور العديد من النما

 جتماعي والمعرفيبأنواع الذكاء األخرى مثل الذكاء الشخصي واإلوعالقته المقاييس المقننة لقياسه 
  ).2012:23(رشاد موسى، 
نماذج الذكاء الوجداني إلى نوعين هما:   Mayer, Salovey, & Caruso( 2000)وصنف كل من

  ).2007:37(سالي حسن،  المختلطة للذكاء الوجدانينماذج القدرة للذكاء الوجداني والنماذج 
  ج القدرة في تفسير الذكاء الوجداني:وًال: نماذأ

كبير الذكاء اللفظي حد  نه يشبه إلىأ المدخل إلى الذكاء الوجداني علىصحاب هذا ينظر أ
الفرد في ، وان الذكاء الوجداني يتضمن مهارة نفعالييؤثر في المحتوي اإليعمل و نه أ الوالميكانيكي إ

ن هذا النموذج يؤكد أرد مستعينا بهذه المعلومات، و ستدالل المجالتعرف علي المهارات اإلنفعالية واإل
(سالي  فعاالت والتفكير فيهانفية للذكاء الوجداني حيث يركز على إدراك وتنظيم اإلالمكونات المعر  على

  ).2007:38حسن، 
  ):(Mayer & Saloveyنموذج الذكاء الوجداني لماير وسالوفي   .1

للذكاء الوجداني في كتابهما الخيال والمعرفة  نموذجاً  )(Mayer & Saloveyقدم ماير وسالوفي 
ومنذ ذللك الحين  1990هتمام بمفهوم الذكاء الوجداني منذ عام ماير وسالوفي اإل لشخصية، وقد بدأوا

اء الوجداني، وقد حاول كل همية الذكدراسة أ بحاث التي كانت تهدف إلىقاما بإجراء العديد من اال
أن يطور طريقته في قياس قدرة الجانب الوجداني عند الفرد ومن خالل الدراسات التجريبية  منهما

) تضمن خمس مكونات 1990والتصورات النظرية تمكنا من وضع نموذج للذكاء الوجداني عام (
تي نفعاالت والة عليها، السيطرة الذاتية على اإلفعاالته، معرفة كيفية السيطر ية وهي فهم الفرد إلاساس

حساس بهم وٕادارة العالقات وقد أوضح اإلشباعات وفهم مشاعر اآلخرين واإل تأجيلتتضمن القدرة على 
خرين على نفعاالت الذاتية وتقييم اآلعن اإل) أن الذكاء الوجداني هو التعبير 1995ماير وسالوفي (
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لفاظ أو د من خالل األلى تحديد مشاعر الفر نفعاالت في القدرة عو دقيق ويتضمن التقييم الذاتي لإلنح
تعبيرات الوجه أو العالقة باآلخرين ويكون كل شكل من أشكال التعاطف هو حجر الزاوية في تقسيم 

(رشاد موسى،  بها ومساعدتهم على التعامل معهم خرين والخبرةنفعاالت من خالل تقدير مشاعر اآلاإل
2012:24.(  

  عقلية للذكاء الوجداني كقدرة Linda elder) ،1997(نموذج  .2
مقياسا لنجاح  هباعتبار ليه إا، وتنظر من رواد نموذج القدرة للذكاء الوجداني ايضLinda elder) (تعد 

، وتستلزم هذه شاعر التي تقابله في مواقف معينةستجابة للمو اإلأستدالل في عملية اإل هو فشلأالفرد 
يعتبر مقياسا منطقيا ، وبذلك والسلبيةيجابية وانب المشاعر اإلالعملية استحضار الذكاء المعرفي في ج

) الفرد الذكي Linda elder )1997وتصف، من الناحية المعرفيةستجابات الوجدانية لمدي صحة اإل
وجدانيا بأنه الفرد القادر علي تحديد رغباته وتصبح استجاباته الوجدانية في اطار هذه الرغبات 

ك تركز وهي بذل، بالتفكير السليم والحكم الصائب منه يلتز أن يكون سلوكه عقالني بمعني أ، و طقيةمن
 :الجانب األول خل العقل من خالل ثالثة جوانب هينفعاالت في تفاعلها مع التفكير دااإل ىعل

كير كالتحليل والمقارنة والتقييم، دراكي من العقل ويتضمن العمليات المعرفية المرتبطة بالتفالجانب اإل
نفعال بما تيان باإلجيهه علي نحو يناسب السلوك أي اإلهو الخاص بنقل االنفعال وتو  والجانب الثاني:

ساسي يكون بمثابة المحرك للعقل البشري والدافع األ :والجانب الثالث، ظروف الموقفيتناسب و 
 وهذه، هدافه ورغباته ودوافعهأاء عل للسلوك مع تحديد خبرات النجاح أو الفشل التي يمر بها الفرد بن

ن نماذج القدرة أ )2007أكدت سالي حسن (ومما سبق ، الجوانب تعمل معا في عالقة تفاعل مستمر
، التنظيم، التفكير، والفهم كاإلدراكللذكاء الوجداني تتناول الجوانب المعرفية للذكاء الوجداني 

رد الوجدانية تجابات الفسإنفعاالت بحيث تصبح نها تدمج التفكير مع اإلأ، أي نفعاليةومات اإلللمعل
  ).2007:43(سالي حسن،  منطقية

  
  ثانيًا: النماذج المختلطة للذكاء الوجداني.

   .للذكاء الوجداني ) (Bar- onنموذج  .1
الذكاء الوجداني يمثل  مو ن مفهألطة للذكاء الوجداني ويري من رواد النماذج المخت ) (bar- onويعد 

ربعينيات والذي لم ينكر ليه وكسلر من بداية األإلذي توصل الجانب غير المعرفي من الذكاء العام ا
 ) (bar- on نظرية وهدفت، بالجوانب المعرفية تماماً نه كان اكثر اهأالجوانب غير المعرفية بالرغم من 

، ولهذا قام بمراجعة نجاح في الحياة بينما يفشل اخرونلي فهم لماذا يتمكن بعض االفراد من الإ
االداء لها  ، وحدد خمسة مجاالت كبري فياالفراد الناجحين في حياتهمصائص االدبيات التي تتناول خ

هو منظومة من القدرات غير المعرفية والكفاءات  ) (Bar- onوالذكاء الوجداني لدي ، صلة بالنجاح
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طلبات والمهارات الشخصية والوجدانية واالجتماعية التي تؤثر في قدرة الفرد للتعامل بنجاح مع المت
  ).2007:45(سالي حسن،  يئيةوالضغوط الب

  
  ).1995نموذج دانيال جولمان للذكاء الوجداني ( .2

) إال أنه يعتبر من النماذج 1990ماير وسالوفي عام (نموذج قدم جولمان نموذجه معتمدًا على 
ثلة في خصائص مالمختلطة التي تمزج قدرات الذكاء الوجداني مع سمات وخصائص الشخصية مت

جتماعية وتم تنقيح والدافعية والقدرات التي تجعل الفرد يكون فعال في المشاركة اإلالصحة النفسية 
) ويشير دانيال جولمان أن الذكاء الوجداني عبارة عن 2001، وعام()1998له عام( في مقال نموذجه

القدرة على التعرف على مشاعرنا ومشاعر اآلخرين، وعلى تحفيز ذواتنا، وعلى إدارة انفعاالتنا 
قاتنا مع اآلخرين بشكل فعال، وبذلك عبر جولمان عن الذكاء الوجداني في خمس مجاالت هي وعال

السمادوني،  السيدالوعي بالذات وٕادارة الذات وحفز الذات والتعاطف والتعامل مع اآلخرين (
2007:113.(  

  
 للذكاء الوجداني. )Steiner,1997(ثالثًا: نموذج ستينر

 ىيشتمل علن الذكاء الوجداني أ ىلإ وقام بتوضيحه مشيراً  1997-1995جولمان نموذجنر يتناول ست
   :المكونات التالية
  .فهم مشاعره الذاتية ىوتعني قدرة الشخص عل الوعي بالذات:

نحو فعال وقدرته علي  ىعاالته علالتعبير عن مشاعره وانف ىوتعني قدرة الشخص عل نفعاالت:دارة اإل إ
  .نفعاليةالتغلب علي الخبرات اإل ىقدرة عل دارتها وضبطها ولديهإ

، والتعامل معها وادراك انفعاالت االخرين السيئة معرفة مشاعره ىوتعني قدرة الشخص عل التعاطف:
غم مع ويعني ذللك ان الشخص ذو الذكاء الوجداني العالي يكون قادر علي التنا، لعلي نحو فعا

ما يحتاجه  ىلإالتي تشير جتماعية ات اإلشار خرين والتناغم مع اإلالتعمق في فهم انفعاالت اآل
 .االخرين

، وفي ذلك يكون انفعاله لتهدئة مشاعرهمخرين مساعدة اآل ىقدرة الشخص عل جتماعية:اإل العالقات
 .أي يتصرف بطريقة الئقة ،خريناآل ىيؤثر عل سلبياً  نفعاالً إ ذا كانإخفائه إ ىوقدرته عل موجه داخلياً 

 ىالتحدث بعقالنية وقدرته عل ىوقدرته عل ،لآلخرينصغاء اإل ىعل وتعني قدرة الشخص :تصالاإل 
  ).2007:118السمادوني، السيد ( نحو فعال ىالتعبير عن مشاعره وانفعاالته عل

  

  .)Cooper & Sawaf 1997( نموذج كوبر وصواف للذكاء الوجداني رابعًا: 
بالنجاح في الحياة  ةلها عالقة مباشر هم القدرات التي أنه من أ ىلإصل المهتمين بالذكاء الوجداني تو 

و أنفعاالت ن اإلأ إلى ) Cooper 1997( بصفة عامة وفي مجال العمل بصفة خاصة فقد اشار كوبر 
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، وتحقيق د وفي مجال العمل، والوالء وااللتزام بهفرااأل ىف تلعب دور مهم في بناء الثقة لدالعواط
، فراد يغضبون ويثارونن األأكذلك  ويري ،نجازات العلميةبتكارية واإلواإل نتاجيةالعديد من المكاسب اإل

السمادوني،  السيد( كثر عقالنيةأبصورة  الكفاءة في استثمار تلك الطاقة جيداً  مهمولكن ال
2007:119.(  

  .) Dulewicz & Higges, 1999(نموذج ديولويس  وهيجز للذكاء الوجداني خامسًا: 
بعمل دراسة لتحليل مفهوم الذكاء  ) Dulewicz & Higges, 1999( قام كل من ديولويس  وهيجز

ن أ ىلإالباحثان  وقد توصل ،ما يعنيه هذا المفهوم ىلوقوف علالعديد من الباحثين ل ىالوجداني لد
الوعي وهي  ا معظمها في نموذج جولمان من قبلشرنأ خمسة مكونات ىالوجداني يشتمل عل الذكاء
 االجتماعيةت المهارا ،التعاطف، شباع الحاجات وحفز الذاتإ تأجيل ىالقدرة عل، تنظيم الذات، بالذات

  ).2007:123السمادوني،  السيد(
  

على الفرد استثمار جميع قدراته  ه ينبغيأنإلى  سابقة الذكر تشيرأن جميع النماذج يرى الباحث و 
االنفعالية في تعامله مع اآلخرين وجميعها تمثل االستثمار الحقيقي النفعاالت الفرد وللذكاء الوجداني 
للفرد، إال أن الباحث يتبنى نموذج ماير وسالوفي للذكاء الوجداني وذلك الن هذا النموذج بشكل عام 

وجداني بأبعاده وذلك لشموله على األبعاد المالءمة للذكاء يمثل التجسيد العلمي والعملي للذكاء ال
ومن االنفعاالت وهي عبارة عن المدخالت األولية للذكاء الوجداني  إلىالوجداني والمتمثلة في التعرف 

ثم توظيف تلك االنفعاالت واستخدامها في الحياة اليومية وداخل المواقف االجتماعية بالشكل المناسب، 
ذج من النماذج المفسرة للذكاء الوجداني أشار إلى تنمية قدرة الفرد على فهم االنفعاالت وأن هذا النمو 

وتسميتها التسمية الدقيقة والصحيحة والتمييز بينها بشكل دقيق كما إلدارة االنفعاالت المتمثلة في قدرة 
ظيف تلك االنفعاالت الفرد على تقبل جميع االنفعاالت والسيطرة والتحكم بها وذلك يساعد الفرد على تو 

  بالشكل االيجابي في المواقف االجتماعية.
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  :Happiness)( رابعًا: السعادة
 مقدمة السعادة: �
  مفهوم السعادة: �
 عوامل السعادة: �
  شروط السعادة: �
  مصادر السعادة: �
  السعادة من منظور إسالمي: �
  معاني السعادة في القرآن والسنة: �
 خصائص الشخصية السعيدة: �
 علم النفس االجتماعي في السعادة:إسهامات  �

 معوقات وأسباب عدم السعادة: �

 :أسباب ومقومات السعادة �

 دور العالقات االجتماعية في السعادة: �

 عالقة علم النفس االجتماعي بالسعادة: �

 أنواع السعادة: �

 زيادة الشعور بالسعادة: �
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  :Happiness)(رابعًا: السعادة 

  مقدمة:
موضوعات علم النفس، أو على رأسها، باعتبار أن السعادة هدف اإلنسان تأتي السعادة في قلب 

األقصى بعد تنمية قدراته وقواه اإليجابية، وقد ظل موضوع السعادة من الموضوعات الفلسفية إلى وقت 
قريب وذلك ألن السعادة من الموضوعات التي لم تدخل (المعمل) إلى أن تجرأ بعض علماء النفس 

  ).2008:22(سهير سالم،  دة كموضوع دراسي علميإلى دراسة السعا
مفهوم السعادة من المفاهيم ُتعد السعادة هي الغاية القصوى التي يطمح إليها اإلنسان منذ القدم، و و 

هتم بها الفالسفة، فالبحث عن السعادة عند اليونان هو المطلب األسمى لإلنسان، وخيره األعلى إالتي 
حاًال من أحوال النفس رسطو إلى السعادة على أنها ال تعدو أن تكون وغايته القصوى، حيث ينظر أ

سعادة اإلنسان تكون بمزاولته ما يمتاز به عن سائر الموجودات، أي بمزاولة الحياة الناطقة البشرية، و 
، ولكن ال تتحقق السعادة إال عن طريق الرضا فهو سر الحصول عليها فإذا رضي على أكمل الوجوه

ما يصيبه من كدر الحياة وضيق عيشها كان في سعادة مستمرة ال تنقطع عنه إال إذا  المرء على كل
  ).2010:14فقد الرضا (سناء سليمان، 

السعادة إلى حد ما حالة مزاجية تنشأ عن منطقة بالمخ وهذه المنطقة هي التي تولد المزاج والعواطف، و 
تنقسم القشرة و ر رئيسي في تنظيم العواطف، والتي هي مقر الشعور والقدرات اإلدراكية، والتي لها دو 

هو الذي يحثنا على القيام  :فالجانب األيسروظائفه المختلفة، أيمن وأيسر، ولكل منهما  إلى قسمين:
أما الجانب  ،جتماعي، والعواطفام، كالسلوك اإلبكل المهام التي تؤدي إلى زيادة قدرتنا على المه

فإذا كان الجانب  ،جانب األيسراأليمن فيتحكم في استجاباتنا للعواطف الخارجية لتحقيق أهداف ال
على العالم ويتصدى  األيسر هو األنشط كان مزاج الفرد أكثر إيجابية فهو يستيقظ في الصباح متفتحاً 

دة إلى داخله، خجوًال، قلقًا، األيمن هو األنشط فنجده ينسحب عاالجانب ، أما إذا كان لحل المشاكل
  ).2001:34(ستيفن براون، مكتئبًا 

، وتصنف 1973مصطلح السعادة ألول مرة بقائمة موضوعات المستخلصات النفسية عام  وتم إدراج
البحوث النفسية المتصلة بالسعادة ضمن ما يعرف بعلم النفس الجماهيري أو الشعبي، فالسعادة هي 

نعكاس نفسية إًا ومرحًا وبدون مشاكل وهي حالة خص قانعًا، مطمئنًا، فرححالة نفسية يكون فيها الش
  .)2000:3 أبو زايد،سليمان عند الفرد بسبب الحصول على أشياء جميلة (

  

  مفهوم السعادة:

   :السعادة في اللغة
َد َيْسَعُد َسْعًدا ، َوَقْد يقال َسعِ الشَقاَوةِ َعاَدِة : ِخَالُف ، َوالس النْحسِ  ، َوُهَو َنِقيُض سعد : السْعُد : اْلُيْمنُ 

  )2011: 1981منظور، بنا: َفُهَو َسِعيٌد َنِقيُض َشِقي َواْلَجْمُع ُسَعَداُء (َوَسَعاَدةً 
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m :١٠٥ھودl.  
  السعادة اصطالحًا:

أودايمونيا  العيش حياة جيدة، وتعود إلى كلمة يونانية تسمىإن أصل كلمة السعادة تأتي من فكرة 
Eudaimonia)( وقد كان فرويد يرى أن اإلنسان يحاول الحد من  ،النفس أو الروح الطيبة بمعنى

أن السعادة شيء صعب سعادة، ومن ثم فإن اإلنسان يحكمه مبدأ اللذة، و الحزن، وزيادة فرص ال
، حتى لو استطاع الناس اخلية غالبًا ما تفرض نفسها عليهلدالتحقيق، ألن الظروف الخارجية وا

ن اللذة تحقق لهم الرضا واإلشباع وليس السيطرة على ظروفهم والحصول على اللذة لمدة طويلة، فإ
  )37: 2008 سالم،سهير ( السعادة

  )2005( ستخدم سيلجمانإمفهوم السعادة من المفاهيم التي تنتمي إلى علم النفس اإليجابي، حيث و 
، بيكلمتي السعادة وطيب الحال تبادليًا كمصطلحات لوصف أهداف مشروع علم النفس اإليجا

  .)2011:137وحمدي أبو جراد،  جودةآمال ( ويتضمنان المشاعر اإليجابية واألنشطة اإليجابية
ة حالة من التوازن الداخلي يسودها عدد من المشاعر اإليجابي«العنزي السعادة على أنها  ويعرف

كالرضا واالبتهاج والسرور، التي ترتبط بالجوانب األساسية للحياة مثل: األسرة والعمل والعالقات 
  ).2001:354(فريح العنزي، اإلجتماعي 

يتمثل في  نفعال وجداني ثابت نسبياً إ" :بأنها الشعور بالسعادة )332:2009البهاص،  (سيد يعرف
تئاب، والتمتع بصحة البدن إحساس الفرد بالبهجة والسرور وغياب المشاعر السلبية من خوف وقلق واك

  ."باإلضافة إلى الشعور بالرضا الشامل في مجاالت الحياة المختلفة ،والعقل
 يةباإليجابنفعالية وعقلية تتسم إ"حالة  :بأنها الشعور بالسعادة )701:2007 جوده،آمال ( وتعرف

رة على واإلحساس بالقد واألمل، والتفاؤل، والمتعة، يخبرها اإلنسان ذاتيا وتتضمن الشعور بالرضا،
  يجابي".إالتأثير في األحداث بشكل 

ة من المرح حال" :بأنها ) الشعور بالسعادة25:2008(عالء كفافي ومايسة النيال، كل من  ويعرف
من إشباع الدوافع ولكنا قد تسمو إلى مستوى الرضا النفسي وهي وجدان  أساساً  أوالهناء واإلشباع تنش

  يصاحب تحقيق الذات ككل".
د تستمر أيضًا: " حالة تنشأ عن إشباع الرغبات اإلنسانية كمًا وكيفًا وقالسعادة  )1995النيال (وتعرف 

  ).2008:37سهير سالم، ( إلى مستوى الرضا الروحي
سمة من سمات شخصية الفرد، يتميز أصحابها معظم الوقت "أن السعادة  )2008وتعرف سالم (

يتمتعون بالوقت بطريقتهم و ستمتاع ية والراحة، لديهم القدرة على اإلبالنشاط (خارجي أو داخلي) والحيو 
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 الخاصة، ولديهم مشاعر الحب والصداقة، ونظرتهم للحياة إيجابية، ومعظم تعامالتهم وعالقاتهم ناجحة
  ).2008:99الم، (سهير س

  

 السعادة:الشعور عوامل 
  ال شك أن هناك عدة عوامل ترتبط بالسعادة وهي:

 السن:  .1

دة ال شك أن الطفل يسهل إسعاده عن الكبير وخاصة إذا تهيأت له األجواء األسرية التي تسودها المو 
مسؤوليات أو واجبات هتمام به يجعالنه سعيدًا، خاصة أنه ليس عليه والرحمة والحوار والتفاهم واإل

دته، ومن تثقل كاهله، وعندما يكبر يتحمل مسؤوليات تدريجيًا ويتعرض إلحباطات الواقع، فتقل سعا
 ومع ذلك فلكل مرحلة من، رتباطًا بالسعادة، وكثيرًا ما شبه السعيد بالطفلإهنا كانت الطفولة أكثر 

الذي يدرس في الجامعة أن يكون سعيدًا ، فمثًال يمكن للشاب مراحل اإلنسان ما يمكن أن يجعله سعيد
ولكن كل ذلك يتطلب تحمًال  ،بما يقوم به من أنشطة وصداقات وعالقات عاطفية ونجاح دراسي

ليست المسؤوليات التي ترتبط بكبر الشخص، ، للمسؤولية وبذًال للجهد وسيطرة على النفس لتحقيقه
ًا، فأحيانًا تكون السعادة في استمرار أداء الدور وتجاوز مرحلة الطفولة، هي المكّدر لصفو السعادة دائم

وهذا ما نالحظه من التعاسة والمرارة التي يشعر بها من يحالون  ،وتحمل المسؤولية والقيام بعمل ما
  ).2001:86 الخالدي،أديب ( قاعد والفراغ من مهام يقومون بهاإلى الت

  
 الجنس: .2

ال ترتبط السعادة بجنس الذكور أو بجنس اإلناث، ولكن تدخل اعتبارات أخرى قد ترتبط السعادة حيث 
وترغب في ولد  )اإلناث(بالجنس في بعض الحاالت، فمثًال عندما يكون لدى األسرة عدد من األبناء 

، طفًال سعيداً  هتمام ما يجعلهاإل، وتنتظره بفارغ الصبر، فإنها تسعد به عندما يولد، وتعطيه من )ذكر(
، ومن ثم )بنت(، وترغب في )الذكور(والشيء نفسه يحدث عندما يكون لدى األسرة عدد من األطفال 

فإن السعادة ال ترتبط بالجنس، ولكن زيادة نسبة اضطرابات الوجدان لدى اإلناث، يقابلها زيادة 
االجتماعية للمرأة أقل  تاضطرابات اإلدمان واضطرابات الشخصية لدى الذكور إضافة إلى أن المميزا

ودورها يرتبط بالكثير من الضغوط التي قد تقلل من الشعور بالسعادة وهي أكثر  ،بوجه عام من الرجل
الحساسية الشديدة وضعف آليات التكيف، وهذه كلها و  الشخصية اباألحداث الضاغطة لسماتهتأثيرًا 

بهيج ( رتباطها بجنس المرأة في حد ذاتهإن تعود إلى التنشئة االجتماعية، والظروف الحياتية، أكثر م
  .)1996:78شعبان، 
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 المهنة:  .3

ترتبط المهنة بوجه عام بالسعادة، إذ أنها توفر لإلنسان دورًا يؤديه، فيشعر من خالله بأهميته وبحاجة 
والمهنة التي تتيح ، اآلخرين إلى عمله، فيسعد به وبما يحققه من رضا اآلخرين عن أدائه لهذا الدور

يوصل إلى  لصاحبها فرصة التنوع في األداء، تحقق له سعادة أكثر إذ تجنبه الشعور بالتكرار، الذي قد
، وكذلك المهنة التي تكون هواية للشخص تصبح أكثر إمتاعًا له، وباعثة على سعادته الشعور بالملل

مالهم، ومن هنا من يهوى الشرح والتوضيح ويعمل مدرسًا، فإن كل هؤالء سيسعدون بأدائهم ألعمثل 
جتماعية مرموقة، إذ يزيد تقديره إسعادة عندما توفر لصاحبها مكانة يمكن أن تقول أن المهنة ترتبط بال

وال شك أن عدم وجود مهنة لإلنسان يؤديها تحبط معنوياته، وتشعره بالملل ، لذاته، وترتفع معنوياته
جتماعية خارج إإلنسان فرصة لعالقات رزق، تتيح لوعدم القيمة، فالمهنة إضافة إلى أنها مصدر لل

صاخبة النطاق األسرة، وتنظم وقت اإلنسان، وهي مخرج لطاقته وهي كذلك دور ومكانة في الحياة 
  .)2004:34ايلليس، ألبرت ( ان فيها للسكونالحركة، والتي ال مك

 :التعليم .4

وهذا الشخص تكون يعد التعليم في حد ذاته، معاناة لمن يتعلمون بهدف الحصول على الشهادة، 
ستمتاع بها، من دون اإل سعادته في الحصول على شهادته فقط ألنه يسعى إلى إنهاء المادة الدراسية

متحان فقط وينسى الكثير مما تعلمه بعد راسته، ألنه كان يذاكر من أجل اإلألنه ال يستفيد من د
دة فيستمرون حصولهم على الشهاأما من ال تتوقف العملية التعليمية لديهم، ب، الحصول على الشهادة
سواء كان من  مهما كانت أعمارهم، وهنا يكون التعليم مصدرًا متجددًا للسعادة مستمتعين بتعلم جديد

ستماع أو المشاهدة، أو أيًا كانت وسائل تحصيله ولذا فإن هذه الفئة المحبة للعلم، خالل القراءة أو اإل
التعلم، إضافة إلى أن الشخص الذي يملك ناحية للعلم، تكون تحقق كثيرًا من السعادة لنفسها باستمرار 

له رؤية متسعة لألمور، ولديه قدرة على التكيف مع المشكالت وٕايجاد الحلول لها، كما أن رؤيته لذاته، 
البدري، محمود ( تكون إيجابية فيزيد من اعتباره لذاته، وهذه كلها متغيرات تعمل في اتجاه السعادة.

2000:78(.  
  

  المساندة االجتماعية: .5

ويقصد بها الدعم الذي توفره شبكة العالقات االجتماعية للفرد، سواء كانت تلك العالقات في صورة 
وال  ،ة ممتدة أو عالقات صداقة أو جوارأو أسر  ،ية (صغيرة)أو عالقات قرابة في نطاق أسرة نو زواج 

خرين، فوجودهم يشعره بوجوده، بل شك أن اإلنسان كائن اجتماعي ال يمكنه العيش بمعزل عن اآل
، وتعد المحنيعطيه الشعور باألمان واالطمئنان، وتساعد المساندة االجتماعية على الخروج من 

المساندة االجتماعية نوعًا من التأمين االجتماعي ضد خطوب الحياة وأحداثها المؤلمة، وهي في الوقت 
وسعيدًا، ويشرك معه اآلخرين، فإن شعوره بالسعادة نفسه مبعث للسعادة، فعندما يكون اإلنسان فرحًا 
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سيسعد لسعادتهم، فالسعادة تتعدى  هيزداد بسعادة اآلخرين معه، وٕاذا شارك اآلخرين سعادتهم، فإن
وتعد الصداقة إحدى العالقات  ،سعد)تجاور السعيد (لسعيد إلى غيره، ومن هنا قيل وتنتقل من ا

نفسية واجتماعية ألطرافها، وتحقق لهم سعادة من خالل  االجتماعية التي تعطي دعمًا ومساندة
، االهتمامات المشتركة والهوايات، كما تحقق الصداقة في مختلف األعمار شعورًا بالقبول االجتماعي

 ورة الذات لديه ويحقق له السعادةحترام اآلخرين، وهذا يحسن من صإ ويشعر من خاللها أنه حمل ثقة و 
  .)1961:95عبد العزيز، جادو (
  

 : الطبقة االجتماعية .6

ال شك أن من ينتمون إلى الطبقة االجتماعية العليا، يستطيعون إشباع الكثير من حاجاتهم ومن ثم فهم 
وقد تكون السعادة في الطبقة ، أقدر على تحقيق السعادة أكثر من غيرهم من أبناء الطبقات األدنى

المختلفة، إذ أن الطبقة المتوسطة تعيش صراعًا في الدنيا أعلى منها في الطبقة المتوسطة بشرائحها 
نحدار إلى مستوى الطبقة تطلعها إلى الطبقة األعلى ورغبة الوصول إليها، إضافة إلى الخوف من اإل

  ذا فإنها أكثر الطبقات معاناة، ومن ثم أقلها سعادة.هالدنيا، ول
  

 سمات الشخصية:  .7

غيرها فمثًال، الشخصية االنبساطية أكثر شعورًا هنالك سمات للشخصية ترتبط بالسعادة أكثر من 
بها فالشخصية االنبساطية هي الشخصية المنطلقة التي يميل صاح، االنطوائيةبالسعادة من الشخصية 

والحركة متفاوتة في الشخصية  ،رتباط باآلخرين، وكثرة النشاطإلى تعدد الصداقات وسهولة اإل
كر أكثر، ويميل إلى العزلة أكثر من االختالط باآلخرين، التي تقل حركة صاحبها إذ يف االنطوائية

وهناك السمة المزاجية في الشخصية، والتي ، وتقل عالقاته وٕاخراج طاقاته، واالستمتاع بوقت فراغه
اك آخرون معروفون بالمزاج نعتبرها كمزاج دائم، إذ أن هناك أشخاصًا معروفين بمزاجهم المرح، وهن

هم أكثر  ونن المرح والنكد، وال شك أن المرحاجهم المميز قلقًا أو متناوبًا بيوهنا من يكون مز  ،النكدي
  .)2001:73عبداهللا، محمد ( أصحاب األمزجة األخرىبالسعادة من غيرهم من  شعوراً 

  
  

  البيئة التي يعيش فيها الشخص: .8

الهوائي، والضوضائي، والزحامي، أم هي  ،أهي بيئة مدنية، يغلفها التلوث بشتى صورهمكن فهمها ي
ن البيئة ال شك أ، بيئة ريفية يغلب عليها النقاء وتكسوها الخضرة ويظهر فيها الماء ويلفها الهدوء

سترخاًء داخليًا أكثر وهي أقرب إلى السعادة من التوتر، الذي تولده بيئة المدينة إالريفية الهادئة، تحقق 
دن إلى المنتجعات والمزارع طلبًا للهدوء، وتحقيقًا لقدر من السعادة، الصاخبة ولذلك يهرب سكان الم

كما أن البيئة التي تظهر فيها الشمس، وتكون درجة الحرارة فيها معتدلة، تبعث على السعادة أكثر من 
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حتمالها، والبشر إحرارتها ورطوبتها إلى درجة يصعب التي تزيد  البيئة الملبدة بالغيوم طوال الوقت، أو
في داخلهم  يته ويكون لكل من تلك التقلبات معاندو ر مع حرارة الكون ورطوبته ودفئه وبتفاعلون ي

تجعلهم يعيشون تغيرات على المستوى البيولوجي  ،تفرز هرمونات معينةو عاالت معينة، تحرك انف
  .)1961:72غراهام، بيلي ( اعيوالنفسي وكذلك االجتم

  
لدى الفرد، ولكنه ال يكفي بمفرد إلحداث الشعور  فطريستعداد إ ويمكن النظر إلى السعادة على أنها:

يتعلم ويكتسب منها الفرد العديد من العادات، و بالسعادة، إذ ال بد من مرور الفرد بالعديد من الخبرات، 
ال و ستعداد، وتجعله في وضع إواألساليب السلوكية، والمعرفية التي تكون لدى الفرد اتجاهات وسمات، 

ادة عند تعرضه لمواقف حياتية تتناسب مع طبيعة هذا االستعداد ومع سمات شخصيته، يشعر بالسع
  ).2008:98(سهير سالم،  وبالتالي الشعور بالسعادة

  
اإلستعداد الطبيعي للسعادة، واإلبتعاد  يكون لدى الفرد ه البد من أنأنمع سهير سالم  ويتفق الباحث

عن مسببات األمراض النفسية مثل االكتئاب والوسواس وغيرها من األمراض، كما أن للخبرات 
الشخصية لدى الفرد والمتعلمة من خالل المواقف والعالقات االجتماعية والتي بدورها تجعله مستعد 

ى الحياة من زاوية أفضل، وحيث أن البحث للتصدي ألي من  الخبرات السلبية، وتجعله ينظر إل
الحالي يركز على طبقة الطالب، وهم أكثر األشخاص في المجتمع مرور بخبرات إجتماعية وخبرات 
إنفعالية وهي بدورها تساعدهم على التكيف مع اآلخرين وتجعلهم مفسرين للموافق بالطرق اإليجابية 

  مما يجعلهم سعداء.
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   ما هية السعادة من وجهة نظر سهير سالم.التالي ) 12م (رقالشكل يوضح 
  )12( والشكل رقم
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  :شروط السعادة
اإلنسان، أي أن السعادة تنبع من الداخل وليس من الخارج، تكون السعادة نابعة من داخل  أن -1

ومن هنا يجب أن تفرغ من عقلك  ،ها ويطورها وأنت أيضًا من يهدمهاوأنت من يصنعها ويبني
  الباطن والواعي مشاعر الغضب والقلق وبدلها بالطمأنينة والهدوء.

أن تكون السعادة رغبة أكيدة لديك، فاإلنسان الذي يحرص على إسعاد اآلخرين ال بد أن يكون  -2
  سعيدًا ألن فاقد الشيء ال يعطيه.

والبيئة  ،تعيسًا بل يولد على الفطرة وسعيدًا أن اإلنسان ال يولد أي أتسب السعادة مهارة تك -3
المحيطة به هي التي تشكله، فإذا أردت السعادة فال بد أن تتعلم السعادة وطرقها ثم تكتسب 

  مهارتها وتطبقها حتى تصبح السعادة جزء منك.
لحياة وبيدك أن تكون تعيسًا أنت المسؤول عن إسعاد نفسك أي بيدك أن تكون سعيدًا في ا -4

وفاء ( ذلك يعني أنك نتاج فكرك ومما تفكر به يقع لك. ،فعندما تعترف أنك المسؤول ،هافي
  )20: 2001مصطفى، 

  

  :مصادر السعادة
  اآلخرين. حتراما    -1
  أن تكون حياة أسرتي مستقرة.    -2
  دخل يكفي لسد جميع االحتياجات.    -3
  عمل أحقق فيه إنجازًا وابتكارًا.    -4
  إجازة ترفيهية.الحصول على     -5
  توفر حياة آمنة مطمئنة.    -6
  االبتهاج والسرور.    -7
  ضبط النفس وتحقيق األهداف في الحياة.    -8
  الصحة.    -9

  ).65: 2002، عادل هريديفرج و طريف ( امتالك ثروة كبيرة   -10
  

  :الشريعة اإلسالميةالسعادة من منظور 
يحمله المسلم، وانشراح صدر لمبدأ يعيشه، وراحة  سلوة خاطرة"السعادة في اصطالح علماء الدين: 

األهداف والمقاصد أو تعرف السعادة بأنها رضا عام عن الحياة بتحقق الرغبات و "، و قلب كخير يكتنفه
ق الضروريات ي، ومعناها تحققتصاديةالرضا عن الحياة اإل، وهذا الرضا يتمثل في بتحقق الذات

والرضا عن  ،الحياة األسرية والعالقة الزوجيةوالحاجات والكماليات والشعور بالصحة والرضا عن 
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العمل والعالقات االجتماعية الصادقة، ورضا الفرد عن سلوكه وتصرفاته األخالقية والدينية وأداء 
من على النفس والعرض جتماعي عامة، واألهما والرضا عن الوضع السياسي واإلالواجبات المتصلة ب

والمال واألمن العقدي بزوال الجهل والشكوك واألوهام والثبات على بعض المعارف عن الكون 
   ).2010:25(سناء سليمان،  واإلنسان والمجتمع

  

  معاني السعادة في القرآن والسنة:
لسعادة سواء كانت نورد فيما يلي مجموعة من اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة التي عالجت معاني ا

  .السعادة الدنيوية، أم السعادة في اآلخرة
  أوًال: بعض ما جاء في القرآن الكريم:

• �m�X�WÄ��Ã��Â� �Á��À� �¿�� �¾��½����
� ��� ������ � �Æ��Å

�������������������������l m  :١٢٣،١٢٤طه�l.  

• �m�X�W����������
������������������������������������	�� 

������������l m :108ھودl.�

• �m�X�W� ����~��}��|� �{��z���	��
������������l m�

  .34�l: فاطر

• �m�X�W��½��¼��»��º���¹��¸��¶��	����´��³��²��±��°

��¾l m� :٦٩المائدةl.  

• �m�X�W��P��O��N��M�� � �L��K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A
��a����`��_��^]��\��[��Z��Y��X�������W���V��U���T��S��RQ

��i��h��g��f��e��dc��bl m  :٥١ا)حزابl. 
 

 ثانيًا: بعض ما جاء في السنة النبوية الشريفة:
"عجبًا ألمر المؤمن أمره كله خير فإن أصابته سراء شكر فكان خيرًا وٕان أصابته  �قال  •

  ضراء صبر فكان خيرًا له" (رواه مسلم).
 "من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى اهللا، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى اهللا" �قال  •

 (رواه مسلم).
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 له، ومن شقاء المرء تركه "من سعادة المرء استخارته ربه ورضاه بما قضى اهللا �وقال  •
 .)2010:34(سناء سليمان،  (رواه الترميذي) االستخارة وعدم رضاه بعد القضاء"

  

والسعادة تتحقق باإلسالم فاإلسالم يحقق السعادة األبدية من الدارين الدنيا واآلخرة وهي على النحو 
  :التالي
لضوابط ما يكفل لإلنسان : فقد شرع اإلسالم من األحكام ووضح من االسعادة الدنيوية -1

سعادته الدنيوية في حياته األولى إال أنه يؤكد بأن الحياة الدنيا ليست سوى سبيل إلى اآلخرة، 
  .يسعى لها اإلنسان هي حياة اآلخرةوأن الحياة الحقيقية التي يجب أن 

وهذه هي السعادة الدائمة الخالدة، وهي مترتبة على صالح المرء في  السعادة األخروية: -2
 ).2010:56(سناء سليمان،  حياته الدنيا

 

  خصائص الشخصية السعيدة:
 ،، وغيرهاوالمكتئبةتتميز الشخصية السعيدة عن غيرها من الشخصيات األخرى كالشخصية الحزينة 

   ما يلي: ومن هذه السماتبعدد من الخصائص والسمات التي تجعلها بارزة ومنفردة عمن حولها، 
لقد ثبت عبر العصور كلها وفي المجتمعات أن اإليمان الراسخ وقدراتنا الذاتية  الثقة بالنفس: -1

% وتجعلنا أكثر سعادة في حياتنا 30والثقة العالية بأنفسنا تزيد من الرضا بالحياة بنسبة 
  المنزلية والعملية.

 إن مفهوم الحياة ذات معنى وهي بذلك تستحق أن نعيشها. التفكير بطريقة واقعية: -2
أو مشيًا  إن األشخاص الذين يمارسون الرياضة سواء كان ذلك عمًال مكثفاً  ة الرياضة:ممارس -3

منتظمًا يشعرون بأنهم أصحاء، ويشعرون بأنهم أفضل حاًال ويستمتعون بحياة أفضل،  طويل
 وقد أفادت األبحاث أن التمرينات المنتظمة تزيد السعادة مباشرة.

بت دراسة حول تأثير الدين على القناعة في الحياة أنه أث قوة المعتقدات الدينية وعدم ضعفها: -4
بصرف النظر عن الديانة التي يعتقنها الناس فإن الذين يمتلكون معتقدات دينية قانعون 
بحياتهم في حين أن من تنقصهم المعتقدات الروحية غير قانعين، كما بينت الدراسات أن 

ثر سعادة وصحة، كما أن اإليمان باهللا عز الممارسات الدينية النشطة مقرونة بحياة طويلة أك
النبي صلى اهللا عليه وسلم، واإلقبال على الطاعات وتبني الغايات  تباعإ وجل واإلخالص له و 

 واألهداف الحميدة من خصائص الشخصية السعيدة.
الشخص السعيد، هو الذي يعيد الدفء والحماس لعالقاته القديمة ويستفيد  قة:اداستغالل الص -5

ص في العمل أو مع جيرانه لتوسيع قاعدة صداقاته، والناس بحاجة إلى أن يشعروا من الفر 
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بأنهم جزء من شيء أكبر وأنهم يهتمون باآلخرين وأن اآلخرين يهتمون بهم أيضًا بشرط أن 
 يتخير األصدقاء الذين ينظرون إلى الحياة نظرة رضا وابتهاج وفرح.

 .اإليجابية والتطور وحب التعلم -6
على الفرد أن يكثر من القراءة ليضمن سالمة عقله وجسده، إن الشخص السعيد  :حب القراءة -7

هو الذي يقرأ الكتب ويستفيد مما يتعلمه، ومن المتعة أن يحصل عليها إضافة إلى ذلك تدريب 
 العقل، والشعور بالرضا ألنه يقضي وقته بطريقة حكيمة.

ضًا من الوقت للمتعة إن الشخص السعيد هو من يخصص بع االبتسامة وحب المرح: -8
تي تؤدي إلى العيش بقناعة والبساطة والضحك والمرح، هو أحد العوامل األساسية ال

 .)2010:123سناء سليمان، (وسعادة
 

، ونظروا إليها كثير من العلماء بتحليل السعادة وتحديد عالماتها ومظاهرها وعملياتها وعواملها واهتم
وتشمل مشاعر األمن والطمأنينة واالرتياح والمتعة واللذة والفرح  نفسية وجدانية:من زاويتين: األولى 

وتشمل ما يدركه  الثانية عقلية معرفية:والسرور، التي يشعر بها الفرد في موقف السعادة، والزاوية 
اإلنسان بعقله من رضا، وما يجده من نجاح، وما يحققه من توفيق، وما يحصل عليه من مساعدة 

  األمور على وفق ما يتوقع أو يريد.ومعاونة، حتى تسير 
  

  إسهامات علم النفس االجتماعي في السعادة:
) من تلخيص إسهامات علم النفس االجتماعي في بلورة مفهوم السعادة 2008( وتمكنت سهير سالم
  في عدة نقاط هي:

م ديكتسب الفرد من خالل عمليات التطبيع االجتماعي عدة دوافع ثانوية، وهذه الدوافع يؤدي ع .1
  حتقار الذات.إ غتراب والتعاسة و إشباعها إلى الشعور بالقلق واإل

األفراد الذين ال ينتسبون إلى أي جماعات يعانون من درجة من الشقاء أو التعاسة، ذلك  .2
  لفقدانهم التقبل االجتماعي.

تؤدي خبرات التعلم المبكرة للفرد إلى ظهور حاجات إضافية شخصية واجتماعية وٕاشباعها  .3
لحفظ التوازن النفسي من أمثلها الحاجة إلى الرضا االجتماعي وهي تتضمن الحاجة ضرورة 

  إلى التقدير االجتماعي وتكوين عالقات مع اآلخرين.
  ال نستطيع فصل الحياة الوجدانية لألفراد في مجتمع ما عن نظمه االجتماعية والخلقية. .4
كتساب محبة اآلخرين ومحاولة إأن سعادته تتوقف على مقدرته في  يتعلم الطفل سريعاً  .5

  إرضائهم.
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واستنتج كل من رايتموند كاتل أن الشعور بالتقبل االجتماعي في المراهقة يعتبر هامًا جدًا  .6
لتحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي للمراهق، كما أن فقدان المنزلة االجتماعية قد يؤدي إلى 

 .)2008:86(سهير سالم،  الشعور بالتعاسة وعدم السعادة
 

  قة علم النفس االجتماعي بالسعادة:عال
ترتبط السعادة بعدة مصطلحات ومفاهيم هامة في علم النفس االجتماعي بل وتساعد على  .1

  حدوثها منها الجماعة التي يتفاعل معها الفرد والتنشئة االجتماعية والمكانة االجتماعية.
ى مجموعة الصفات صفات الفرد تتكون من مجموعة من سماته الشخصية، باإلضافة إل .2

  االجتماعية التي يكسبها الفرد من األنظمة االجتماعية.
  يحقق الفرد رغباته من خالل الدائرة االجتماعية وتتسع هذه الدائرة مع مرور العمر. .3
يعبر الفرد عن انفعاالته بعدة طرق، هذه الطرق يتعلمها الفرد من الجماعة فهي التي تصبغ  .4

 ).2008:88(سهير سليمان،  ر بها الفرد عن انفعاالتهلتي يعبالمعنى على الطريقة ا
  

  أنواع السعادة:
  أي التي تستمر لفترة قصيرة من الزمن. السعادة القصيرة: .1
: التي تستمر لفترة طويلة من الزمن، وهي عبارة عن سلسلة من محفزات السعادة الطويلة .2

(سناء سليمان،  األبديةالسعادة القصيرة وتتجدد باستمرار لتعطي اإليحاء بالسعادة 
2010:92.(  

  

  السعادة سمة أم حالة:
هناك وجهتان للنظر في تفسير السعادة، فالبعض ينظر إليها على أنها سمة والبعض اآلخر يعدها 
حالة، فالبعض يرى أن حدوث السعادة يعتمد على اإلنسان أكثر من األحداث الخارجية التي يمر بها، 

ناس السعداء يفسرون المواقف بطريقتهم أكثر إيجابية و أن أضافة أحداث وهناك أدلة لديهم على أن ال
مبهجة لهم ليست مؤشرًا دقيقًا ينبئ بالسعادة، بينما ترى وجهة النظر األخرى أن السعادة تعتمد على 

  ).1993:151(مايكل ارجايل،  عدد األحداث واألنشطة المبهجة التي يخبرها الفرد
هي حالة مزاجية إيجابية تعبر عن مشاعر الفرد الذاتية بحسن الحال، وتميل هذه  فالسعادة كحالة:

  الحالة إلى أن تكون عابرة ووقتية وتحدث من خالل التفكير في األحداث السارة الحديثة.
(سهير  يمكن أن تعتبر السعادة سمة من سمات األفراد والتي تميزهم عن غيرهم والسعادة كسمة:

  ).2008,114سالم، 
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  فهي تنقسم إلى ثالث أنواع: )2006( وعن أنواع السعادة كما أوردتها أماني عبد الوهاب
وتدور حول كيف يكون الفرد سعيد، وكيف يكون راضي عن حياته وتعكس  األول السعادة الذاتية:

  السعادة الذاتية تصورات األفراد وتقييمهم لحياتهم من الناحية االنفعالية السلوكية.
وهي تتميز عن السعادة الذاتية  حيث تتعلق باإليجابية أو الصحة النفسية  السعادة النفسية:الثانية 

  ذات المغزى ونمو روابط جيدة ذات معنى مع اآلخرين. فالجيدة، مثل القدرة على المتابعة لألهدا
 وهي تتضمن السعادة المادية والصحة والنمو والنشاط والسعادة الثالثة السعادة الموضوعية:
  ).2011:61(موضي القاسم،  االجتماعية والسعادة االنفعالية

  

  عالقة السعادة بالمرحلة العمرية:
يمكن القول بأن األفراد في مرحلة المراهقة ومرحلة آخر العمر يكنون غالبًا غير سعداء، ذلك بأن 

اجتماعية ومخاوف من األفراد في مرحلة المراهقة تقابل المزاج المتأجج، وعدم المباالة، وقلق وضغوط 
السلطة، ومرحلة العمر المتأخرة نجدها مرحلة ضياع الصحة، وقلة الدخل والطاقة، وقد عبر أفراد 

) عن درجة أقل من السعادة التي يشعر بها الشباب ولكنهم مع ذلك 49- 40( مجموعة أواسط العمر
ويق ويشعرون بفائدتها وقد عبروا عن درجة مرتفعة من الحيوية، بمعنى أنهم يجدون الحياة أكثر تش

كان كبار السن أقل سعادة وتفاؤل وأقل اهتمام بالعالقات االجتماعية ومن جانب آخر نجد بعض 
الدراسات التي لم تجد عالقة بين السعادة والعمر فالبعض يفسر السبب في عدم حدوث تغير بشكل 

  ).2008:137(سهير سالم،  واضح في الشعور بالسعادة
  

  (ذكر، انثى): ة بالنوععالقة السعاد
تختلف مصادر السعادة لدى الرجال عنها لدى اإلناث، إذ يتأثر الرجال أكثر بالعوامل المادية 
واالقتصادية، بينما تتأثر اإلناث أكثر باألطفال وصحة األسرة، كما تختلف مصادر اإلشباع الذاتي 

فروق  فة عامة بين الرجال والنساءلدى اإلناث والرجال، وقد وجدت دراسة بريطانية أنه ال يوجد بص
)، بينما أشارت دراسات أخرى أجريت على المشاعر 1993:215(مايكل ارجايل، في السعادة

اإليجابية والمشاعر السلبية أن النساء يشعرن أكثر من الرجال بالمشاعر السلبية بينما تشير 
ل ويكن أقل سعادة بعد سن اإلحصائيات أن النساء تحت سن الثالثين يكن أكثر سعادة من الرجا

  ). 2008:128(سهير سالم،  األربعين
  

  دور العالقات االجتماعية في السعادة:
تكشف الكثير من الدراسات عن أثر التفاعل االجتماعي وشبكة العالقات االجتماعية التي نعيش في 
ظلها على السعادة منها الحب والزواج واألصدقاء وفي هذا الصدد تشير نتائج الكثير من الدراسات 
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ن يكونوا إلى أن من لهم عدد أكبر من األصدقاء أو يقضون وقتًا أطول مع األصدقاء يميلون إلى أ
أكثر سعادة من غيرهم ولعل عالقات القرابة هي األهم في العالقات االجتماعية وأقواها خارج المنزل، 
وخصوصًا العالقة بين األخوة واآلباء واألبناء الراشدين كما ولزمالء العمل وعالقة الفرد بهم دور كبير 

كما خلص مايكل إلى أنه تعد العالقات  في زيادة الشعور بالسعادة والبعد عن الشعور بالوحدة النفسية
االجتماعية من أهم مصادر السعادة والتخفيف من العناء وتزيد العالقات االجتماعية من السعادة بتوليد 
البهجة، وتوفير المساعدة من خالل األنشطة المشتركة والممتعة وهي تحمي من تأثير المشقة بزيادة 

(مايكل ارجايل،  لبية، وتوفير المساعدة على حل المشاكلتقدير الذات والكف من االنفعاالت الس
1993,25,45.(  

  

  مقومات السعادة:و أسباب 
  البد إذا أراد المرء السعادة أن يلم بالجوانب الثالثة التالية.

ويتمثل بالرضا الشامل عن النفس، واقتناع بما قسمه اهللا من  الجانب األول: جانب عقلي فكري،
  بية واإليمان بمبادئ ومثل معينة.العيش، وهي نتاج التر 

وهي عبارة عن مشاعر البهجة والتفاؤل واالنبساط التي تنتاب اإلنسان،  الجانب الثاني: جانب انفعالي،
  وهي متغيرة من الحين لآلخر.

فاإلنسان الذي يعاني هو بشكل عام غير سعيد ويأتي االكتئاب على  الجانب الثالث: االرتياح النفسي،
  ).2010:114(سناء سليمان،  لإلنسان من تعاسة قمة ما يسبب

  

  وهناك بعض األسباب التي قد تكون سبب في حدوث السعادة منها.
  موازنة الفرد بين ذاته والصالح العام وٕامكانية إشباع الفرد / المجتمع للحاجات. .1
  محافظة الفرد على توازنه والطرق التي يسلكها لحل الصراعات. .2
 مع المعايير الموضوعية، سواء كانت معايير يضعها الفرد نفسهمدى االتفاق واالختالف  .3

  (الخارجية). (داخله)، أو معايير يضعها المجتمع لألفراد
حوث انسجام بين مفهوم الذات للفرد وبين ما يمر به من خبرات على فترات حياته ومن خالل  .4

  احتكاكه باآلخرين، بما يقوم به من أعمال.
(سهير سالم،  سوية طبيعية، أي أن يكون ال يعاني من المض النفسيأن يكون الفرد في حالة  .5

2008:84.( 
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  معوقات وأسباب عدم السعادة:
: فالقلب في حاجة دائمة ال يمكن أن يسدها سوى قوة عدم تلبية حاجات القلب العقائدية .1

ئي وهو العقيدة في اهللا سبحانه، ومن أهمل تقوية ذلك كان شاعرًا بنقص مستمر وفراغ ال نها
  ال يدري سببه.

فأصحاب اإلنجازات والذين استطاعوا أن يحققوا ألنفسهم ولمجتمعهم قدرًا كبيرًا  عدم اإلنجاز: .2
  من التقدم اإليجابي غالبًا ما يطردون الهموم.

فالعزة مصدرها قوة اليقين وصدق االنتماء وهما متحققان في المؤمن  االنكسار وفقدان العزة: .3
الذي أيقن بربه وبموعده وصدق في االنتماء لدينه وألمته معتقدًا فضله ورفعة قدرتها، مهما مر 

  به من ظروف وضعف أو هزيمة.
فكل إنسان له آماله وأهدافه التي وضعها لنفسة ال تغيب عن ذهنه  عدم تحقيق األهداف: .4

  ويسعى إلى تحقيقها في كل يوم ومن لم يستطع تحقيق األهداف كان عرضة للهموم واألحزان.
فاإلسالم قد أنشأ بيئة إيمانية يمنع عنها الهم وتتباعد  البعد عن البيئة اإليمانية الصحيحة: .5

عنها األحزان تلك هي البيئة األخوية والعالقات الشفافة النقية التي هي بال مصالح شخصية 
 ).2010:129(سناء سليمان،  منافع دنيوية وال

 

  زيادة الشعور بالسعادة:
أثبتت بعض البحوث والدراسات أنه يمكن زيادة الشعور بالسعادة لدى األفراد، ويمكن تدريبهم على ذلك 
من خالل عدة أساليب منها تغيير نمط الحياة، تغيير المفاهيم الخاطئة التي يتبناها الفرد، تدريبه على 

  ة مشاعره وتدريبه على استمتاعه بوقته.إدار 
  ويمكن تلخيص بعض هذه األساليب والتي تتمثل فيما يلي:

مثل النشطات السارة التي تؤثر على الحالة المزاجية طول  طرق الستثارة المزاج الحسن .1
اليوم، التدريب على األنشطة السارة التي تكون ناجحة إذا توازنت مع بعض العناصر، تحديد 
األهداف، مراقبة الذات، العالج المعرفي، التدرب على المهارات االجتماعية أو توكيد الذات، 

  .زيادة معدل أحداث الحياة اإليجابية
 ).2008:126(سهير سالم،  واالنخراط في العمل وفي نشاط وقت الفراغ صحبة اآلخرين .2
 

  إلى أنه يمكن زيادة الشعور بالسعادة من خالل ما يلي: )1993أشار مايكل ارجايل ( وقد
تحقيق زيادات قصيرة المدى في الحالة المزاجية اإليجابية من خالل التفكير في األحداث  .1

  السارة.
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اث التي يمكن أن تكون أكثر تأثيرًا وجلبًا للسرور، واتخاذ قرار بزيادة معدالت رصد األحد .2
  حدوثها.

العالقات الجيدة من أهم  مصادر السعادة كأن يكون الفرد متزوج وله أصدقاء وعالقاته جيدة  .3
بمن يحيطون به، وربما تحتاج تحقيق مثل هذه العالقات إلى التدريب على المهارات 

  االجتماعية.
 العمل ونشاط وقت الفراغ اللذان يحققان إشباعًا هما المصدران الرئيسيان اآلخران للسعادة .4

  ).1993:266(مايكل ارجايل، 
  

  التعقيب على اإلطار النظري:خامسًا: 
  الذكاء اإلجتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة

فس، وموضوع الذكاء االجتماعي يعتبر موضوع الذكاء العام من المواضيع الهامة في مجال علم الن
والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة من المواضيع الهامة في مجال علم النفس الحديث، حيث اهتم 

العوامل و المكونات األساسية التي تشتمل عليها، دراستها ومحاولة تحديد طبيعتها و علماء النفس ب
بتفسير سلوك اإلنسان االجتماعي واالنفعالي   المؤثرة فيها، وكيفية قياسها ووضع أسس نظرية لها تقوم

 عيش فيهيايير األخالقية في المجتمع الذي وفقًا للمع التعاملذكاء هو والفي إطار منطقي منظم، 
يتم التطرف في المعاملة وعدم من عادات وتقاليد  المجتمع نه إذا تم التصرف خالفًا لما في، ألالفرد

الفرد الذكي وال يقبله ومن هنا فهو يحاول تجنبه يرغبه ، وهو أمر ال تكوين عالقات اجتماعية بناءة
ن الذكي والمتفوق هو من يتصرف طبقًا للتقاليد االجتماعية الموروثة والنظم إواالبتعاد عنه، ومن هنا 

عدد التعريفات لمفهوم الذكاء منها المفهوم الفلسفي ت، وتاالجتماعية السائدة، وما فيه من قيم أخالقية
والبيولوجي والفسيولوجي العصبي واالجتماعي والنفسي، وجميعها تركز على قدرة اإلنسان على التعلم 

هذه التعريفات إال أن جميعها ينتمي إلى أصحاب والتفكير والتكيف وبالرغم من إختالف وجهات نظر 
الفرد أكثر ارتباط  اجتماعيًا وعن طريق التفكير يصبح الفرد االجتماعي، فعن طريق التعلم يصبح الفرد

بالواقع االجتماعي الذي يكون فيه، وبتكيفه يكون قد حقق هدف الذكاء االجتماعي المتمثل في جعل 
اإلنسان متكيف في جميع عالقاته االجتماعية وأن أهداف الذكاء العام ليست ببعيدة عن أهداف الذكاء 

به وعلى كيفية تالءمه مع البيئة  االجتماعي فكالهما يعمل على تطوير اإلنسان في فهم من يحيطون
المحيطة به وجعله مبدع في حلوله االجتماعية وفذ في تعامالته مع اآلخرين، أما أبعاد الذكاء 

)، المتمثلة في التعامل مع اآلخرين وهو أساس 1993( االجتماعي والتي توصل إليها كورين وأولفير
رد قد دخل الحيز االجتماعي، وثم التواصل مع أن يكون اإلنسان اجتماعيًا فبهذا التعامل يكون الف

اآلخرين والذي يعكس قدرة الفرد على التعامل من خالل مراعاة حاالت اآلخرين المزاجية وتحفيزهم، 
ومعرفة دوافعهم،  الذي يساعدنا على فهم سلوك اآلخرين وأن فهم اآلخرين هو الممثل للجانب السلوكي
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التأثير والتأثر االجتماعي بحيث يكون الفرد هنا مشارك لآلخرين  وهذه األبعاد ال تكتمل إال من خالل
وعلى دراية بكل ما يفكر به األشخاص المحيطون به، وٕان سرد بعض العلماء ألبعاد أخرى للذكاء 

ومكمل  وكل هذه األبعاد ذات محتوى مترابطاالجتماعي ال يعني إختالفهم في محتوى هذه األبعاد، 
الباحث لبعض العوامل المؤثرة على الذكاء االجتماعي منها التنشئة  لبعضه البعض، كما أورد

االجتماعية والتفاعل االجتماعي والمرونة التقبل، وسرد الباحث أكثر الميادين التي يؤثر عليها الذكاء 
االجتماعي من ميدان النجاح االجتماعي والذي يعده الباحث أكبر وأكثر الميادين أهمية لكونه يمثل 

د الحقيقي لكل ما يحيط بالفرد من عالقات ذات طابع اجتماعي، أما ميدان النجاح المهني التجسي
ث ال يكون الشخص بمفرده طوال اليوم ولكن يكون وسط مجموعة العمل يوهما المعروفان بح والدراسي

اعية االجتم عالقاتهوأصدقاء الدراسة ونجاحه في هذه  الميادين يدلل على أن الفرد قادر على إدارة 
الوجداني بحيث أن بشكل صحيح، ويرى الباحث أن هناك عالقة وطيدة بين الذكاء االجتماعي والذكاء 

يكون المحرك للذكاء الوجداني، فعندما يكون الفرد اجتماعيًا البد من أن يكون ذكيًا  الذكاء االجتماعي
لفرد بدوره على تنمية قدرة ا عكسنوجدانيًا، بحيث يكون قادر على فهم رغبات وانفعاالت اآلخرين مما ي

جولمان أبعاد قد رأى سياق االجتماعي المحيط بالفرد، و منطقية في ظل ال االنفعالية وتكوين ردود فعل
هي تمثل قدرة الفرد على فهم انفعاالته بشكل صحيح، بالوعي بالذات ف الذكاء االجتماعي متمثلة

فعاالت لديه بالشكل الصحيح مما يؤدي إلى زيادة ومعالجة الجوانب الوجدانية بحيث يقوم بمعالجة االن
خبرة وحصيلة الفرد لفهم االنفعاالت، أما الدافعية وهي تحفيز الذات وأن يكون الفرد من أصحاب 
الضبط الداخلي بحيث يكون هو المحفز ألعماله ونشاطاته للوصول إلى األهداف الخاصة بالفرد، أما 

الفرد مشارك لآلخرين ومنصهر في انفعاالتهم ومتعاطف  عن المكون الرابع التعاطف بحيث يكون
معهم، وكل هذه األبعاد بدورها يكون لها الدور األكبر في تكوين مهارات إجتماعية عالية لدى الفرد، 

)، فكان بسبب أنها تحتوي 1990أما عن تبني الباحث للجوانب األربعة التي حددها ماير وسالوفي (
حًا للذكاء الوجداني من وجهة نظر الباحث، كما ويلعب الذكاء و ووض على العناصر األكثر شمولية

االجتماعي والذكاء الوجداني دور حيوي في حياة الفرد وحياة المحيطين به فهو عامل مهم في إستقرار 
حياة الفرد االجتماعية منها واالنفعالية وتزايد نجاحاته المتكررة، أما عن العوامل التي يتأثر بها الذكاء 

نجد أن حيث لوجداني تبين أن لكل من العوامل الوراثية والعوامل البيئة تأثير على الذكاء الوجداني، ا
أنصار الصحة النفسية يربطون بين اإلحساس بالسعادة واعتدال الحالة المزاجية وطمأنينة النفس 

ت وعواطف، وتحقيق الذات، وما يستتبع ذلك من إحساس بالبهجة، وما يشعر به من مشاعر وانفعاال
فالمواقف التي يعيشها اإلنسان ويتفاعل معها ال تجعله سعيدًا وال شقيًا بذاتها، لكن بطريقة تفكيره 

اء نسبية تختلف في الموقف الواحد من شخص إلى قا، وهذا يجعل مشاعر السعادة والشومشاعره نحوه
آخر، وتختلف في الشخص الواحد من موقف إلى آخر، فكل إنسان يخلق سعادته بنفسه وبإرادته وفق 
طريقته في التفكير ونظرته لألمور واألحداث، فإذا اراد اإلنسان أن يكون سعيدًا فعليه أن يفكر بطريقة 
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لى الشعور بالسعادة، فالسعادة إستعداد وراثي وعادة مكتسبة ، وهناك عدة عوامل تؤثر عإيجابية
ولكل من الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني حاالت كما أوردتها سهير سالم وسمات متبلورة ومواقف و 

بدوره  ت االجتماعية وتوسع نطاقها يؤثر وينعكسدور مهم في زيادة الشعور بالسعادة فبزيادة العالقا
وبردود أفعال الفرد  جية للشخص، كما أن لتفسير الشخص للمواقف الحاصلة معهعلى الحالة المزا

في على الفرد طابع الرضا عن النفس عادة، فإذا كانت الردود منطقية تضاالنفعالية أثره على الس
والشعور بالسعادة كما أن الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني هما المحركان للسعادة فبإنتاج الفرد 

العالقات االجتماعية مع اآلخرين وتأثيره فيهم وتأثر بهم، وبمشاركته لآلخرين وجدانيًا دور  ألفضل
  لشعوره بالسعادة، كما والستقرار حياة الفرد االجتماعية واالنفعالية دور في الشعور بالسعادة.

ء ء االجتماعي والذكاالتالي يلخص من وجهة نظر الباحث دور كل من الذكا) 13رقم (والشكل 
  الشعور بالسعادة. الوجداني في

 )13(شكل رقم 
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ويمثل هذا الشكل وجهة نظر الباحث في دور كل من الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني حيث يرى 
 داخل الباحث أن الذكاء االجتماعي هو المدخل المهم للطالب الجامعي للتفاعل مع المحيط االجتماعي

، ويفسر الحجم الكبير لدور الذكاء االجتماعي في أن دوره السياق االجتماعي الذي يعد المجتمع ككل
يتمثل في االستثمار األكبر النفعاالت الفرد في المجتمع ككل فيرى الباحث أن الذكاء االجتماعي هو 

التكيف مع المجتمع  المحرك للذكاء الوجداني في السياق االجتماعي وهما بدوهما يساعدان الفرد على
   ر على مستوى رضا الفرد عن الحياة والذى بدوره يؤثر على مستوى شعور الفرد بالسعادة.مما يأث
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  الفصل الثالث

  الدراسات السابقة
  مقدمة:

  ببعض المتغيرات. ي وعالقتهجتماعمتعلقة بالذكاء اإلالالدراسات  :أوالً 

  ببعض المتغيرات. وعالقته لمتعلقة بالذكاء الوجدانيثانيًا: الدراسات ا
  وعالقتها ببعض المتغيرات. الدراسات المتعلقة بالسعادة :ثالثاً 

  التعقيب على الدراسات السابقةرابعًا: 
  ًا: فروض الدراسةخامس
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  الدراسات السابقة
  مقدمة:

بموضوع الذكاء العربية واألجنبية ذات العالقة  على العديد من الدراساتبعد اطالع الباحث 
 الدراسات السابقةفي هذا الفصل سيعرض الباحث و  ،جتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادةاإل

الهدف من الدراسة والمنهج المستخدم وأداة الدراسة والعينة  الضوء على عناصرها من حيث مسلطاً 
سيم وقد تم تق ،وتوصيات الباحث اتتوصلت إليها الدراس التيالنتائج أهم التي طبقت عليها الدراسة و 

التي  تتعلق بالدراساجتماعي، والثاني: يتعلق بالذكاء اإلاألول: ي ،محاورثالث  الدراسات السابقة إلى
: ألولا، قسمين تعلق بالشعور بالسعادة ويتضمن كل محوراولت الذكاء الوجداني، والثالث: يتن

الدراسات األجنبية مستعرضا إياها متسلسلة زمنيا من األحدث إلى األقدم  :والثاني ،العربية الدراسات
تعقيب يلخص فيه الباحث ويلي ذلك الدراسات األجنبية  و العربية تبع هذا العرض للدراسات وسوف ي

ستفادة إالف بينها وبين الدراسة الحالية وٕابراز مدى تفيها الدراسات ونقاط اإلخ تفقتإالنقاط التي 
  من هذا األدب التربوي في إثراء الرسالة الحالية.الباحث 

  

  جتماعيمتعلقة بالذكاء اإلالدراسات ال :أوالً 

  جتماعي.التي تناولت الذكاء اإل العربية الدراسات .1
  : )2011، ميرة عطية عرياناسة (س. در 1
القرن جتماع في جتماعي المطلوبة لمعلم الفلسفة واإلعادات العقل ومهارات الذكاء اإلبعنوان " 

  ."الحادي والعشرين
جتماعي وتحديد المهارات الفرعية هم عادات العقل وتحديد مهارات الذكاء اإلأهدفت الدراسة إلى تحديد 

الالزمة لتحقيق كل منها وتحديد درجة أهمية المهارات الفرعية التي تحقق كل منها وكمنت أهمية 
هتمام بتضمين هذه العادات وتلك الفلسفة لإلن على تدريب معلم الدراسة في توجيه أنظار القائمي

عدت أو  فرداً  )75( وتكونت عينة الدراسة من ،ثناء الخدمةأارات في برنامج تدريب المعلم في المه
  .ومهارات الذكاء االجتماعي ،عادات العقل ستبانةإالباحثة كل من 

  مرتبة بحسب أهميتها: جتماعي وهيء اإلوتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية في مهارات الذكا
  %).98,4( بتسامة على الوجه باستمرار ودرجة أهميتهااإل :المرتبة األولى
  %).97,51إدارة األزمات بحكمة وبدرجة أهمية ( :المرتبة الثانية
  %).96جتماعية ونالت أهمية (حسن التصرف في المواقف اإل :المرتبة الثالثة
  %).94,13سالمة الحكم على السلوك اإلنساني بدرجة أهمية ( :المرتبة الرابعة

  %).93,06بدرجة ( ضوئهاالحالة النفسية لآلخرين والتصرف في  إلىالتعرف  :المرتبة الخامسة
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  %).91,73جتماعي ونال درجة أهمية (األخيرة فكانت من نصين النجاح اإلو  :المرتبة السادسة
  :وقد أوصت الباحثة

جتماعي الالزمة لمعلم ة عادات العقل ومهارات الذكاء اإلبرامج تؤدي إلى تنميبضرورة تطوير  .1
  الفلسفة في القرن الحادي والعشرين.

  

  :)2010اسة (فاطمة عبد العزيز المنابري، . در 2
جتماعية والتحصيل الدراسي لدى عينة من طالبات كلية جتماعي والمسئولية اإلبعنوان "الذكاء اإل
   .القرى بمكة المكرمة" التربية بجامعة أم

جتماعية جتماعي والمسئولية اإلنوع العالقة بين كل من الذكاء اإل إلىإلى التعرف الدراسة هدفت 
والتخصص الدراسي لدى طالبات اإلعداد التربوي في كلية التربية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 

تماعي وقد جبية في الذكاء اإلت العلمية واألدوالكشف عن الفروق بين درجات طالبات التخصصا
طالبة من طالبات اإلعداد  )629ثة المنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من (تخدمت الباحإس

ومقياس االجتماعي وهو من إعداد الباحثة ستخدمت الباحثة  كل من مقياس الذكاء إالتربوي وقد 
جراء بعض التعديالت على وذلك بعد إ ،هـ )1415جتماعية من إعداد الحارثي (المسئولية اإل

  العبارات.
  :ما يليالدراسة إليها توصلت من أهم النتائج التي و 

  جتماعية.جتماعي والمسئولية اإلرتباطية دالة إحصائيا بين كل من الذكاء اإلإوجود عالقة  .1
  جتماعي والتحصيل الدراسي.رتباطية بين كل من الذكاء اإلإعدم وجود عالقة  .2
جتماعي ستجابات العينة على مقياس الذكاء اإلإعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  .3

  وفقا لمتغير التخصص.
  :كما أوصت الباحثة في ضوء ما  توصلت إليه  نتائج البحث

طالبات كلية التربية كأحد مؤشرات قبول ستخدام المقياس من قبل لجان القبول في إبضرورة  .1
  .اإلعداد التربوي

متحانات كمعيار رئيسي في تقييم التحصيل الدراسي واستبداله بنظام التقييم ستخدام اإلإعدم  .2
  .المستمر لمساعدة الطلبة على توسيع مهاراتهم الخاصة

جتماعي وٕاجراء المزيد من إعداد بعض األنشطة والتدريبات التي تساعد على تنمية الذكاء اإل .3
  ألهميته. جتماعي نظراً البحوث عن الذكاء اإل
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  ):2010 . دراسة (خيرية على،3
جتماعية والميول المهنية لدى وعالقته بالمهارات اإل جتماعي)اإل –بعنوان "الذكاء الشخصي (الذاتي

  .عينة من طالبات المرحلة الثانوية بقسميها العلمي واألدبي بمدينة مكة المكرمة"
وكل من  جتماعي)اإل، الشخصي (الذاتي هدفت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين الذكاء

ختالف التخصص إومعرفة الفروق في هذه المتغيرات نتيجة  ،جتماعية والميول المهنيةالمهارات اإل
، ثر الذكاء الشخصي (الذاتيأاسة الدراسي لدى طالبا المرحلة الثانوية وكمنت أهمية الدراسة في در 

المهنية على سلوك الفرد الشخصي والعملي لدى طالبات جتماعية والميول جتماعي) والمهارات اإلاإل
سنة  )17,20( طالبة والتي تتراوح أعمارهن بين )650( وتكونت عينة الدراسة من ،المرحلة الثانوية

في مدينة مكة المكرمة  )2009، 2008( ي الفصل الثاني من العام الدراسيوأجريت الدراسة ف
ستخدمت الباحثة مقياس إ و  رتباطي والسببي المقارن)(اإل هواستخدمت الباحثة المنهج الوصفي بشقي

كما واستخدمت  ،تعريب مريم اللحياني )1996( الذكاءات المتعددة (ميداس) من إعداد براتنون شرر
ومقياس المهارات ، )2004مقياس الميول المهنية من إعداد اثانوسو تعريب عفاف ساعاتي (

  يب السمادوني.جتماعية من إعداد رونالد ريجو تعر اإل
  أظهرت الدراسة النتائج التالية:و 

جتماعي) اإل ،رتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين الذكاء الشخصي (الذاتيإوجود عالقة  .1
  جتماعية.والمهارات اإل

جتماعي وكل من رتباطية سالبة ذات داللة إحصائية  بين الذكاء الشخصي اإلإوجود عالقة  .2
  الخلوي.الميل المكتبي والميل 

  جتماعي والميل إلى التواصل مع الناس.رتباطية موجة بين الذكاء الشخصي اإلإوجود عالقة  .3
جتماعي وكل رتباطية ذات داللة إحصائية بين درجات الذكاء الشخصي اإلإعدم وجود عالقة  .4

  من الميل العلمي والميل العملي والميل اإلبداعي والميل التجاري.
، من تخصصين دراسيين مختلفين (أدبيإحصائية بين أفراد العينة عدم وجود فروق ذات داللة  .5

  جتماعية.والمهارات اإل الذاتي)، جتماعيفي الذكاء الشخصي (اإل علمي)
  

  ):2009 ،. دراسة (خليل محمد خليل عسقول4
  .جتماعي وعالقته بالتفكير الناقد وبعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة"بعنوان "الذكاء اإل

جتماعي والتفكير الناقد وعالقته ببعض المتغيرات لدى الدراسة إلى بحث العالقة بين الذكاء اإلهدفت 
طالب )381لي وتكونت عينة الدراسة من (وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحلي ،طلبة الجامعة

، 2007ام (وطالبة وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من الع
وطبقت على طلبة األقصى) ،األزهر ،ات في محافظة غزة وهي (اإلسالمية) على الجامع2008
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) 1993( جتماعي ألحمد الغولستخدم الباحث مقاس الذكاء اإلإالتخصصات العلمية واألدبية وقد 
  ستخدم الباحث مقياس التفكير الناقد لفاروق عبد السالم ومحمود سليمان.إ و 

  ة إلى النتائج التالية:وتوصلت الدراس
وجود مستوى متدني من الذكاء االجتماعي ومستوى فوق المتوسط من التفكير الناقد عند طلبة  .1

  الجامعة.
  جتماعي والتفكير الناقد.وجود عالقة دالة إحصائيا بين الذكاء اإل .2
  جتماعي لطلبة الجامعة تعزى إلى اختالف الجنس.عدم وجود فروق في الذكاء اإل .3
طلبة تعزى الختالف التخصص جتماعي والتفكير الناقد لفروق في الذكاء اإل عدم وجود .4

  آداب).، (علوم
 ،(اإلسالمية عدم وجود فروق في الذكاء االجتماعي والتفكير الناقد تعزى إلى متغير الجامعة .5

  األقصى). ،األزهر
  :البحث وأوصى الباحث في ضوء ما توصلت إليه نتائج

جتماعي عند طلبة دريبات التي تساعد على تنمية الذكاء اإلبضرورة إعداد األنشطة والت .1
  .الجامعة

مهارات الذكاء والتفكير وخاصة الذكاء لتحفيز الإيجاد مقررات تعمل على النهوض و  .2
  جتماعي. اإل

  

  ):2008 . دراسة (محمد سعدات،5
المرأة المشاركة جتماعي لدى تها بالحاجات النفسية والذكاء اإلبعنوان "المشاركة السياسية وعالق

  .في ضوء نظرية محددات الذات" سياسياً 
هدفت الدراسة إلى التحقق من طبيعة العالقة بين المشاركة السياسية وكل من الحاجات النفسية والذكاء 

جتماعي كما هدفت إلى التعرف إلى ما إذا كان هناك داللة إحصائية للتفاعل بين الحاجات النفسية اإل
امرأة من نساء  )251( وتكونت عينة الدراسة من ،على المشاركة السياسيةجتماعي والذكاء اإل

ستخدم  الباحث مقياس المشاركة السياسية من اعداده ومقياس إ و  محافظات غزة المشاركات سياسياً 
جتماعي تعريب محمد عليان ومقياس الذكاء اإل )2000( الحاجات النفسية من إعداد ديسي وريان

  تعريب محمد عليان واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي. )2001لسيلفيرا وآخرون (
  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:و 

جتماعي لمجموعتي المتزوجات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذكاء اإل .1
وبين ذوات الدخل األقل من جانب  وغير المتزوجات لصالح المتزوجات المشاركات سياسياً 

  المرتفع من جانب آخر لصالح مرتفعات الدخل. وذوات الدخل
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جتماعي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات منخفضي ومرتفعي الذكاء اإل .2
  جتماعي والمشاركات سياسيا.في المشاركة السياسية وكانت النتائج لصالح مرتفعات الذكاء اإل

 جتماعي والحاجة إلى الكفاءة.ة إحصائية للتفاعل بين  الذكاء اإلوجود دالل .3
  ):2007 ،. دراسة (موسى صبحي القدوة6

  .جتماعي لدى طلبة الجامعة اإلسالمية وعالقته بالتدين وبعض المتغيرات"بعنوان "الذكاء اإل
الجامعة اإلسالمية جتماعي وعالقته بالتدين لدى طلبة هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الذكاء اإل

جتماعي وكل من متغيرات الدراسة متمثلة بكل من الكليات ومعرفة العالقة بين مستوى الذكاء اإل
العلمية واألدبية والمستويات الدراسية والمعدل التراكمي والكشف عن مستوى التدين والتركيز على 

قد استخدم الباحث في الدراسة الحالية جتماعي لما لم ينله من الدراسة بالقدر الكافي و مفهوم الذكاء اإل
المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة والمسجلين بالفصل 

طالبا  )161وطالبة منهم ( طالباً  )528والبالغ عددهم ( )2006-2005الثاني من العام الدراسي (
واألدبية البالغ عدد  طالباً  )217لمية البالغ عددهم(طالبة موزعين على تسع كليات منها الع )367و(

وهم من جميع  )عاماً 21,2( ) بمتوسط قدره24- 18) حيث بلغ أعمار أفراد العينة (311( طلبتها
) 1993جتماعي من إعداد احمد الغول (محافظات غزة الخمس وقد استخدم الباحث مقياس الذكاء اإل

  .أما مقياس التدين فهو من إعداد الباحث
  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: كما 

  جتماعي والتدين لدى طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة.وجود مستوى مرتفع من للذكاء اإل .1
رتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات الطلبة على مقياس الذكاء إوجود عالقة  .2

  جتماعي ودرجاتهم على مقياس التدين.اإل
جتماعي متوسطي درجات الطالب والطالبات في مقياس الذكاء اإلعدم وجود فروق بين  .3

  والتدين.
عدم وجود فروق بين متوسطي درجات طلبة الكليات العلمية واألدبية في مقياس الذكاء  .4

 .جتماعي والتديناإل
وعدم وجود فروق بين متوسطي درجات طلبة المستوى األول والمستوى الرابع في مقياس  .5

  جتماعي.الذكاء اإل
  جود فروق بين  متوسطي درجات طلبة المستوى األول والمستوى الرابع في مقياس التدين.و  .6
جتماعي تعزى إلى المعدل عدم وجود فروق بين متوسطي درجات الطلبة على الذكاء اإل .7

  التراكمي.
  :أوصى الباحث وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة
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سة األنشطة شباب واألطفال على ممار المعلمين والباحثين وأولياء األمور بأهمية تدريب ال .1
  جتماعي لديهم.نها أن تنمي الذكاء اإلأوالمهارات  التي من ش

  

  ):2007 . دراسة (فاتن فوده،7
جتماعي في أداء ائي على تنمية مهارات التفكير اإلستخدام بعض نماذج التعلم البنإثر أبعنوان "

  .والخدمات"مهارات البيع والتوزيع لدى طالب مدارس اإلدارة 
تنمية مهارات التفكير والذكاء  علىدام بعض نماذج التعلم البنائي ستخإثر أهدفت الدراسة إلى قياس 

وكانت الدراسة  ،في أداء مهارات البيع والتوزيع لدى طالب مدارس اإلدارة والخدمات ،جتماعياإل
كأحد وحدات مقرر البيع والتوزيع لطالب شعبة  ،تتكون من وحدة مهارات التعامل مع العمالء

من طالب الصف الثالث  طالب )72(رة وتمثلت عينة البحث من المعامالت بمدارس طنطا لإلدا
ختبار لقياس إستخدم الباحث إالثانوي التجاري بمدارس اإلدارة والخدمات بإدارة التعليم الفني بطنطا وقد 

ستخدم أيضا مقياس الذكاء إ ع والتوزيع من إعداد الباحث و مهارات التفكير في أداء مهارات البي
  جتماعي في مجال البيع والتوزيع وهو من إعداد الباحث.اإل
  لقد أشارت النتائج في الدراسة إلى:و 

تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في أدائهم على مقياس  .1
  جتماعي ككل.الذكاء اإل

جتماعي في ية موجبة بين مهارات التفكير لدى الطالب لتنمية ذكائهم اإلرتباطإوجود عالقة  .2
 مجال البيع والتوزيع.

  

  ):2007 . دراسة (سامية الدندراوي،8
على توكيد الذات والتوافق  جتماعي لدى األطفال المعاقين سمعياً ثر برنامج لتنمية الذكاء اإلأبعنوان "

  .جتماعي مع اآلخرين"اإل
لمساعدة الطفل  جتماعي للطفل المعاق سمعياً إلى إعداد برنامج لتنمية مهارات الذكاء اإلهدفت الدراسة 

جتماعي مع أقرانه العاديين من المجتمع المحيط به وللتعرف على أثر المعاق على التواصل اإل
كما بينت أهمية البحث في تحديد جوانب الذكاء  ،جتماعيالبرنامج على توكيد الذات والتوافق اإل

اتبعت الباحثة في البحث المنهج الوصفي التحليلي  جتماعي التي يحتاجها األطفال المعاقين سمعياً إلا
كما استخدمت المنهج التجريبي لبيان اثر البرنامج المقترح   ،لتحديد أبعاد وجوانب  الذكاء االجتماعي

رت عينة الدراسة على واقتص ،على توكيد الذات والتوافق االجتماعي لدى األطفال المعاقين سمعياً 
)طفل وطفلة من مدرسة 18سماعلية وشملت العينة على (األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في مدينة اإل

) إناث تتراوح أعمارهم ما بين 6و( ،)ذكر12( سماعلية منهماألمل للصم وضعاف السمع بمدينة اإل
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توكيد الذات ومقياس التوافق ) وتم اختيارهم بطريقة عشوائية كما استخدمت الباحثة مقياس 8/12(
  جتماعي من إعداد الباحثة.اإل

  وتوصلت الباحثة في الدراسة إلى النتائج التالية:
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة  .1

  التجريبية في التوافق االجتماعي.
  :حثت الباحثة ل النتائجوفي ظ 

لتربية الخاصة وعلم النفس االجتماعي بضرورة إعداد برامج لتنمية الذكاء العاملين في مجال ا
  االجتماعي والذكاء الوجداني لدى هذه الفئة من األطفال. 

  

  ):2003 . دراسة (مختار الكيال،9
جتماعي والذكاء الشخصي وعالقته بمستويات وضوعي والذكاء اإلبعنوان "البنية النفسية للذكاء الم

   .المعلومات في ضوء الجنس والتخصص األكاديمي"تجهيز 
هداف تتمثل في معرفة مدى تمايز أدفت الدراسة إلى التحقق من ثالث هو  وهي دراسة عاملية توكيدية

وكذلك معرفة مدى اختالف البنية النفسية  الشخصي) جتماعي،اإل (الموضوعي، أنواع الذكاء الثالثة
وأيضا التحقق من عالقة بين كل نوع من  ،نس والتخصصالذكاء باختالف كل من الجأنواع بين 

طالب  )545( يت الدراسة على عينة قوامهاوأجر  ،أنواع الذكاء الثالثة بمستويات تجهيز المعلومات
 ،وطالبة من طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية في جامعة عين شمس من التخصصات العلمية واألدبية

تويات تجهيز المعلومات واختبار القدرات العقلية األولية ومقياس واستخدم الباحث مقياس مهام مس
جتماعي ومجموعة من المهام لقياس التوقع المباشر لألداء على هذه االختبارات كمحك الذكاء اإل

  للذكاء الشخصي.
  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:و 

الشخصي الموضوعي والثاني وجود عاملين متمايزين  للذكاء الشخصي األول خاص بالذكاء  .1
  جتماعي ولم يظهر عامل عام للذكاء.خاص بالذكاء الشخصي اإل

وال لذكور عنه لدى اإلناث ختالف البنية النفسية لألنواع الثالثة من الذكاء جزئيا لدى اإ .2
  تختلف باختالف التخصص الدراسي.

ومستوى تجهيز  رتباطية دالة إحصائيا بين الثالث أنواع من الذكاءإعدم وجود عالقة  .3
  المعلومات السطحي.

جتماعي والمستوى المتوسط لتجهيز رتباطية موجبة ودالة بين الذكاء اإلإوجود عالقة  .4
  جتماعي لدى التخصصات األدبية.المعلومات وسالبة مع الذكاء الشخصي اإل

 .وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء الموضوعي ومستوى التجهيز العميق للمعلومات .5
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وكل من الذكاء الشخصي  التجهيز العميق مستوىة سالبة ودالة إحصائيا بين عالقود جو  .6
 جتماعي.الموضوعي والذكاء الشخصي اإل

  

  ):2003 حسن، تحمد عثمان وعز أ( . دراسة10
جتماعي وعالقته بكل من الدافعية للتعلم والخجل والشجاعة والتحصيل الدراسي بعنوان "الذكاء اإل

  .كلية التربية بجامعة الزقازيق"لدى طالب وطالبات 
التداخل بينه وبين المفاهيم التربوية  وٕازالةجتماعي د مفهوم الذكاء اإلهدفت الدراسة إلى محاولة تحدي

والتخصص الدراسي والفرقة الدراسية والتفاعالت الثنائية  ،اثر متغيرات النوع إلىوالتعرف  ،األخرى
جتماعي كدرجة كلية أو فرعية إلى مكوناته واختيرت على درجات الذكاء اإل ،والتفاعل الثالثي بينهم

من طالب وطالبات الفرقتين األولى والرابعة بكلية التربية بجامعة  ،العينة بطريقة عشوائية طبقية
 )137(طالب وطالبة منهم  )335(الزقازيق موزعة على األقسام العلمية واألقسام األدبية وتكونت من 

من األقسام األدبية  54طالب من األقسام العلمية و )155(من الرابعة منهم  )198(رقة األولى من الف
جتماعي من إعدادهما ومقياس الخجل من إعدادهما ومقياس واستخدم الباحث مقياس الذكاء اإل

  الشجاعة أعده مدحت أبو النصر.
  وقد أسفرت الدراسة النتائج التالية:

جتماعي على كل من التحصيل والشجاعة والدافعية ئيا للذكاء اإلوجود تأثير موجب دال إحصا .1
  للتعلم.

  جتماعي على الخجل.وجود تأثير سالب دال إحصائيا للذكاء اإل .2
  جتماعي.وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في أبعاد الذكاء اإل .3
ابعة في جميع أبعاد وجود فروق بين طالب طالبات الفرقة األولى  وطالب وطالبات الفرقة الر  .4

جتماعي وذلك لصالح طالب وطالبات الفرقة جتماعي وفي الدرجة الكلية للذكاء اإلالذكاء اإل
  الرابعة في جميع المجاالت.

وجود تأثير دال إحصائيا للتفاعل الثنائي بين النوع والفرقة الدراسية في بعدين فقط من أبعاد  .5
  جتماعي.الذكاء اإل

إحصائيا لبقية التفاعالت الثنائية والثالثي بين النوع والفرقة الدراسية عدم وجود تأثير دال  .6
 جتماعي.والتخصص على جميع األبعاد والدرجات الكلية للذكاء اإل
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  ): 2002 ،. دراسة (محمد الدسوقي11
جتماعية بمرحلتي التعليم جتماعي تحديد وقياسه لعينة من مشرفي األنشطة اإلبعنوان "الذكاء اإل
  ."اإلعدادي والثانوي

جتماعي وٕاعداد اختبار لقياسه وفق هذا سعت الدراسة إلى محاولة تقديم تصور لمفهوم الذكاء اإل
جتماعية من مرحلتي التعلم اإلعدادي والثانوي وقد شملت التصور لدى عينة من مشرفي األنشطة اإل

من العاملين في  )75(من أعضاء هيئة التدريس والبحوث بالجامعات والمراكز البحثية  )23(العينة 
من طالب الجامعة وقد استخدم الباحث  )64(من العاملين في مصالح الحكومة  )33(التربية والتعليم 

  عداده.إجتماعي من مقياس الذكاء اإل
  وقد أسفرت نتائج الدراسة عن:  

  جتماعي بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث.اإلوجود فروق دالة في الذكاء  .1
  جتماعيين والمدرسين.جتماعي بين األخصائيين اإلعدم وجود فروق دالة في الذكاء اإل .2
  جتماعي بين مراحل عمرية مختلفة لصالح الفئة األقل سن.وجود فروق دالة في الذكاء اإل .3
 والحضريين.جتماعي بين الريفيين عدم وجود فروق دالة في الذكاء اإل .4

  

  ):1998 ،. دراسة (عادل  العدل12
جتماعية جتماعي والمسئولية اإلجتماعية وعالقتها بالذكاء اإلنوان "القدرة على حل المشكالت اإلبع

  ."جتماعي والتحصيل الدراسيومفهوم الذات اإل
العربية ببعض هدفت الدراسة إلى بحث عالقة متغير القدرة على حل المشكالت االجتماعية في البيئة 

جتماعي وهي الذكاء اإل ،المتغيرات االجتماعية األخرى التي نالت حظ أوفر في البيئة العربية
وكذلك عالقته بالتحصيل الدراسي الذي يعتبر جوهر  ،جتماعية ومفهوم الذات االجتماعيةوالمسئولية اإل
جتماعي جتماعية مفهوم الذكاء اإلجتماعي والمسئولية اإلبحث تأثير متغيرات الذكاء اإل ،عملية التعليم

وكذلك التفاعالت الثنائي والثالثية والتفاعل الرباعي بينهم على القدرة على حل  ،والتحصيل الدراسي
المشكالت االجتماعية وبحث إمكانية التنبؤ بدرجات الطالب في القدرة على حل المشكالت 

جتماعي جتماعية ومفهوم الذات اإلسئولية اإلجتماعي والممن خالل درجاتهم في الذكاء اإل ،جتماعيةاإل
والتحصيل الدراسية كانت عينة الدراسة من طالب الصف األول الثانوي العام بمحافظة اإلسماعيلية 

تلميذ عينة نهائية  )360(تلميذ استطالعينا  )135(تلميذ منهم  )495(وبلغ عدد تالميذ العينة إجماال 
واستخدم الباحث مقياس القدرة على حل  )14.3(متوسط أعماره  وجميع أفراد العينة من البنين بلغ

  ).1990جتماعية تزرال ونيزو(المشكالت اإل
  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
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جتماعي والمسئولية جتماعية والذكاء اإلرتباطية بين حل المشكالت اإلإوجود عالقة  .1
  جتماعية والتحصيل الدراسي.اإل

جتماعية جتماعي والمسئولية اإلجتماعية من الذكاء اإلل المشكالت اإليمكن التنبؤ بدرجات ح .2
 والتحصيل الدراسي.

  

  .جتماعيالتي تناولت الذكاء اإل جنبيةاأل الدراسات.2
  ):Deepti Hooda,  2009(. دراسة ديبتي هودا 1

  .يجابية"تماعي وعالقته بالصحة النفسية اإلجلذكاء اإلابعنوان "
عينة جتماعي وتكونت ابية والذكاء اإلالعالقة بين الصحة النفسية اإليجهدفت الدراسة إلى التعرف إلى 

وجرى تقييم الصحة النفسية  )130( وٕاناث ،)170( ذكور منهم يعملون شخص )300(من الدراسة 
 خالل وكان الذكاء االجتماعي من ،أكسفورد للسعادة، رضا عن الحياة يجابية من خالل قائمةاإل

، واللباقة، روح الدعابة، جتماعيةعتراف من البيئة اإلبعد الصبر، وروح التعاون والثقة اإل مقياس يضم 
  والذاكرة.

  وأظهرت الدراسة النتائج التالية:
يجابية (الرضا عن الحياة والسعادة) وجود عالقة إيجابية بين عنصرين الصحة النفسية اإل .1

اللباقة، روح  ،الثقة، والحساسية، الصبر، والثقةالتعاون، و جتماعي (روح وعوامل الذكاء اإل
  .)الدعابة

  

  :Meijs, et al., 2008)( . دراسة ميجس وآخرون2
  ."نجاز األكاديميجتماعي واإل يط اإلجتماعي وعالقته بالمحبعنوان "الذكاء اإل

نجاز األكاديمي جتماعي واإلجتماعي والمحيط اإلالعالقة بين الذكاء اإل إلىهدفت الدراسة لتعرف 
ستخدم إ ) و 15،14) طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين (512( تتكون منعينة وطبقت الدراسة على 

  نجاز األكاديمي.جتماعي واإلجتماعي والمحيط اإلالباحث في الدراسة مقياس الذكاء اإل
  وأسفرت الدراسة النتائج التالية:

  نجاز االكاديمي.جتماعي واإلجتماعي والمحيط اإلرتباطية موجبة بين الذكاء اإلإوجود عالقة  .1
جتماعي واالنجاز جتماعي من خالل التفاعل بين الذكاء اإلإمكانية التنبؤ بالمحيط اإل .2

 األكاديمي.
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  :)Bryan Jeremy, 2005( . دراسة براين جيرمي3
  .لطلبة"الوجداني وعالقته بالممارسات القيادية بين الذكاء جتماعي و بعنوان" الذكاء اإل

جتماعي والذكاء الوجداني والممارسة القيادية بين هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء اإل
المعدل  ،العمر ،سة حسب (الجنسالطالب والكشف عن الفروق بين الطالب في متغيرات الدرا

  طالب جامعي. )73التراكمي) وتكونت عين الدراسة في صورتها النهائية من (
ومقياس  )1997( اون-ومقياس الذكاء الوجداني لبارجتماعي دم الباحث مقياس الذكاء اإلستخإ و 

  ).2005ممارسة القيادة لبوسنر (
  وكشفت الدراسة النتائج التالية:

  جتماعي والذكاء الوجداني وممارسة القيادة بين الطلبة.يجابية بين الذكاء اإلإوجود عالقة  .1
 ،جتماعيةوالمسئولية اإل ،الوجداني وكل من (تحقيق الذاتاء رتباطية بين الذكإوجود عالقة  .2

  التعاطف).
  جتماعي والذكاء الوجداني والرؤية المشتركة بين الطلبة.رتباطية بين الذكاء اإلإوجدود عالقة  .3

  

  ):Harrngg, 2002( . دراسة هارينج4
  ."عي والذكاء الوجداني لدى األطفالجتماالعالقة بين الذكاء اإلبعنوان "

جتماعي والذكاء الوجداني لدى األطفال وتكونت هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء اإل
ستخدم الباحث مقياس إ طفل تتراوح أعمارهم بين سن الثامنة إلى الثانية عشر و  )59عينة الدراسة من (

  .جتماعية ومقياس الذكاء الوجدانيجتماعية ومقياس الكفاءة اإلالمهارات اإل
  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :

 جتماعي والذكاء الوجداني.اإل ذكاءدالة إحصائيا بين الموجبة و  تباطيةر إوجود عالقة  .1
  

  :(Koba,et,al, 2001). دراسة كوبا وآخرون 5
التقدير الذاتي عن جتماعي والوجداني في تفسير التباين في خبرات بعنوان "مدى إسهام الذكاء اإل

  ."القيادةخبرات 
في تفسير التباين في  جتماعي والذكاء الوجدانياء اإلة إلى معرفة إسهام كل من الذكهدفت الدراس

طالب وطالبة جامعي  )133خبرات التقدير الذاتي عن خبرات القيادة وتكونت عينة  الدراسة من (
  جتماعي والذكاء الوجداني ومقياس القيادة.ستخدم الباحث مقياس الذكاء اإلإ و 

  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
  جتماعي والذكاء الوجداني وخبرات القيادة.رتباطية موجبة دالة بين الذكاء اإلإوجود عالقة  .1
  % من التباين في القيادة.29جتماعي بنسبة إسهام الذكاء اإل .2
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  لمتعلقة بالذكاء الوجدانيثانيًا: الدراسات ا
  الوجدانيالدراسات العربية التي تناولت الذكاء  .1

  ):2011 .دراسة (عماد عبيد وعقيل خليل،1
  .بعنوان "الحاجة إلى الحب لدى المراهقين وعالقته بالذكاء الوجداني"

 ،لدى المراهقين لحاجة إلى الحب والذكاء الوجدانيهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين ا
وتكونت  ،إلى الحب والذكاء الوجداني والتعرف إذا ما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في الحاجة

التربية  الدين، صفي (اآلداب، طالب وطالبة موزعين على أربع كليات وهي )100عينة الدراسة من (
ستخدم الباحث مقياس الحاجة إلى الحب الذي أعده إ و  .في جامعة بابل الفنون الجميلة) ،األساسية

ستخدم الباحث المنهج إ )2001( عثمان ورزق ومقياس الذكاء الوجداني الذي أعده )2005( قدوري
  .الوصفي

  :وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية
  رتباطية موجبة بين الحاجة إلى الحب والذكاء الوجداني.إوجود عالقة  .1
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس في كل من الحاجة إلى  .2

  ح اإلناث في كل من المتغيرين.الحب والذكاء الوجداني لصال
  :وقد أوصى الباحث

هتمام بالعوامل المؤثرة في الحاجة إلى الحب والذكاء الوجداني للعمل على األسباب التي اإل .1
  .لحاجة إلى الحب والذكاء الوجدانيتؤثر في ا

ضرورة تطوير الذكاء الوجداني لدى المراهقين من خالل التدريب العملي على كيفية تطبيق  .2
  أبعاد الذكاء الوجداني.

  

  ):2010 دراسة (حنان الخليفي،. 2
بعنوان "الرضا الوظيفي وعالقته بالذكاء الوجداني لدى عينة من معلمات المرحلة الثانوية بمدينة 

  .مكة المكرمة"
والكشف عن  ،إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين الرضا الوظيفي والذكاء الوجداني لدراسةا تهدف

والمؤهل  ،في ضوء متغير السن ،لرضا الوظيفي والذكاء االجتماعي لدى عينة البحثالفروق في ا
وتكونت عينة الدراسة  ،ونوع الوظيفة ،الدخل الشهري ،سنوات الخبرة في العمل، التخصص ،العلمي

، 2008( مكة المكرمة بالفصل الدراسيمعلمة من معلمات المدارس الحكومية بمدينة  )307( من
 )1993( إعداد عبد الجواد ومتولي كل مقياس الرضا الوظيفي للمعلمينواستخدمت الباحثة  )2009

واستمارة البيانات الشخصية من إعداد  )1998( ومقياس الذكاء الوجداني من إعداد عثمان ورزق
  الباحثة واتبعت الباحثة المنهج الوصفي المقارن.
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  :وتوصلت إلى النتائج التالية 
طية موجبة دالة إحصائيا بين الدرجة الكلية للرضا الوظيفي وأبعاده والدرجة رتباإوجود عالقة  .1

  الكلية للذكاء الوجداني وجميع أبعاده الفرعية.
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المعلمات في الدرجة الكلية للذكاء  .2

سنوات ، التخصص، علميالمؤهل ال، (العمر ه تبعا للمتغيرات التاليةالوجداني وجميع أبعاد
  نوع الوظيفة).، الخبرة في العمل

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات المعلمات في أبعاد الذكاء الوجداني  .3
ختالف الدخل إلمتغير  تبعاً  جتماعي)التواصل اإل المعرفة االنفعالية، الفرعية التالية (التعاطف،

  الشهري.
متوسط درجات المعلمات في بقية األبعاد والدرجة الكلية للذكاء وجود فروق دالة إحصائيا بين  .4

  الوجداني لصالح المعلمات األعلى راتب.
  :وأوصت الباحثة

بتنظيم البرامج ودورات التدريب في الذكاء الوجداني وتفعيلها داخل المدرسة للمعلمات لزيادة  .1
  فعاليتهن ومهاراتهن الوجدانية.

  

  ):2010 لهام نصر الدين،إدراسة (. 3
بتكاري لدى عينة من تلميذات الصف األول االبتدائي عالقته بالتفكير اإلبعنوان "الذكاء الوجداني و 

  .الالتي التحقن الالتي لم يلتحقن بمرحلة رياض األطفال بمحافظة جده"
بتكاري لدى عينة من تلميذات بين الذكاء الوجداني والتفكير اإلهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة 

تلميذة  )120( بتدائي ومعرفة الفروق بين هاتين الفئتين وتكونت عينة الدراسة منصف األول اإلال
موزعة على الفئتين بالتساوي من الالتي التحقن والالتي لم يلتحقن بمرحلة رياض األطفال واستخدمت 

 )2006( سنوات من إعداد عفاف عويس )10-4( الباحثة كل من مقياس الذكاء الوجداني من
رتباطي واتبعت الباحثة المنهج الوصفي اإل )2001( واختبار أبراهام للتفكير االبتكاري ترجمة حبيب

  والسببي المقارن.
  وتبين من خالل الدراسة النتائج التالية:

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات التلميذات الالتي التحقن والالتي لم  .1
  بتكاري.من الذكاء الوجداني والتفكير اإليلتحقن برياض األطفال في كل 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التلميذات الالتي التحقن الالتي لم  .2
 يلتحقن في الذكاء الوجداني.
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  :وأوصت الباحثة
بضرورة تزويد رياض األطفال بالبرامج التي أثبتت فاعليتها في تنمية جوانب الشخصية بشكل  .1

  .بتكاري لديهموالذكاء الوجداني بشكل خاص وتزيدها البرامج التي تنمي التفكير اإلعام 
  

  ):2009 حمد النمري،أدراسة (. 4
  .بعنوان "الذكاء الوجداني وعالقته بالسلوك القيادي لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة الطائف"

والسلوك القيادي لدى مديري المدارس هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء الوجداني 
الثانوية بمحافظة الطائف والتعرف على الفروق في الذكاء الوجداني والسلوك القيادي لمدير المدرسة 

 ،والخبرة في مجال اإلدارة ،الخبرة في مجال التدريس ،الثانوية في ضوء متغيرات المؤهل العلمي
ظة الطائف للعام مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحاف وتكونت عينة الدراسة من ،والدورات التدريبية

مديرا واستخدم الباحث مقياس الذكاء الوجداني إعداد  )87( والبالغ عددهم )2009، 2008( الدراسي
واستخدم الباحث المنهج  )1985ومقياس السلوك القيادي فيفر ترجمة دره ( )2001( عثمان ورزق

  الوصفي المسحي.
  :في الدراسة إلى التاليتوصل الباحث و 

رتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني لدى مديري المدارس الثانوية إوجود عالقة  .1
  ودرجاتهم على مقياس السلوك القيادي.

وجود فروق في الذكاء الوجداني لدى مديري المدارس تعزى إلى متغير المؤهل العلمي ومتغير  .2
ريس لصالح المؤهل العلمي األعلى والخبرة األعلى في مجال عدد سنوات الخبرة في مجال التد

  التدريس.
وجود فروق في الذكاء الوجداني لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية تعزى إلى متغير عدد  .3

  سنوات الخبرة في مجال اإلدارة لصالح من هم أكثر خبرة في مجال اإلدارة.
ير الدورات التدريبية لصالح من هم أكثر وجود فروق في الذكاء الوجداني تعزى إلى متغ .4

  متالك للدورات التدريبية.إ
  :كما أوصى الباحث

ستحداث قسم خاص يتبع قسم اإلدارة المدرسية بمديرية التربية والتعليم إبضرورة العمل على  .1
  .تنمي آليات أو إجراءات تطوير مهارات مدير المدرسة في الذكاء الوجداني والسلوك القيادي

  السلوك القيادي.مج تدريبية في الذكاء الوجداني و راتصميم ب .2
  
  
  
  
  



 99 

  ):2009 . دراسة (سوسن نور الهي،5
تجاهات الوالدية للتنشئة كما تدركها طالبات مرحلتي التعليم نوان "عالقة الذكاء الوجداني باإل بع

  .الثانوي والجامعي  بمدينة مكة المكرمة"
جتماعية بين الذكاء الوجداني وأساليب التنشئة اإل إلى التعرف على درجة العالقة الدراسةهدفت 

الحالة  التعليم، (لمرحلتي اده والدرجة الكلية تبعابعألى الفروق بين الذكاء الوجداني و والتعرف ع
 )200( ،طالبة )400( وتكونت عينة الدراسة من اإلقامة) ونوع التخصص، التحصيل، ،جتماعيةاإل
طالبة من طالبات اإلعداد التربوي بجامعة أم القرى  )200و( ،الثانويةالبة من طالبات المرحلة ط

ومقياس أساليب التنشئة  )2003( اون للذكاء الوجداني تعريب عجوة- واستخدمت الباحثة مقياس بار
  رتباطي والمقارن.واتبعت الباحثة المنهج الوصفي اإل )1987( الوالدية من إعداد إمام

  الية:وبينت الدراسة النتائج الت
  جتماعية.رتباطية موجبة دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني وأساليب التنشئة اإلإوجود عالقة  .1
عدم وجود فروق دالة إحصائيا على متوسط درجات الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعية بين  .2

  الجامعي). ،(الثانوي التعليم طالبات
 التفهم، ستقاللية،اإل عتبار الذات،إ (التوكيدية، وجود فروق في بعض أبعاد الذكاء الوجداني .3

فقد كانت  ندفاع)(ضبط اإل لصالح طالبات اإلعداد التربوي أما بعد جتماعية)المسئولية اإل
  لصالح طالبات الثانوية.

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعية بين  .4
  المتزوجات). غير (المتزوجات، الطالبات

متوسط درجات الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعية بين  بينعدم وجود فروق دالة إحصائيا  .5
  األدبي). (العلمي، طالبات التخصص

عدم وجود فروق دالة إحصائيا على متوسط درجات الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعية بين  .6
  الطالبات ذوات التحصيل المنخفض والمرتفع.

  لصالح الطالبات ذوات التحصيل المرتفع. (تحيق الذات) بعدوجود فروق في  .7
عدم وجود فروق دالة إحصائيا على متوسط درجات الذكاء الوجداني وأبعاده الفرعية بين  .8

  في سكن) (مع أسرهن، الطالبات المقيمات
المسئولية  (التفهم، فروق ذات داللة إحصائية في بعض أبعاد الذكاء الوجداني ودوج .9

  لصالح اإلناث المقيمات في السكن. جتماعية)اإل
  :وأوصت الباحثة

هتمام بالذكاء الوجداني في كل مراحل التعليم وٕاعداد برامج لتنمية مهارات التفكير الوجداني اإل .1
 ية.دوتوصية الوالدين أن سلوك األبناء ما هو إال انعكاس لنمط المعاملة الوال
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  ):2009. دراسة ( سعد الشهري، 6
"الذكاء الوجداني وعالقته باتخاذ القرار لدى عينة من موظفي القطاع العام والقطاع الخاص  بعنوان

  بمحافظة الطائف"
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء الوجداني واتخاذ القرار لدى عينة من موظفي 

غيرات الدراسة كمتغير تومعرفة الفروق في الذكاء الوجداني تبعا لم ،القطاع العام والقطاع الخاص
ومتغير الدورات  ،ومغير عدد سنوات الخبرة في العمل ،ومتغير المؤهل العلمي خاص) ،(عام العمل

واتبع الباحث في الدراسة المنهج الوصفي  أعزب) ،جتماعية (متزوجومتغير الحالة اإل ،التدريبية
الخاص واستخدم الباحث مقياس من موظفي القطاع العام والقطاع  )508( وتكونت عينة الدراسة من

  ).1979ومقياس اتخاذ القرار من إعداد عبدون (، )2001( الذكاء الوجداني  من إعداد عثمان ورزق
  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:و 

  رتباطية موجبة بين الذكاء الوجداني واتخاذ القرار.إوجود عالقة  .1
درجات الذكاء الوجداني لدى موظفي القطاع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  .2

  لصالح العاملين في القطاع الخاص. خاص) (عام، العام والقطاع الخاص وفقا لمتغير العمل
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكاء الوجداني لدى موظفي القطاع  .3

 ن لديهم مؤهلهم العلمي األعلىلمتغير المؤهل العلمي لصالح الذي العام والقطاع الخاص وفقاً 
  (البكالوريوس، الماجستير).

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكاء الوجداني وفقا لمتغير عدد  .4
  )سنة.15( سنوات الخبرة لصالح الذين لديهم خبرة أكثر من

  وجود فروق دالة إحصائيا لصالح الذين تلقوا تدريبا ألربع دورات فأكثر. .5
  :كما أوصى الباحث 

بعقد دورات تدريبية ودروس تطبيقية لتدريب الموظفين على كيفية تطبيق أبعاد الذكاء الوجداني  .1
  .في مجال اتخاذ القرار

إنشاء مركز يقوم بتبني تدريب الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص على  اليات  .2
  وٕاجراءات استخدام مهارات الذكاء الوجداني.

  

  ):2009 ،(عائشة جوخب. دراسة 7
  .بعنوان "الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق المهني لدى معلمات المرحلة الثانوية في مدينة الرياض"

العالقة بين الذكاء الوجداني والتوافق المهني في ضوء المتغيرات  إلىلتعرف اهدفت الدراسة 
جتماعية والتخصص األكاديمي يهن اإلالديموغرافية والتعرف على الفروق بين المعلمات باختالف حالت

واختالف سنوات الخبرة وطبقت الدراسة على عينة من معلمات المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية 
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من مختلف الجهات األصلية لمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وتم تطبيق الدراسة في 
وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وشملت  )2008، 2007الثاني ممن العام الدراسي ( الفصل

ومقياس  )2003ترجمة هريدي ( أون- من المعلمات وكان مقياس الذكاء الوجداني لبار )398العينة (
  وذلك بعد التحقق من صدقها وثباتها. )2002التوافق المهني من إعداد الشهري (

  وكشفت الدراسة عن النتائج التالية:
صائيا بين متوسطات درجات المعلمات على مقياس الذكاء وجود عالقة ذات داللة إح .1

  الوجداني ومقياس التوافق المهني.
، الوجداني لدى المعلمات (مرتفعاتوجود فروق بين متوسط درجاتهن على مقياس الذكاء  .2

  التوافق وكانت النتائج لصالح المرتفعات في التوافق المهني. منخفضات)
ا لمتغير التخصص األكاديمي الذكاء الوجداني وفق وجود فروق بين متوسط درجات مقياس .3

  ).القسم األدبي (العلوم اإلنسانية وكانت النتائج لصالح علمي)، (أدبي
وكانت  ةوجود فروق بين متوسط درجات مقياس الذكاء الوجداني وفقا لمتغير سنوات الخبر  .4

  النتائج لصالح منهن أكثر سنوات خبرة.
اإلجتماعي وفقا للحالة  وسط درجات مقياس الذكاء الوجدانيوجود فروق دالة إحصائيا بين مت .5

لة في كل من حيث ظهرت الفروق في أبعاد الذكاء الوجداني المتمث غير متزوجة)،(متزوجة 
 ذكاءحين لم تظهر في كل من ال لصالح المتزوجات في التكيفية)، الذكاء (البنيشخصية

  والحالة المزاجية). لضغوط،رة ااواد، (البينذاتي
  

  ):2009 . دراسة (رائدة قشطه،8
  .بعنوان "الذكاء الوجداني وعالقته بمهارات التأقلم وبعض المتغيرات لدى طالبات الثانوية العامة"

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين الذكاء الوجداني ومهارات التأقلم لدى طالبات الثانوية العامة 
جداني ومهارات التأقلم مستوى كل من الذكاء الو  بمحافظة رفح في ضوء بعض المتغيرات ومعرفة

لتزام الديني وبحث ما إذا كانت هناك فروق في الذكاء الوجداني ومهارات التأقلم تعزى إلى ومستوى اإل
لتزام الديني ومتغير نجاز األكاديمي والترتيب في األسرة  واإلمتغير السكن ولمتغير المواطنة ومتغير اإل

، 2007( انوية العامة للعام الدراسيطالبة من طالبات الث )300( الدراسة منالتخصص وتكونت عينة 
لتزام الديني ستخدمت الباحثة كل من مقياس الذكاء الوجداني إعداد صفاء األعسر واإلإ و ، )2008

إعداد طريفة الشويعر ومقياس التأقلم من إعداد الباحثة واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي 
  الفروض. للتحقق من

  وأظهرت نتائج البحث النتائج التالية:
 ).71.2( بوزن األول وكان بعد التعامل مع اآلخرين %)68.33( وجدانيمستوى الذكاء ال .1
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رتباطية دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني ومهارات التأقلم ووجود عالقة إوجود عالقة  .2
  الديني.لتزام رتباطية دالة إحصائيا بين الذكاء الوجداني واإلإ

عدم وجود فروق في الذكاء الوجداني ومهارات التأقلم تعزي إلى متغير السكن والمواطنة  .3
  والتخصص أو الترتيب في األسرة.

  نجاز األكاديمي.وجود عالقة ترابطية بين الذكاء الوجداني واإل .4
  :كما أوصت الباحثة 

دى األبناء مما يساهم في زيادة بضرورة توجيه اآلباء والمعلمين لكيفية تنمية الذكاء الوجداني ل .1
   نجاز األكاديمي لديهم.توافقهم المدرسي واألسري وزيادة اإل

  

  ):2005 ،. دراسة ( محمد فرج9
  ."بعنوان "الذكاء الوجداني وعالقته بمشاعر الغضب والعدوان لدى طالب الجامعة

هدفت الدراسة إلى دراسة الذكاء الوجداني وعالقته بكل من مشاعر الغضب والعدوان لدى طالب كلية 
طالب وطالبة من  )142(التربية شعبة التعليم األساسي بجامعة اإلسكندرية وتألفت العينة الدراسية من 

ستخدم الباحث إطالبة وقد  )77(طالب و )65(طالب الفرقة األولى شعبة التعليم األساسي بواقع 
ترجمه إلى العربية عبد العال واستخدم  )1997(اون - ختبار بارعد هذا اإلأختبار الذكاء الوجداني و إ
  ختبار مشاعر الغضب وهو من إعداد الباحث ومقياس السلوك العدواني وهو من إعداد الباحث أيضا.إ
  قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:و

  في مشاعر الغضب لصالح ذوى الذكاء الوجداني المنخفض. وجود فروق دالة إحصائياً  .1
  في السلوك العدواني لصالح ذو الذكاء الوجداني المنخفض. وجود فروق دالة إحصائياً  .2
 وجود فروق في الذكاء الوجداني لصالح الذكور. .3
  

  ):2003 ،دراسة ( رشاد مرسي وسهام الحطاب .10
في ضوء متغيري الذكاء الوجداني والجنس  لدى بعنوان "الفروق في بعض المتغيرات النفسية 

  ."المراهق األزهري
ارية وتقدير بتكهدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق في بعض المتغيرات النفسية مثل الخصائص اإل

فراد مرتفعي ومنخفضي الذكاء الوجداني من  الجنسين وتكونت العينة الدراسية الذات والخجل بين األ
ستخدم الباحث إلبة من طالب الصف الثاني الثانوي األزهري بمدينة القاهرة وقد طالب وطا )200(من 

بتكارية ومقياس تقدير الذات  كل من المقاييس التالية مقياس الذكاء الوجداني  قائمة الخصائص اإل
  خجل.لواختبار ا

  وقد أسفرت نتائج الدراسة عما يلي:
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  بتكارية.لمتغير الذكاء الوجداني في الخصائص اإل ثر دال إحصائياً أوجود  .1
  بتكارية.ثر دال إحصائيا لمتغير الذكاء الوجداني  والجنس في الخصائص اإلأوجود  .2
  ثر دال إحصائيا لمتغير الذكاء الوجداني في الخجل وكذلك.أوجود  .3
 ثر دال إحصائيا لمتغير الذكاء الوجداني في تقدير الذاتأوجود  .4
بتكاريه وتقدير الذات إلذي  يتسم بذكاء وجداني مرتفع أكثر تمتعا بخصائص  تبين أن الفرد ا .5

 قل شعور بالخجل.أو 
  

  ):2003 دراسة ( أنور عبد الغفار،. 11
بعنوان "الذكاء الوجداني وٕادارة الذات وعالقتها بالتعليم الموجه ذاتيا لدى طالب الدراسات العليا بكلية 

  .التربية جامعة المنصورة"
الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين درجات الطالب في أبعاد المقياس المستخدمة في الدراسة  هدفت

ثر الخبرة الدراسية وذلك بتعريف الفروق بين مجموعتي الدراسة أوالكشف عن  ،الحالية ودرجاتهم الكلية
ة الذات والتعليم والتعرف إلى الفروق بين الجنسين من طالب العينة في مقياس  الذكاء الوجداني وٕادار 

طالب وطالبة من طالب الدراسات العليا  بكلية التربية  )325(وتكونت عينة الدراسة من  ،وجه ذاتياً مال
ستخدم الباحث مقياس إدارة الذات من إعداد الباحث ومقياس الذكاء الوجداني من إعداد إ بالمنصورة و 

  حث.الباحث  ومقياس التعلم الموجه نحو  الذات من إعداد البا
  وأسفرت نتائج الدراسة عن ما يلي:

وجود عالقة موجبة بين درجات الطالب في أبعاد المقاييس المستخدمة في الدراسة ودرجاتهم  .1
  الكلية.

  وجود عالقة موجبة بين الذكاء الوجداني وٕادارة الذات. .2
 وجود فروقبين الطالب من الجنسين في الذكاء الوجداني و  دالة إحصائياً غير وجود فروق  .3

  الذات.  إدارة الذات والتعليم الموجه نحودالة في 
  

  ):2003 .دراسة ( عادل هريدي،12
  ."جتماعيةاإل/جداني في ضوء المتغيرات الحيوية بعنوان "الفروق الفردية في الذكاء الو 

صممها  التيإلى التعرف على الفروق الفردية الجوهرية على قائمة الذكاء الوجداني وهدفت الدراسة 
إناث  )59(ذكر و )90(فرد منهم  )149(اون وتكونت عينة الدراسة من - لنموذج بار الباحث وفقاً 

سنة وكانت العينة تنتمي إلى مختلف الخصائص الحيوية  )56- 18(وتراوحت أعمارهم  بين 
ة جتماعية من حيث فئات العمر والحاالت الزواجية ومستويات التعلم والتخصص المهني والبيئ/اإل

  الثقافية ومستويات الدخل وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي.
  ولقد أسفرت النتائج عن ما يلي:
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وجود فروق دالة إحصائيا لصالح اإلناث األكبر سنا المتزوجات  والحاصالت على التعليم  .1
كبر أمرتفع) يتمتعن بقدر  ،دن ومستواهن للدخل الشهري (متوسطالجامعي و يعيشن في الم

الذكاء الوجداني  ومكوناته األساسية وكفاياته الفرعية مقارنة ببقية العينات الفرعية للدراسة من 
  جتماعية.وذلك في ضوء الخصائص  الحيوية/اإل

  .لنوع تبعاً  في الذكاء الوجدانيوجود فروق عدم  .2
  

  ):2000 . دراسة ( سعيد سرور،13
  ."ء الوجداني ومركز التحكمبعنوان "مهارات مواجهة الضغوط وعالقتها بكل من الذكا

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى تباين مهارات مواجهة الضغوط بتباين مستوى الذكاء الوجداني والتعرف 
على التباين في مهارات مواجهة الضغوط بتباين وجهة الضبط أو مركز التحكم و بيان ما إذا كان 

الضبط  والنوع على مهارات مواجهة الضغوط هناك تأثير تفاعلي دال لكل من الذكاء الوجداني ومركز 
 )1999،2000(بكلية دمنهور من العام  وكانت العينة مكونة من طالب وطالبات الدبلوم المهنية

سنة وقد استخدم الباحث  )29و 22(طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين  )526(وبلغت العينة الكلية 
مقياس مهارات مواجهة الضغوط من إعداد عادل السيد  ومقياس الذكاء الوجداني من إعداد لجيرابك 

  ومقياس التحكم أو مركز الضبط إعداد محمد إبراهيم هالل. 1998
  كما توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

  مستوى الذكاء الوجداني. ختالفإل وجود فروق في مهارات مواجهة الضغوط  تبعاً  .1
ثنائي بين مستويات الذكاء ومركز الضبط على مهارات اللتفاعل لثر دال إحصائيا أوجود  .2

  مواجهة الضغوط.
بين مستويات الذكاء الوجداني والنوع على  ثر دال إحصائياً أعدم وجود تفاعل ثنائي ذو  .3

  مهارات مواجهة الضغوط.
الذكاء الوجداني ومركز التحكم والنوع على مهارات  عدم وجود تفاعل ثالثي دال إحصائيا بين .4

 مواجهة الضغوط.
  

 .وجدانيالتي تناولت الذكاء ال جنبيةاأل الدراسات.2
  ):Morehouse , 2007(. دراسة مورهاوس 1

  .الذكاء الوجداني في مجال العمل" ستكشافابعنوان "
الوجداني للقادة العاملين في مجال العمل هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين درجات الذكاء 

من العاملين في مجال العمل المربح  )32المربح والعمل غير المربح وتكونت عينة الدراسة من (
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اون -من العاملين في مجال العمل غير المربح واستخدم الباحث مقياس الذكاء الوجداني لبار )32و(
Bar-On )1997.لقياس الذكاء الوجداني (  

  ت نتائج الدراسة ما يلي:وأسفر 
وجود فروق دالة بين مجموعة القادة العاملين في مجال العمل غير المربح والقادة العاملين في  .1

  مجال العمل المربح.
 وجود فروق في الكفاءة في إدارة الضغوط والتكيف في مجال األعمال المربحة وغير المربحة. .2
 

  ):Livingstone & Day, 2005( . دراسة ليينغستون وداي2
"الذكاء الوجداني وعالقته بكل من سمات الشخصية والذكاء المعرفي وٕادارة الذات والرضا عن  بعنوان

  ."لحياة والعملا
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الذكاء  الوجداني وسمات الشخصية والذكاء المعرفي 

إناث واستخدم  )63ذكور و( )148( م) شخصا منه211وٕادارة الذات وتكونت عينة الدراسة من (
) ومقياس الذكاء الوجداني لماير Bar-On )1997اون -الباحثان مقياس نسبة الذكاء الوجداني لبار

الرضا عن العمل لواناوس وراسيثرز و ) Mayer,Salovey & Caruso )2002وسالوفي وكارسو 
  ).Wanous,Reichers & Hudy )1997وهدي 

  النتائج التالية:وتوصلت الدراسة إلى 
 - وجود عالقة بين درجات أفراد العينة في الذكاء الوجداني والرضا عن العمل على قائمة بار .1

  اون للذكاء الوجداني.
عدم وجود عالقة بين درجات أفراد العينة على مقياس الذكاء الوجداني  لماير وسالوفي  .2

 وكارسو.
 

  ): Bulik , 2005(. دراسة بلوك 3
  .الوجداني في موقع العمل"بعنوان "الذكاء 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء الوجداني والضغوط المدركة في العمل وتكونت عينة 
المدراء) وتم تطبيق  المعلمين، التمرين، ،لين في مهن إنسانية (الطبما) من الع330( الدراسة من

) ومقياس تقييم العمل إعداد Schott,et,al )1998 مقياس الذكاء الوجداني إعداد سكوت وآخرون 
  ).Dudek,et,al )2003ديك وآخرون 

  وأسفرت نتائج الدراسة ما يلي:
  بين الذكاء الوجداني والضغوط المدركة في العمل. وجود عالقة سالبة ودالة إحصائياً  .1
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فراد مرتفعي الذكاء الوجداني لهم القدرة على التعرف على العواطف وٕادراكها برهنت أن اإل .2
  والسيطرة عليها.

وجود قدرة لدى أفراد العينة على التعامل علميا في مكان العمل مع العواطف والمعلومات  .3
  العاطفية وقدرتهم على إدارة الضغوط المهنية.

وجود القدر األكبر من الضغوط المهنية المدركة في مكان العمل لدى المعلمين عنه عند باقي  .4
 أفراد العينة.

 

  ):Scott, 2004( . دراسة سكوت4
  .والحكم األخالقي"الوجداني بعنوان "العالقة بين الذكاء 

إذا كان هناك  ماالعالقة بين الذكاء الوجداني والحكم األخالقي و  إلىالتعرف إلى فت الدراسة وهد
إمكانية للتنبؤ بالذكاء الوجداني من خالل الحكم األخالقي ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق في الذكاء 

) 60وتكونت عينة الدراسة من ( العلمي) ،التخصص (األدبيالحكم األخالقي تبعا لمتغير و الوجداني 
  .طالب وطالبة موزعين بالتساوي على التخصص العلمي والتخصص األدبي

  وأسفرت نتائج الدراسة ما يلي:
  إمكانية التنبؤ بالذكاء الوجداني بدرجات الطلبة على مقياس الحكم األخالقي. .1
عدم وجود فروق بين درجات الطلبة في الذكاء الوجداني والحكم األخالقي باختالف  .2

 العلمي). التخصص(األدبي،
 

  

  ):Lindley, 2001( . دراسة ليندي5
  .ني وعالقته ببعض متغيرات الشخصية"بعنوان "الذكاء الوجدا

وبعض متغيرات الشخصية وتكونت عينة  العالقة بين الذكاء الوجداني إلىالتعرف إلى الدراسة هدفت 
طالبة من طالب الجامعة واستخدمت  )211طالب و( )105طالب وطالبة منهم ( )613الدراسة من (

  الباحثة مقياس جولمان للكفاءة الوجدانية.
  الدراسة إلى النتائج التالية:وتوصلت 

نبساطية، كفاءة بعض متغيرات الشخصية (اإلوجود عالقة موجبة بين الذكاء الوجداني و  .1
  التكيف). ،الداخلية ، تقدير الذات، التفاؤل ووجهة الضبطالذات

  وجود عالقة سالبة دالة بين الذكاء الوجداني وسمة العصابية. .2
 إناث). ،رتبعا لمتغير الجنس (ذكو لوجداني روق في الذكاء افعدم وجود  .3
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  الدراسات المتعلقة بالسعادة :ثالثاً 
  .سعادةالتي تناولت ال العربية الدراسات .1
  :)2011،وحمدي أبو جراد دراسة ( آمال جودة  .1

  .بعنوان "التنبؤ بالسعادة  في ضوء األمل والتفاؤل لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة"
رتباطية بين السعادة واألمل والتفاؤل والتعرف على الكشف عن حجم العالقة اإلوهدفت الدراسة إلى 

األهمية النسبية لكل من األمل والتفاؤل في التنبؤ بالسعادة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة وتألفت 
طالبة من طلبة القدس المفتوحة  )84طالب و( )163( طالب وطالبة منهم )187عينة الدراسة من(

واستخدمت الباحثة مقياس التفاؤل وهو فرع من القائمة  )2010، 2009( ين للعام الدراسيالمسجل
ومقياس األمل إعداد سنايدر وزمالؤه  )1996( العربية للتفاؤل والتشاؤم إعداد احمد عبد الخالق

حمد عبد أتعريب  )1995( ئمة أكسفورد للسعادةوقا )2004( ترجمه احمد عبد الخالق )1991(
  .الخالق

  وبينت نتائج البحث ما يلي:
رتباط موجبة ودالة وكانت معامالت اإل التفاؤل) (األمل، رتبط مع متغيرإأن متغير السعادة  .1

  إحصائيا.
فراد على مقياس أشارت النتائج إلى أن متغير األمل والتفاؤل يسهمان في تفسير درجات األ .2

لعينة الذكور  %)43,2الكلية و(للعينة  %)42,2( السعادة وقد فسر متغير التفاؤل ما نسبته
 )12,2لعينة الذكور و( %)4للعينة الكلية و( %)7,1%) بينما فسر األمل (45( ولإلناث

 لعينة اإلناث.
  

  ):2009 حمد البهاص،أدراسة ( سيد  .2
بعنوان "العفو كمتغير وسيط بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والشعور بالسعادة لدى طالب 

  .الجامعة"
قة بين أبعاد مقياس العفو من ناحية وأبعاد مقياس العوامل الخمسة الالدراسة إلى تقصي العوهدفت 

الكبرى للشخصية والشعور بالسعادة من جانب آخر ومعرفة الفروق بين الذكور واإلناث وبين الطالب 
اختالف ختالف الشعور بالسعادة بإاألكبر سنا واألصغر سنا في متغيري العفو والسعادة ومعرفة مدى 

مستويات العفو ومدى إسهام عوامل الشخصية في تفسير تباين العفو ومعرفة مدى إسهام أبعاد العفو 
في تفسير تباين الشعور بالسعادة وكما كمنت أهمية الدراسة في المعرفة العلمية حول طبيعة العالقة 

بالسعادة كمتغير تابع  بين العفو كمتغير وسيط يقع بين عوامل الشخصية كمتغير مستقل وبين الشعور
طالب وطالبة من طالب الفرقة الرابعة واألولى  )304( وتكونت عينة الدراسة في صورتها النهائية من
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وانحراف  )17.2( بكلية التربية بجامعة طنطنا وقد بلغ متوسط العمر الزمني لطالب الفرقة األولى
وانحراف معياري  )20.7ة الرابعة (بينما بلغ متوسط العمر الزمني لطالب الفرق )2.32معياري (

وقام الباحث بإعداد كل من مقياس العفو ومقياس الشعور بالسعادة أما مقياس العوامل  )1.56(
احث المنهج الوصفي واستخدم الب )2008( الخمسة الكبرى للشخصية وهو من ترجمة أبو زيد الشويقي

  االرتباطي).، (المقارن
  التالية:كما توصلت الدراسة إلى النتائج 

بين أبعاد العفو ودرجات أبعاد الشعور بالسعادة لدى أفراد  رتباطية دالة إحصائياً إوجود عالقة  .1
  عينة الدراسة.

لمتغيري السن والجنس والتفاعل بينهما على متغيرات كل من  عدم وجود تأثير دال إحصائياً  .2
  العفو والشعور بالسعادة.

بين متوسطات درجات الطالب مرتفعي العفو والطالب منخفضي  وجود فروق دالة إحصائياً  .3
العفو على أبعاد الشعور بالسعادة لصالح مرتفعي العفو كما أن أبعاد العفو تسهم في تفسير 

  أبعاد الشعور بالسعادة لدى أفراد عينة الدراسة.
  :كما أوصى الباحث

  ية والمعرفة.بضرورة إبراز دور العفو في تحقيق الشعور بالسعادة الوجدان .1
  

  ):2007 ،دراسة ( آمال جوده .3
  .نفعالي وعالقته بالسعادة والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة األقصى"بعنوان "الذكاء اإل 

نفعالي والسعادة والثقة بالنفس لدى وكانت الدراسة تهدف إلى الكشف عن متوسطات كل من الذكاء اإل
متوسطات أفراد العينة في الذكاء االنفعالي والسعادة طلبة جامعة األقصى والتعرف على الفروق بين 

 وكانت عينة الدراسة قد تألفت من أنثى)، كن أن تعزى إلى متغير الجنس (ذكروالثقة بالنفس والتي يم
من طالب جامعة األقصى وقد اختيرت العينة  طالبة)146 طالب،85( طالب وطالبة، )231(

 الذكور واإلناث وفق نسبة تمثيلهما في المجتمع الدراسي، تيرخُ أبالطريقة العشوائية الطبقية حيث 
بتعريب القائمة وٕاجراء بعض  واعتمدت الباحثة على قائمة أكسفورد للسعادة والتي قام عبد الخالق

  .منهج الوصفي التحليليبند واعتمدت الباحثة على ال )29( التعديالت عليها وتشمل القائمة على
  التالية: وتوصلت الدراسة إلي النتائج

%، 63.16%، 70.67متوسطات الذكاء االنفعالي والسعادة الثقة بالنفس على التوالي هي ( .1
62.34(% 

نفعالي والسعادة والثقة )بين الذكاء اإل (0,01رتباط موجبة ودالة عند مستوى إوجود عالقة  .2
  بالنفس.
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 إلى متغير النوعلسعادة تعزى عدم وجود فروق دالة في متوسطات أفراد العينة على مقياس ا .3
  أنثى).، (ذكر

  :وأوصت الباحثة
  جل تحقيق الوجود األفضل لهم.أيجابي للطلبة من هتمام بتدريس مساق علم النفس اإلباإل .1

  

 ):2007(منال السبيعي،  دراسة .4
بعنوان "الشعور بالسعادة وعالقته بكل من الرضا عن الحياة والتفاؤل ووجهة الضبط لدى 

  المتزوجات في ضوء المتغيرات الديموغرافية".المتزوجات وغير 
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة والتفاؤل ووجهة الضبط 

 بناء)جتماعية، العمر، مستوى التعليم، عدد األ(الحالة اإل والتعرف على أثر المتغيرات الديموغرافية
لشعور بالسعادة والرضا عن الحياة والتفاؤل ووجهة الضبط واستخدمت ابعلى متغيرات الدراسة ممثلة 
مام محمد بن وتكونت عينة الدراسة من العامالت في جامعة اإل رتباطي،الباحثة المنهج الوصفي اإل

 عداد الباحثةإ) واستخدمت الباحثة مقياس الشعور بالسعادة من 204( سالمية والبالغ عددهنسعود اإل
 )1996خرون للرضا عن الحياة تقنيين العنزي ومقياس التفاؤل من اعداد عبد الخالق (ومقياس دينر وآ

  عداد رويتر ترجمة كفافي.إومقياس وجهة الضبط من 
  ما يلي:ن وأسفرت نتائج الدراسة ع

  رتباطية موجبة ودالة بين الشعور بالسعادة وكل من الرضا عن الحياة والتفاؤل .إوجود عالقة  .1
  رتباطية دالة بين الشعور بالسعادة  ووجهة الضبط.إعدم وجود عالقة  .2
عدم وجود فروق في درجة الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة والتفاؤل بين المتزوجات وغير  .3

  المتزوجات.
وجود فروق في الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة والتفاؤل تعزى للعمر لصالح من هم أكبر  .4

  سنًا.
  السعادة تعزى للمستوى التعليمي.عدم وجود فروق في الشعور ب .5
 بناء.عدم وجود فروق في الشعور بالسعادة تعزى لعدد األ .6

 

  ):2006 ( نجوى اليحفوفي، دراسة .5
  .كتئاب وعالقتهما ببعض المتغيرات الديموغرافية لدى طالب الجامعة اللبنانيين"بعنوان "السعادة واإل 

 وبعض المتغيرات الديموغرافية وهيكتئاب واإلهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين السعادة 
من طالب الجامعتين  )610( وتألفت عينة الدراسة من )ونوع الجامعة نتماء الديني،واإل الجنس،(

فردا من الجامعتين  )625( اللبنانية واألمريكية في بيروت وفي دراسة متغير السعادة ضمت العينة
، جامعتين واختيرت هاتان الجامعتانفردا من ال )610كتئاب ضمت العينة (وفي دراسة متغير اإل
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جتماعية وتضم ألنهما تضمان طالب من مختلف المذاهب الدينية والمناطق الجغرافية والطبقات اإل
% من 6من طالب الجامعة في لبنان أما الجامعة األمريكية فتشمل حوالي ) %60( الجامعة اللبنانية

للسعادة والتي قام  أكسفورد قائمةالباحثة  ستخدمتإراسة طالب الجامعة في لبنان وفي هذه الد
  حمد عبد الخالق.أبإعدادها 

  أكدت نتائج الدراسة ما يلي:و
  بين المسلمين والمسيحيين على مقياس السعادة. عدم وجود فروق دالة إحصائياً  .1
  عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث على مقياس السعادة. .2
فقد برهنت النتائج أن طالب الجامعة األمريكية هم أكثر سعادة من فيما يتعلق بمتغير الجامعة  .3

اب تأثر بعامل الطبقة كتئطالب الجامعة اللبنانية وذلك يظهر أن مستوى السعادة واإل
   .جتماعيةاإل، قتصاديةاإل

 كتئاب لدى المسلمين مقارنة بالمسيحيين.رتفاع نسبة اإلإ .4
  

  ):2003 حمد محمد عبد الخالق،أدراسة ( .6
  .نوان "معدالت السعادة لدى عينات عمرية مختلفة من المجتمع الكويتي"بع

الدراسة إلى تحديد معدالت السعادة لدى عينات مختارة من المجتمع الكويتي وفحص الفروق  هدفت
بين األعمار في معدالت السعادة واستكشاف الفروق بين الجنسين في معدالت السعادة وأجريت 

 )61- 15تتراوح أعمارهم بين ( )701( واإلناث )719منهم ذكور ( مواطنا، )1420( الدراسة على
ة والتي وضعها وصنف العينة إلى ست عينات فرعية ولقد استخدم الباحث قائمة أكسفورد للسعاد

  .ارجايل ومارتن ولو
  وكشفت نتائج هذه الدراسة عن:

لثالث وهو العمل أو تفاعل دال بين السعادة وكل من النوع والعمر والعامل اأثر وجود  .1
 الوظيفة.

  

  ):2001 عويد العنزي، حدراسة (فري .7
  .بعنوان "الشعور بالسعادة وعالقته ببعض سمات الشخصية"

بين  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة، باطية مقارنة بين الذكور واإلناثرتإدراسة وكانت  
لدى عينة من طلبة طالبات  )والتوازن الوجداني، التفاؤل، الثقة بالنفس، (الرضا عن الحياة المتغيرات

كلية التربية األساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت كما بلغ قوام العينة 
مقياس الرضا عن الحياة ستخدم الباحث إ طالبة و  )218طالبا و( )192وطالبة بواقع ( طالباً  )410(

 يجابيالوجداني اإلعلى  ضع نورمان ويشملتوازن الوجداني من و ر وزمالئه ومقياس النمن وضع دي
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حمد عبد أومقياس الثقة بالنفس من وضع الباحث ومقياس التفاؤل من إعداد  الوجداني السلبي،و 
  الخالق.

  وأسفرت نتائج الدراسة عن ما يلي:
  من اإلناث.ظهور الفروق الدالة بين الذكور واإلناث في الثقة بالنفس حيث كان الذكور أعلى  .1
لم تظهر فروق  بين الجنسين فيما يتعلق بالرضا عن الحياة والتفاؤل والوجدان االيجابي  .2

  والسلبي.
يجابي من جهة يجابي بين الرضا عن الحياة والثقة بالنفس والتفاؤل والوجداني اإلإرتباط إ .3

  رتباطية سالبة مع الوجدان السلبي.إوعالقة 
 لسلبي متغيرات منبئة بالرضا عن الحياة.يجابي واأن التفاؤل والوجدان اإل .4

    

  ):2001 حمد عبد الخالق وصالح مراد،أدراسة (  .8
  .بعنوان "السعادة والشخصية االرتباطات والمنبئات"

(الصحة  هدفت الدراسة إلى تحقيق هدفين األول فحص ارتباط التقدير الذاتي للسعادة بالمتغيرات
وتمثل الهدف  التدين ونمط السلوك) مصدر الضبط، والتشاؤم،التفاؤل  الصحة الجسمية، النفسية،

 الثاني في بحث إسهام كل من هذه المتغيرات في التنبؤ بالسعادة وأجريت الدراسة على عينة مكونة من
 طالب وطالبة من جامعة الكويت ممن يدرسون في تخصصات مختلفة وتراوحت أعمارهم بين )200(
 )1996( والتشاؤم ألحمد عبد الخالق القائمة العربية للتفاؤل الباحث عاما واستخدم )27، 18(

  والمقياس العربي لنمط السلوك ألحمد عبد الخالق )Rotter,1966( الضبط لمصدر ررويتومقياس 
  واتبع الباحث المنهج الوصفي  في الدراسة. )2000(

  وكشفت نتائج الدراسة عن ما يلي:
(الصحة  بين التقدير الذاتي للسعادة وكل من إحصائياً رتباطية موجة دالة إوجود عالقة  .1

وكل من التشاؤم مصدر  نمط السلوك) والصحة الجسمية، مستوى التدين، التفاؤل، النفسية،
  على التوالي. رتباطان سالبان)إالضبط الخارجي (

 النفسية وأسهمت بمقدار برهنت أن تقدير الفرد لشعوره بالسعادة يرجع أساسا إلى صحته .2
  %)2,1( تدينه ومستوى %)2,3( الداخلي ومصدر الضبط %)8( درجة تفاؤله ثم %)50,5(

  على التوالي.
  .لم يسهم نمط السلوك والصحة الجسمية في الشعور بالسعادة .3
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  ):1995 دراسة ( كريمان محمد عبد السالم بدير، .9
  ." بعنوان "اإلحساس بالسعادة عند األطفال

تجعل األطفال أكثر سعادة بالنسبة إلى شريحتين  التيهدفت الدراسة إلى التعرف على اهم العوامل 
من  طفال)16وتكونت عينة الدراسة من(، سنة)12، 11( سنوات)، 7، 6عمريتين من األطفال (

من جدة بالمملكة العربية السعودية  طفل)300و( سنوات)6، 5( مدرسة السيدة خديجة أعمارهم من
وأخوة وأقارب الطالبات المسجالت في العام  الملتحقين بالمركز التربوي جامعة الملك عبد العزيز،

وقسم الطفولة واألقسام العامة بكلية االقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزيز  )1993الجامعي (
بالسنة  من الملتحقات بقسم تربية الطفل طالبة)100( ،طفل) من مدرسة فتحية بهيج300دة (بج

ستخدام إوتم  )1994، 1993( الرابعة من كلية البنات جامعة عين شمس في العام الجامعي
ستخبار إلى األطفال السعودية وقد تم استخدام الوجوه ستخبارات المفتوحة لألطفال ونفس اإلاإل
ولقد صممت مقياس  مندهش)، غاضب، حزين، سعيد، نفعالية لعينة األطفال بالقاهرة (عابساإل

  حزين).، مصور للعوامل التي ترتبط بالتعبير االنفعالي (سعيد
  ما يلي: أوضحت النتائجو 

في البيئة السعودية  سنوات )6-5ختالف عوامل الشعور بالسعادة في مرحلة الطفولة المبكرة (إ .1
  عن األطفال في القاهرة لنفس السن في ترتيب العوامل.

 سنة) 12- 11( عنها بالنسبة لطفل ت)سنوا 6- 5لشعور بالسعادة لدى طفل (ختلفت عوامل اإ .2
 للعينة المصرية.

 

  .لسعادةالتي تناولت اجنبية األالدراسات  .2
  :(jesus, et al,2010). دراسة خيسوس وآخرون 1

  .بعنوان "الرضا عن الحياة والسعادة بين طالب الجامعة "
فضال عن العالقة بين السعادة  المشاركة) ،المعنى وهدفت الدراسة إلى تقييم ثالث توجهات (السرور،

والرضا عن الحياة والتمييز بين مفهومي السعادة والرضا عن الحياة وتحسين مستوى السعادة لدى طلبة 
  .) طالب وطالبة جامعية320( الجامعة وتكونت العينة من

  وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية :
  هو السرور ويليا المعنى ثم المشاركة .تجاه نحو السعادة من اإل ماً استخدإأن النوع األكثر  .1
 رتباطية بين السعادة والرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعة.إوجود عالقة  .2
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  ):Esa & Tatu. 2010( و. دراسة يسى وتات2
  .بعنوان "ما الذي يجعل الطالب الجامعي سعيدا"

جتماعية والبيئية والعالقات اإلوهدفت الدراسة إلى التعرف على الحالة الشخصية والموارد التعليمية 
  جرين في نفس المجال.أوبحث الفروق بين الذكور واإلناث ومقارنة نتائج الدراسة بدراسات أخرى 

  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
  عدم وجود فروق بين الجنسين في السعادة . •
  ثر ألنماط الحياة لدى الطالب على مستوى الشعور بالسعادة.أوجود  •
 جتماعية والشعور بالسعادة. رتباطية بين العالقات اإلإود عالقة وج •

  

  ):,.Goodarzi, et al 2008(وآخرون . دراسة قودارزي 3

  .بعنوان "دراسة مقارنة في السعادة بين الذكور واإلناث الرياضيون في جامعة طهران"
الرياضيون في جامعة طهران وتكونت وهدفت الدراسة إلى مقارنة مستوى السعادة لدى الذكور واإلناث 

) واستخدم 138إناث والذكور ( )144طالب وطالبة رياضيون منهم ( )282عينة الدراسة من (
  الباحثون قائمة أكسفورد للسعادة.
  وأظهرت الدراسة النتائج التالية:

منه يجابي وفاعلية الذات والرضا عن الحياة أن الطالبات لديهن مستوى أعلى من اإلدراك اإل .1
  عند الذكور.

  حترام الذات بين الذكور واإلناث.إعدم وجود فروق في مستوى  .2
 مستوى السعادة أعلى عند الطالبات منه عند الذكور. .3
  

  :)Helen & Furnham , 2002( . دراسة هيلين وفورن هام4
  .بعنوان " الشخصية وعالقات األقران والثقة بالنفس كمؤشر للسعادة والوحدة النفسية"

الدراسة إلى بحث العالقة بين الشخصية وعالقات األقران والثقة بالنفس كمؤشر للسعادة  وهدفت
  .والوحدة النفسية

  وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :
  جتماعية.رتباطية بين السعادة والثقة بالنفس والتفاعالت اإلإوجود عالقة  .1
  جتماعية.ثر مباشر للوحدة النفسية على التفاعالت اإلأوجود  .2
 نبساط مؤشر على السعادة.كان اإل .3
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  التعقيب على الدراسات السابقةرابعًا: 
 جتماعي.التعقيب على الدراسات التي تناولت الذكاء اإل .1
 .ختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةأوجه االتفاق وأوجه اإل �
 .من حيث مجتمع الدراسة وعينة الدراسة.1

المتمثلة وعينة الدراسة  الدراسة اختيار مجتمعالدراسات السابقة في  معظمالدراسة الحالية مع  تفقتإ
دراسة (خليل محمد خليل و  )2010(فاطمة عبد العزيز المنابري،  دراسة ومنهافي طلبة الجامعة 

 )2003 دراسة (مختار الكيال،و  )2007 دراسة (موسى صبحي القدوة،و  )2009 عسقول،
دراسة و )Bryan Jeremy, 2005(دراسة براين جيرمي و )2003 مد عثمان وعزة حسن،حأدراسة(و 

 بعض الدراسات السابقة  مثلالدراسة الحالية مع  واختلفت، (Koba,et,al, 2001)كوبا وآخرون 
ودراسة (خيرية والتي كانت مكونة من معلمين الفلسفة واالجتماع ) 2011، ميرة عطية عريان(سدراسة 
المكونة ) 2008ودراسة (محمد سعدات، المكونة عينتها من طالبات المرحلة الثانوية ) 2010على، 

المكونة عينتها من طالب مدارس  )2007ودراسة (فاتن فوده، عينته من النساء المشاركات سياسيًا 
األطفال المعاقين سمعيًا والمكونة عينتها من  )2007دراسة (سامية الدندراوي، االدارة والخدمات و 

 دراسة (عادلوالمكونة عينته من مشرفي األنشطة االجتماعية و  )2002ودراسة (محمد الدسوقي، 
 ,Meijs)( ودراسة ميجس وآخرونوالمكونة عينته من طالب الصف األول الثانوي   )1998العدل، 

et al., 2008 ) (هارينج  دراسة) عامًا و 14,15والموصوف عينته بعمر يتراوح بينHarrngg, 

  .والمكونة عينته من اMطفال )2002
 من حيث أداة الدراسة..2

 كأداة رئيسية ستبانةاإل ستخدام المقياس أوإت السابقة في الدراسة الحالية مع معظم الدراسا تفقتإ
دراسة (فاطمة عبد العزيز و  )2011، ميرة عطية عرياندراسة (س ومنها جتماعيلقياس الذكاء اإل

دراسة و  )2009 دراسة (خليل محمد خليل عسقول،و  )2010 دراسة (خيرية على،و  )2010المنابري، 
دراسة و  )2007 دراسة (فاتن فوده،و  )2007 دراسة (موسى صبحي القدوة،و  )2008 (محمد سعدات،
 )2002 دراسة (محمد الدسوقي،و  )2003 حمد عثمان وعزة حسن،أ( دراسةو  )2003 (مختار الكيال،

 Meijs, et al., 2008)(دراسة ميجس وآخرونو )Deepti Hooda,  2009(دراسة ديبتي هودا و 

  . (Koba,et,al, 2001)دراسة كوبا وآخرون و )Bryan Jeremy, 2005(دراسة براين جيرمي و
 .من حيث المنهج المستخدم في الدراسة.3
للمنهج الوصفي التحليلي منها، الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدامها  إتفقت

) 2009ودراسة (خليل عسقول،  )2010ودراسة (خيرية علي،  )2010دراسة (فاطمة المنابري، 
مع دراسة (سامية واتفقت جزئيا )، 2007ودراسة (موسى القدوة،  )2008ودراسة (محمد سعدات، 

مع  واختلفتالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي،  منهجين هما ) باتباعها2007الدندراوي، 
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حيث كانت  )2003) باتباعها المنهج التجريبي، ودراسة (مختار الكيال، 2007دراسة (فاتن فودة، 
  الدراسة عاملية توكيدية.

 

 التعقيب على الدراسات التي تناولت الذكاء الوجداني. .2
 .الحالية والدراسات السابقةختالف بين الدراسة أوجه اإلتفاق وأوجه اإل �
 من حيث مجتمع الدراسة وعينة الدراسة. .1

المتمثلة وعينة الدراسة  الدراسة اختيار مجتمعفي الدراسات السابقة  بعضالدراسة الحالية مع  تفقتإ
 )2005 دراسة ( محمد فرج،و  )2011 (عماد عبيد وعقيل خليل، دراسة ومنها في طلبة الجامعة

 دراسة (حنان الخليفي،الدراسة الحالية مع كل من  واختلفت )Lindley, 2001( دراسة لينديو 
وعينتها من تلميذات الفصل  )2010 دراسة (الهام نصر الدين،وعينتها من المعلمات، و  )2010

 دراسة (سوسن نور الهي،وعينته من مديري المدارس الثانوية، و  )2009 حمد النمري،أدراسة (األول، و 
من  )2009دراسة ( سعد الشهري، عداد التربوي، و وعينتها من طالبات الثانوية وطالبات اإل )2009

وعينتها من معلمات المرحلة  )2009 دراسة (عائشة جوخب،موظفي القطاع العام والخاص، و 
دراسة ( رشاد مرسي وسهام من طالبات المرحلة الثانوية، و  )2009 دراسة (رائدة قشطه،الثانوية، و 

حيث  )2003 دراسة ( أنور عبد الغفار،وعينته من طالب مرحلة الثانوي االزهري،  )2003 ب،الحطا
، 18وكانت عينته من سن( )2003 عادل هريدي،دراسة (كانت عينته من طالب الدراسات العليا، 

دراسة مورهاوس من طالب الدبلوم، و وعينته  )2000 (سعيد سرور، دراسةو  سنة، )56
)Morehouse , 2007(  دراسة بلوك و)Bulik , 2005 ( .المركزة على العاملين 

 من حيث أداة الدراسة.. 2
 كأداة رئيسية ستبانةستخدام المقياس أو اإلإالدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في  تفقتإ

 دراسة (حنان الخليفي،و ) 2011 دراسة (عماد عبيد وعقيل خليل،ي ومنها الوجدان لقياس الذكاء
دراسة ( سعد الشهري، و  )2009 دراسة (سوسن نور الهي،و ) 2009 حمد النمري،أدراسة (و ) 2010
 )2005 محمد فرج،دراسة (و ) 2009 دراسة (رائدة قشطه،و  )2009 دراسة (عائشة جوخب،و ) 2009

عادل دراسة (و  )2003 أنور عبد الغفار،دراسة (و  )2003 رشاد مرسي وسهام الحطاب،( دراسةو 
دراسة و )Morehouse , 2007(دراسة مورهاوس و  )2000 سعيد سرور،دراسة (و  )2003 هريدي،

دراسة بلوك و )Lindley, 2001( دراسة لينديو )Livingstone & Day, 2005( ليينغستون وداي
)Bulik , 2005 (.  

  .من حيث المنهج المستخدم في الدراسة.3
دراسة  استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي منها،الدراسات السابقة في الدراسة الحالية مع  إتفقت

) 2009 دراسة (عائشة جوخب،و ) 2009دراسة ( سعد الشهري، و  )2011 (عماد عبيد وعقيل خليل،
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 دراسة (حنان الخليفي،مع  واختلفت، )2003 دراسة ( عادل هريدي،و ) 2009 دراسة (رائدة قشطه،و 
المستخدمة للمنهج  )2010 دراسة (الهام نصر الدين، المستخدمة للمنهج الوصفي المقارن، )2010

المستخدم للمنهج الوصفي  )2009 حمد النمري،أدراسة (و رتباطي والسببي المقارن، الوصفي اإل
  رتباطي والمقارن.المستخدمة للمنهج الوصفي اإل )2009 دراسة (سوسن نور الهي،المسحي، 

  

 بالسعادة.التعقيب على الدراسات التي تناولت الشعور .3
 .ختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقةأوجه اإلتفاق وأوجه اإل �

 . من حيث مجتمع الدراسة وعينة الدراسة.1
المتمثلة وعينة الدراسة  الدراسة اختيار مجتمعفي الدراسات السابقة  معظمالدراسة الحالية مع  تفقتإ

 حمد البهاص،أسيد دراسة (و ) 2011،وحمدي أبو جراد آمال جودة ( دراسة ومنها في طلبة الجامعة
 دراسة (فريد عويد العنزي،و  )2006 نجوى اليحفوفي،( دراسةو ) 2007 دراسة (آمال جوده،و ) 2009
دراسة خيسوس ومن الدراسات األجنبية  )2001 احمد عبد الخالق وصالح مراد،( دراسةو  )2001

مع  وٕاختلفت ),.Goodarzi, et al 2008(وآخرون  دراسة قودارزيو  (jesus, et al,2010)وآخرون 
دراسة و ) وكانت عينتها من العامالت المتزوجات وغير المتزوجات، 2007(منال السبيعي، دراسة 

)، 61، 15( وكانت العينة من مختلف الفئات العمرية من سن )2003احمد محمد عبد الخالق،(
 وعينتها من األطفال. )1995 كريمان محمد عبد السالم بدير،دراسة (و 

 من حيث أداة الدراسة.. 2
لقياس  كأداة ستبانةاإل ت السابقة في استخدام المقياس أوالدراسة الحالية مع معظم الدراسا تفقتإ
) 2011 ،وحمدي أبو جرادآمال جودة دراسة ( شعور بالسعادة وخاصة قائمة أكسفورد للسعادة، ومنهاال
 )2006 نجوى اليحفوفي،( دراسة) و 2007(منال السبيعي،  ودراسة )2007 آمال جوده،( دراسةو 
 واختلفت )Deepti Hooda, 2009(دراسة ديبتي هودا و  ،)2003 احمد محمد عبد الخالق،دراسة (و 

نفعالية لعينة األطفال لوجوه اإلل ةمستخدالم )1995 كريمان محمد عبد السالم بدير،( مع دراسة
ولقد صممت مقياس مصور للعوامل التي ترتبط  مندهش)، غاضب، حزين، سعيد، بالقاهرة (عابس

  حزين).، بالتعبير االنفعالي (سعيد
  .من حيث المنهج المستخدم في الدراسة.3
آمال دراسة ( الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج الوصفي التحليلي منها، الدراسة الحالية مع إتفقت
حمد أسيد ( دراسةمع  واختلفت، )2001 الخالق وصالح مراد،احمد عبد دراسة ( و )2007 جوده،

) 2007(منال السبيعي،  المتبع للمنهج الوصفي المقارن واالرتباطي، ودراسة )2009 البهاص،
رتباطية الدراسة اإل )2001 دراسة (فريد عويد العنزي، المستخدمة للمنهج الوصفي االرتباطي، و

 المقارنة.
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  ية عن الدراسات السابقةما يميز الدراسة الحال.4
جتماعي والذكاء الوجداني وعالقتهما وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناولها الذكاء اإل

، وتسليط الضوء على متغيرات الدراسة التي ال بالشعور بالسعادة لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة
جل ترسيخ وتوعية الطالب أبين طلبة الدراسات العليا وذلك من  كثر شيوعاً تعد المتغيرات األ

سعادة للطالب الجامعي مما الجامعيين الى أهمية الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني والشعور بال
خرين ومدى وعيهم بمعامالتهم مع اآل قرانهم وزيادةابيًا على المعامالت بين الطالب وأيجينعكس إ

، وتتميز الدراسة الحالية بدراستها لمتغيراتها م وتفسيرهم للمواقف المتعرضين لهافهمهم لمن يحيطون به
(الذكاء االجتماعي، الذكاء الوجداني، الشعور بالسعادة)، وعينتها التي تتكون من طلبة الجامعات 

  .وكذلك باألدوات التي أعدها الباحث
  

  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة.5
  لمناسبة للدراسة.تحديد المتغيرات ا .1
  تعريف المصطلحات. .2
  طار النظري للدراسة الحالية.بناء اإل .3
  تحديد أبعاد المقاييس وبناء أدوات الدراسة المناسبة. .4
 جراءات المناسبة للدراسة.تحديد اإل .5
  تحديد المنهج واألساليب االحصائية. .6
 المناسبة.كيفية عرض ومناقشة النتائج وتفسيرها وتقديم التوصيات والمقترحات  .7

  

  فروض الدراسة ًا:خامس
لشعور بالسعادة لدى توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذكاء االجتماعي وا ال .1

 .طلبة الجامعة
لشعور بالسعادة لدى طلبة توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذكاء الوجداني وا ال .2

 .الجامعة
 جتماعي تعزى إلى متغير الجنسفي مستوى الذكاء االتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ال .3

 .لدى طلبة الجامعة أنثى)، (ذكر
ر التخصص توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االجتماعي تعزى إلى متغي ال .4

 .لدى طلبة الجامعة علمية)، (أدبية كليات
 إلى متغير الجامعة ي تعزىتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء االجتماع ال .5

 .لدى طلبة الجامعة امعة اإلسالمية)الج، (األزهر
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 وجداني تعزى إلى متغير الجنستوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء ال ال .6
 .بة الجامعةلدى طل أنثى)، (ذكر

             توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الوجداني تعزى إلى متغير      ال .7
  .لدى طلبة الجامعة علمية)، (أدبية التخصص كليات

 ي تعزى إلى متغير الجامعةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الوجدان ال .8
  .ة الجامعةلدى طلب الجامعة اإلسالمية)، (األزهر

 لسعادة تعزى إلى متغير الجنستوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور با ال .9
  .لدى طلبة الجامعة أنثى)، (ذكر

زى إلى متغير التخصص توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالسعادة تع ال .10
  .لدى طلبة الجامعة علمية)، (أدبية كليات

 ة تعزى إلى متغير الجامعةتوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالسعاد ال .11
 .بة الجامعةلدى طل امعة اإلسالمية)الج، (األزهر

  .الشعور بالسعادةعلى مستوى تأثير الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني ختلف يال  .12
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  الفصل الرابع
  إجــراءات الدراسـة

  

 مقدمة. �
  .منهج الدراسة �
  .مجتمع الدراسة �
  .عينة الدراسة �
  .أدوات الدراسة �
  .الخطوات اإلجرائية �
 األساليب اإلحصائية.  �
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  الفصل الرابع
  إجـراءات الدراسـة

  مقدمة:
التــي قــام بهــا  الفصــل الخطــوات واإلجــراءات التــي تمــت فــي الجانــب الميــدانيهــذا فــي يعــرض الباحــث 

ا الدراســة، مــن حيــث مــنهج الدراســة، مجتمــع الدراســة، والعينــة التــي طبقــت عليهــ لتحقيــق أهــداف الدراســة
ختبــار والمعالجــات اإلحصــائية التــي اســتخدمت فــي تحليــل البيانــات إل باحــثها الواألدوات التــي اســتخدم

  صدق وثبات األدوات والتوصل إلى النتائج النهائية للدراسة، وذلك على النحو التالي:
  

  منهج الدراسـة :
ولبيان مدى  الدراسة،تبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع وأهداف إ
فهـو "يتنـاول دراسـة أحـداث وظـواهر وممارسـات قائمـة موجـودة متاحـة للدراسـة  ،متغيرات الدراسة نتشارإ

حسـان إوالقياس كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها، ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها ويحللها" (
  ).43: 2002األغا، 

  

  مجتمع الدراسة:
جميـع طلبـة المسـتوى الثالـث المسـجلين فـي الجامعـات الفلسـطينية بمحافظـات تكون مجتمع الدراسة مـن 

) 6420والبـــالغ عـــددهم () 2012، 2011للعـــام الجـــامعي (غـــزة (جامعـــة األزهـــر والجامعـــة االســـالمية) 
  من الجامعة االسالمية). 3984، ومن جامعة األزهر 2436طالب وطالبة (

  

  عينة الدراسة:
  قسمين هما:وقسم الباحث العينة إلى 

  أ. العينة االستطالعية:
 للتحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة، قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية

في  جامعة األزهر بغزة والجامعة االسالمية بغزةطلبة  مقسمة بالتساوي بين) 46عشوائية قوامها (
الذكاء (أدوات الدراسة، بهدف التحقق من صالحية ، محافظة غزة من مجتمع الدراسة األصلي

البيئة أفراد العينة الميدانية في ي علللتطبيق  )والشعور بالسعادة ،الذكاء الوجدانياالجتماعي، 
  .الفلسطينية، من خالل حساب الصدق والثبات بالطرق اإلحصائية المالئمة

  

  ب. العينة الميدانية:
) من 603، وقد بلغ عدد أفراد العينة (العشوائيةالطبقية بطريقة العينة قام الباحث باختيار عينة الدراسة 
  .%)9.39وشكلت العينة نسبة ( (جامعة األزهر، الجامعة االسالمية) طلبة الجامعات في محافظة غزة
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لمتغيرات لعدد من اعينة الدراسة تبعًا  لتوزيع التكرارات والنسب المئوية التالي يبين) 1رقم (والجدول 
  :، وذلك كما يليالتصنيفيةالمستقلة 

  )1جدول (
  يبين وصف العينة تبعًا للمتغيرات التصنيفية

  %  العدد  المتغير  البيان

 الجنس
 48.4 292 ذكر

 51.6 311 أنثى

 الجامعة
 48.1 290  األزهر

 51.9 313  اإلسالمية

 الكلية تخصص
 59.5 359  كليات أدبية

 40.5 244  كليات علمية

  
  :الدراسةأدوات 

I. د الباحث  مقيـاس الذكاء االجتماعي: إعدا  
الــــذكاء ( علــــى األدب التربــــوي والدراســــات الســــابقة ذات الصــــلة بموضــــوع البحــــث الباحــــث طــــالعإبعــــد 

المسـتخدمة فـي الدراسـات السـابقة منهـا مقيـاس سـميرة  سواالطالع على العديد من المقايي، )االجتماعي
 مقيـــــاس رونالـــــد ريجـــــو تعريـــــب الســــــمادونيو )، 2010( المنـــــابريمقيـــــاس فاطمـــــة و  )،2011( عريـــــان

) تعريب 2001( مقياس الذكاء االجتماعي لسيلفيرا وآخرونو )، 1993( حمد الغولأمقياس و )، 2004(
محمد  )، ومقياس2003( مقياس أحمد عثمان وعزت حسنو )، 2007( محمد عليان، مقياس فاتن فودة

مــــن االســــاتذة المتخصصــــين فــــي علــــم الــــنفس عــــن طريــــق ي نخبــــة )، واســــتطالع رأ2002( الدســــوقي
  ستبانة وفق الخطوات التالية:غير الرسمي قام الباحث ببناء اإل المقابالت الشخصية ذات الطابع

  تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة. .1
  صياغة الفقرات التي تقع تحت كل بعد. .2
) يوضح االستبانة 1( ) فقرة والملحق رقم41ت (ولية والتي شملإعداد اإلستبانة في صورتها األ .3

  في صورتها االولية.
  ختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات.إجل أستبانة على االساتذة المشرفين من عرض اإل .4
  ي المشرفين.تعديل االستبانة بشكل أولي حسب رأ .5
مختلـف  مـن ) من المحكمين في مجال علم الـنفس والقيـاس والتقـويم15( عرض االستبانة على .6

  ) يبين اسماء االساتذة المحكمين.2( الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، والملحق رقم
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) يبـــين االســـتبانة فـــي 3( ســـاتذة المحكمـــين والملحـــق رقـــموصـــى بهـــا األأجـــراء التعـــديالت التـــي إ .7
  صورتها النهائية.

، درجــات 5دائمــًا هــي: ســتجابة علــى كــل فقــرة وفقــًا لتــدرج خماســي البــدائل علــى طريقــة لكــرت، و وتــتم اإل
  .درجة واحدة فقط 1درجتين، مطلقًا  2نادرًا  ،درجات 3درجات، أحيانًا  4غالبًا 

 فقـرةوعلـى المفحـوص أن يحـدد مـدى انطبـاق كـل باستثناء الفقرات السلبية تصحح بعكـس هـذا االتجـاه، 
التـالي ) 2رقـم (، والجدول تحت العمود الذي يتفق مع رأيه الفقرةأمام )  Xعليه، وذلك بوضع عالمة ( 

  يوضح توزيع الفقرات على األبعاد والفقرات السلبية:
  )2جدول (

  يبين األبعاد وعدد فقرات وأرقام فقرات مقياس الذكاء االجتماعي

  تسلسل الفقرات  األبعاد  م
عدد 
  الفقرات

  السلبية رقم

  8  11  11 – 1  التعامل مع اآلخرين  1
  20، 14  10  21 -  12  التواصل االجتماعي  2
  30، 29، 28، 24  10  31 -  22  فهم اآلخرين  3
  41، 39  10  41 -  32  التأثير والتأثر االجتماعي  4

  9  41  المجموع
  

وتتـراوح  للمقيـاس الخمـسالمقيـاس بجمـع درجاتـه فـي الفئـات  علـىويتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص 
وتــدل الدرجــة ، درجــة) 205 - 41( بــينفــي الصــورة األوليــة المقيــاس الكليــة للمفحــوص علــى درجات الــ

مسـتوى ذكـاء اجتمـاعي بينما تدل الدرجة المنخفضـة علـى  ،جتماعي مرتفعإمستوى ذكاء المرتفعة على 
  .منخفض

  صدق وثبات مقياس الذكاء االجتماعي:
حســاب الصــدق والثبــات وذلــك ل، علــى أفــراد العينــة االســتطالعية االجتمــاعيمقيــاس الــذكاء تــم تطبيــق 
  حصائية المالئمة.بالطرق اإل

  

  الصـدق:. 1
)، فهـو يعنـي 254 :1997فـرج، صـفوت ختبار مـا صـمم لقياسـه (أن يقيس اإل ،صدق اإلختباريقصد ب

كلما تعددت مؤشرات الصـدق كلمـا كـان ذلـك أنه و ، درجة تحقيق األهداف التربوية التي صمم من أجلها
  الطرق التالية لحساب الصدق:وقد استخدم الباحث ، داًال على زيادة الثقة في األداة
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  أ. صدق المحكمين:
المتخصصـين فـي مجـال علـم الـنفس على مجموعة من  وليةفي صورته األ قام الباحث بعرض المقياس

من أساتذة الجامعات من حملة الدكتوراه وممن يعملون في الجامعات الفلسطينية فـي قطـاع غـزة والبـالغ 
وذلـــك بهـــدف األخـــذ ســـماء الســـادة المحكمـــين وامـــاكن عملهـــم أيوضـــح  )2( ) والملحـــق رقـــم15عـــددهم (

نتمـــاء الفقـــرات إلـــى كـــل بعـــد مـــن االبعـــاد إحـــول مناســـبة فقـــرات االســـتبانة ومـــدى  بـــآرائهم ومالحظـــاتهم
قام الباحث بإدخال التعديالت الالزمة على بعـض  وفي ضوء ذلك، االربعة، ووضوح صياغاتها اللغوية

  .فقرات المقياس
  الداخلي: تساقصدق اإل ب. 

حســاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل فقــرة لحســاب صــدق اســتبانة الــذكاء االجتمــاعي قــام الباحــث ب
  :ذلك التالي  يبين )3رقم ( الجدول، و تنتمي إليهودرجة البعد الذي 

  )3جدول (
  .الذي تنتمي إليه مع درجة البعد االجتماعييبين معامل ارتباط درجة كل فقرة من مقياس الذكاء 

  الفقرة  البعد
  معامل
  االرتباط

  الفقرة  البعد  مستوى الداللة
  معامل
  االرتباط

  مستوى الداللة

1-  
التعامل مع 

  اآلخرين
  

 0.01دالة عند  0.530 1

3-  
  فهم اآلخرين

 0.01دالة عند  0.470 22

 غير دالة إحصائياً  0.177 23 0.01دالة عند  0.489 2

 0.01دالة عند  0.436 24 غير دالة إحصائياً  0.087 3

 0.01دالة عند  0.518 25 0.01دالة عند  0.453 4

 0.01دالة عند  0.471 26 0.01دالة عند  0.726 5

 0.01دالة عند  0.454 27 غير دالة إحصائياً  0.206 6

 0.01دالة عند  0.519 28 0.01دالة عند  0.485 7

 0.01دالة عند  0.627 29 0.01دالة عند  0.523 8

 0.01دالة عند  0.523 30 0.01دالة عند  0.512 9

 0.05دالة عند  0.392 31 0.01دالة عند  0.598 10

 0.01دالة عند  0.435 11

4-  
التأثير والتأثر 

  االجتماعي

 0.01دالة عند  0.561 32

2-  
التواصل 
  االجتماعي

 0.01دالة عند  0.641 33 0.01دالة عند  0.376 12

 0.01دالة عند  0.541 34 0.05دالة عند  0.365 13

 0.01دالة عند  0.639 35 0.05دالة عند  0.361 14

 0.01دالة عند  0.439 36 0.01دالة عند  0.564 15

 0.01دالة عند  0.611 37 غير دالة إحصائياً  0.285 16

 0.01دالة عند  0.515 38 0.01دالة عند  0.538 17

 0.01دالة عند  0.552 39 0.01دالة عند  0.561 18
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 0.01دالة عند  0.705 40 0.01دالة عند  0.589 19

 0.01دالة عند  0.493 41 0.01دالة عند  0.511 20

  0.01دالة عند  0.502 21

  0.393 = 0.01، وعند مستوى 0.304 = 0.05عند مستوى ) 44(د.ح = قيمة ر الجدولية 

حققـت فقرة)  37(وعددها  االجتماعيمقياس الذكاء أن معظم فقرات السابق ) 3رقم (يتبين من الجدول 
  . 0.05ومستوى  0.01رتباطات دالة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه عند مستوى داللة إ

)، وتتـراوح الدرجـة الكليـة للمقيـاس فـي صـورته 26، 16، 6، 3في حين لـم تحقـق الفقـرات ذات األرقـام (
) 37وقــــد تــــم حــــذف هـــذه الفقــــرات ليصــــبح عــــدد الفقــــرات لالختبــــار( ) درجــــة185 - 37النهائيـــة بــــين (

  .) االستبانة بعد حذف الفقرات األربعة منها3( ويوضح الملحق رقم
بحساب معامل االرتباط بين درجة كـل بعـد والدرجـة الكليـة لمقيـاس الـذكاء االجتمـاعي،  الباحث قامكما 

  التالي يبين ذلك:) 4رقم (والجدول 
  )4جدول (

  يبين معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس الذكاء االجتماعي

  المتغير
معامل 
  االرتباط

  مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.746  خرينالتعامل مع اآل

 0.01دالة عند  0.802  التواصل االجتماعي

 0.01دالة عند  0.736  فهم اآلخرين

 0.01دالة عند  0.828  التأثير والتأثر االجتماعي

  0.393 =0.01، وعند مستوى 0.304 =0.05عند مستوى ) 44(د.ح= الجدولية  )ر(قيمة 

مقيــاس السـابق أنـه توجـد ارتباطـات دالـة إحصـائيًا بـين درجـة كـل بعـد مـن أبعـاد ) 4(يتبـين مـن الجـدول 
)، 0.828 – 0.736للمقيــــاس، فقــــد تراوحــــت قــــيم االرتبــــاط بــــين (والدرجــــة الكليــــة الــــذكاء االجتمــــاعي 

  .0.01عند مستوى  وجميعها قيم دالة
يـاس فـي صـورته النهائيـة كون الباحث قد تحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس ويبقى المقيوبذلك 

  .) االستبانة في صورتها النهائية3( ويبين الملحق رقم فقرة 37يتكون من 
  

  :لمرتبط بمحكالصدق ا ج.
فحــوص ولهــذا البــد مــن الحكــم ويــدل الصــدق المــرتبط بمحــك علــى قــدرة االختبــار علــى التنبــؤ بســلوك الم

ختبــارات فــي ضــوء أحــد المحكــات ويجــب أن نميــز بــين غرضــين يســتخدم فيهــا هــذا علــى األداء فــي اإل
النوع من الصدق األول منها: التنبؤ الطويل المدى، وثانيها التشخيص،  ويـتم ذلـك فـي ضـوء العالقـات 
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الزمنيــة بــين المحــك واالختبــار فــاذا تصــاحب أو تــالزم زمنيــا جمــع البيانــات لالختبــارين يصــبح فــي هــذه 
صـدق مـن النـوع التالزمـي، واذا طبـق االختبـار بعـد فتـرة زمنيـة قـد يصـل إلـى حـد السـنوات فـان الحالـة ال

  ).82:1992(فواد أبو حطب،  الصدق يصبح تنبؤي
 الخـاص بالباحـث مـع االجتمـاعيتطبيق مقيـاس الـذكاء تم للتحقق من أن المقياس سيعطي نتائج دقيقة 

محمـد  والمسـتخدم فـي دراسـة) تعريـب محمـد عليـان 2001( مقياس الذكاء االجتماعي لسـيلفيرا وآخـرون
وذلــك بهــدف حســـاب الصــدق التالزمــي لمقيــاس الـــذكاء ، فقــرة 21) والــذي يتكــون مـــن 2008( ســعدات

بحســاب االرتبــاط بــين درجــات  تــممــن خــالل حســاب االرتبــاط بــين درجــات المقياســين، فقــد  االجتمــاعي
موضــوع الدراســة الحاليــة مــع الدرجــة الكليــة لمقيــاس  االجتمــاعياألبعــاد والدرجــة الكليــة لمقيــاس الــذكاء 

  التالي:) 5رقم (، كما في الجدول االجتماعي كمحكالذكاء 
  )5جدول (

  يبين معامل ارتباط درجات األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الذكاء
  االجتماعي المحكمع الدرجة الكلية لمقياس الذكاء االجتماعي موضوع الدراسة  

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  االجتماعيالذكاء 

 0.01دالة عند  0.675  التعامل مع اآلخرين

 0.01دالة عند  0.666  التواصل االجتماعي

 0.01دالة عند  0.538  فهم اآلخرين

 0.01دالة عند  0.676  التأثير والتأثر االجتماعي

 0.01دالة عند  0.620  الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي

  0.393 =0.01، وعند مستوى 0.304 =0.05عند مستوى ) 44(د.ح = الجدولية  )ر(قيمة 

السـابق أنـه توجـد ارتباطـات دالـة إحصـائيًا بـين درجـات أبعـاد مقيـاس الـذكاء  )5( رقـم يتبين من الجـدول
مقيـاس الـذكاء الجتمـاعي ودرجته الكليـة مـع الدرجـة الكليـة لمقيـاس الـذكاء ا االجتماعي موضوع الدراسة

والمســــتخدم فــــي دراســــة محمــــد ســــعدات  ) تعريــــب محمــــد عليــــان2001( االجتمــــاعي لســــيلفيرا وآخــــرون
من الصدق التالزمي  مقبولة، أي أن المقياس يتسم بدرجة 0.01عند مستويات داللة أقل من ) 2008(

  .االجتماعيوأنه يصلح لقياس الذكاء 
  
  الثبــات:.2

النتـائج عنـد تكـرار القيـاس باسـتخدام نفـس األداة وفـي نفـس يقصد بثبات االختبار "الحصول علـى نفـس 
  وتم حساب الثبات بالطريقتين التاليتين: ،الظروف"
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  ثبات التجزئة النصفية: .أ
فقرة)،  18درجات الفقرات الزوجية (و فقرة)،  19حساب معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية (تم 

في صورته النهائية بعد حذف الفقرات التي لم تـرق لمسـتوى الداللـة الذكاء االجتماعي والمكونة لمقياس 
فقــرة)، وقــد بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون بــين  37فــي صــدق االتســاق الــداخلي (مجمــوع الفقــرات= 

لتعديل طول االختبـار بسبب كون عدد فقرات  جتمان التنبؤيةمعادلة  تثم استخدم )،0.640(النصفين 
متســاويين)، وقــد بلغــت قيمــة معامــل الثبــات بعــد التعــديل بتلــك المعادلــة  غيــر صــفين(الن فرديــةالمقيــاس 

، األمـــر الــذي يـــدلل علــى درجــة جيـــدة مــن الثبـــات تفــي بمتطلبـــات مقبولـــة علميــاً وهــي قيمــة   )0.780(
  الدراسة.

  ألفا كرونباخ: طريقةب. 
فـي صـورته النهائيـة بحسـاب معامـل ألفـا كرونبـاخ لفقـرات  االجتمـاعيتقدير ثبات مقياس الـذكاء كما تم 
  التالي يبين ذلك:) 6رقم (ككل، والجدول المقياس ولفقرات كل بعد 

  )6جدول (
  قيم الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ لمقياس الذكاء االجتماعييبين 

  
  
  
  
  
  
  

الســابق أن معــامالت الثبــات باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ تراوحــت بــين ) 6رقــم (يتضــح مــن الجــدول 
  التطبيق.وتفي بمتطلبات )، وجميعها مقبولة علميًا، 0.853 – 0.581(

موضوع الدراسـة يتسـم بدرجـة عاليـة مـن الصـدق  االجتماعيللباحث أن مقياس الذكاء  يتبينومما سبق 
  والثبات؛ تعزز النتائج التي سيتم جمعها للحصول على النتائج النهائية للدراسة.

 

II. د الباحثمقيـاس الذكاء الوجداني: إعدا  
(الـــذكاء  لصـــلة بموضـــوع البحـــثالدراســـات الســـابقة ذات او  علـــى األطـــر النظريـــة بـــاالطالعقـــام الباحـــث 

فـي  المسـتخدمة سواالطـالع علـى العديـد مـن المقـايي ، بهدف إعـداد مقيـاس الـذكاء الوجـداني،ني)الوجدا
اون –بـار ومقياس  )2001( ومقياس عثمان ورزق )2005( مقياس رشا الديديالدراسات السابقة منها 

ومقيـــاس  )2009المســتخدم فـــي دراســـة رائــدة قشـــطة ( ألعســـرومقيــاس صـــفاء ا )2003تعريــب عجـــوة (

  قيم ألفا  عدد الفقرات  األبعاد

 0.619  9  التعامل مع اآلخرين

 0.660  9  االجتماعيالتواصل 

 0.609  9  فهم اآلخرين

 0.581  10  التأثير والتأثر االجتماعي

 0.853  37  الدرجة الكلية للمقياس
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اســتطالع راي نخبــة مــن بعــد و )، 2003ومقيــاس أنــور عبــد العفــار ( وعربــه أيضــا عبــد العــال اون -بــار
االسـاتذة المتخصصــين فــي علــم الــنفس عــن طريـق المقــابالت الشخصــية ذات الطــابع غيــر الرســمي قــام 

  تالية:الباحث ببناء االستبانة وفق الخطوات ال
  تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها االستبانة. .1
  صياغة الفقرات التي تقع تحت كل بعد. .2
) يوضح االستبانة 1( ) فقرة والملحق رقم41ولية والتي شملت (إعداد االستبانة في صورتها األ .3

  في صورتها االولية.
  لجمع البيانات. ختبار مدى مالئمتهارض االستبانة على األساتذة المشرفين من أجل إع .4
  ي المشرفين.تعديل االستبانة بشكل أولي حسب رأ .5
) مــن المحكمــين التربــويين مــن مختلــف الجامعــات الفلســطينية فــي 15( عــرض االســتبانة علــى .6

  ساتذة المحكمين.) يبين أسماء األ2( قطاع غزة، والملحق رقم
يبـــين االســـتبانة فـــي  )3( ســـاتذة المحكمـــين والملحـــق رقـــملتعـــديالت التـــي أوصـــى بهـــا األجـــراء اإ .7

  صورتها النهائية.
فقرة)، وتتم االستجابة على كل منها وفقـًا لتـدرج خماسـي  41ويتكون المقياس في صورته األولية من ( 

درجتين،  2نادرًا  ،درجات 3درجات، أحيانًا  4غالبًا ، درجات 5دائمًا هي: البدائل على طريقة لكرت، و 
وعلـى المفحـوص أن الفقـرات السـلبية تصـحح بعكـس هـذا االتجـاه،  باسـتثناء، درجة واحـدة فقـط 1مطلقًا 

تحــت العمــود الــذي يتفــق مــع  الفقــرة) أمــام Xعليــه، وذلــك بوضــع عالمــة ( فقــرةيحــدد مــدى انطبــاق كــل 
  التالي يوضح توزيع الفقرات والفقرات السلبية على كل بعد من األبعاد:) 7رقم (، والجدول رأيه

  )7جدول (
  فقرات وأرقام فقرات مقياس الذكاء الوجدانييبين أبعاد وعدد 

  تسلسل الفقرات  األبعاد
  عدد

  الفقرات
  الفقراترقم 

  السلبية
  6  10  10 - 1  رف على االنفعاالتالتع

  17  10  20 - 11  فهم االنفعاالت
  31، 30، 28  11  31 - 21  إدارة االنفعاالت

    10  41 - 32  توظيف االنفعاالت
  5  41    المجموع

وتتـراوح  للمقيـاس الخمـسالمقيـاس بجمـع درجاتـه فـي الفئـات  علـىويتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص 
وتــدل الدرجــة ، درجــة) 205 - 41بــين (فــي الصــورة األوليــة المقيــاس الكليــة للمفحــوص علــى درجات الــ
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ني مســتوى ذكــاء وجــدابينمــا تــدل الدرجــة المنخفضــة علــى مســتوى ذكــاء وجــداني مرتفــع المرتفعــة علــى 
  .منخفض

  

  صدق وثبات مقياس الذكاء الوجداني:
حســاب الصــدق وذلــك ل، ســتطالعيةعلــى أفــراد العينــة اإلمقيــاس الــذكاء الوجــداني بتطبيــق قــام الباحــث 

  والثبات بالطرق اإلحصائية المالئمة.
   الصـدق:.1

  أ. صدق المحكمين:
المتخصصـين فـي مجـال علـم الـنفس ولية على مجموعة من صورته األقام الباحث بعرض المقياس في 

من أساتذة الجامعات من حملة الدكتوراه وممن يعملون في الجامعات الفلسطينية فـي قطـاع غـزة والبـالغ 
ســـماء الســـادة المحكمـــين وامـــاكن عملهـــم وذلـــك بهـــدف األخـــذ يوضـــح أ )2( ) والملحـــق رقـــم15عـــددهم (

تمـــاء الفقـــرات إلـــى كـــل بعـــد مـــن االبعـــاد بـــآرائهم ومالحظـــاتهم حـــول مناســـبة فقـــرات االســـتبانة ومـــدى ان
االربعة، ووضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء ذلك قام الباحث بإدخال التعديالت الالزمة على بعـض 

  فقرات المقياس.
  

  تساق الداخلي:صدق اإل ب. 
التـالي  ) 8رقم (الجدول ، و رتباط بين درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إليهمعامالت اإلحساب تم 

  :ذلكيبين 
  )8جدول (

  الذي تنتمي إليه يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة من مقياس الذكاء الوجداني مع درجة البعد

  الفقرة  البعد
  معامل
  االرتباط

  الفقرة  البعد  مستوى الداللة
  معامل
  االرتباط

  مستوى الداللة

1-  
التعرف على 

  االنفعاالت
  

 0.01دالة عند  0.519 1

3-  
إدارة 

  االنفعاالت

 0.01دالة عند  0.705 21

 0.01دالة عند  0.735 22 0.01دالة عند  0.523 2

 0.01دالة عند  0.705 23 0.05دالة عند  0.313 3

 0.01دالة عند  0.622 24 0.01دالة عند  0.586 4

 0.01دالة عند  0.681 25 0.01دالة عند  0.577 5

 0.01دالة عند  0.639 26 غير دالة إحصائياً  0.235 6

 0.01دالة عند  0.786 27 0.01دالة عند  0.653 7

 غير دالة إحصائياً  0.116- 28 0.01دالة عند  0.553 8

 0.01دالة عند  0.362 29 0.01دالة عند  0.604 9

 0.05دالة عند  0.312 30 0.01دالة عند  0.618 10
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2-  
فهم 

  االنفعاالت

 0.01دالة عند  0.337 31 0.01دالة عند  0.707 11

 0.05دالة عند  0.366 12

4-  
توظيف 
  االنفعاالت

 غير دالة إحصائياً  0.199 32

 0.01دالة عند  0.400 33 0.01دالة عند  0.563 13

 0.01دالة عند  0.651 34 0.01دالة عند  0.684 14

 0.01دالة عند  0.437 35 0.01دالة عند  0.483 15

 0.01دالة عند  0.695 36 0.01دالة عند  0.667  16

 0.01دالة عند  0.546 37 0.01دالة عند  0.471 17

 0.01دالة عند  0.603 38 0.01دالة عند  0.511 18

 0.01دالة عند  0.662 39 0.01دالة عند  0.600 19

 0.01دالة عند  0.575 40 0.01دالة عند  0.459 20

 0.01دالة عند  0.638 41  

  0.393 = 0.01، وعند مستوى 0.304 = 0.05عند مستوى ) 44(د.ح = الجدولية  )ر(قيمة 

ارتباطات دالة حققت فقرة)  38مقياس الذكاء الوجداني (معظم فقرات أن السابق  )8( يتبين من الجدول
، فـي حـين لـم تحقـق الفقـرات 0.05ومسـتوى  0.01الـذي تنتمـي إليـه عنـد مسـتوى داللـة مع درجـة البعـد 

 - 38)، وبذلك تتراوح الدرجـة الكليـة للمفحـوص علـى المقيـاس فـي صـورته النهائيـة بـين (32، 28، 6(
  ) درجة.190

التـالي ) 9رقـم (حساب معامل االرتباط بين درجة كـل بعـد والدرجـة الكليـة للمقيـاس، والجـدول وتم كذلك 
  يبين ذلك:

  )9جدول (
  يبين معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  األبعاد

 0.01دالة عند  0.802  التعرف على االنفعاالت

 0.01دالة عند  0.834  فهم االنفعاالت

 0.01عند دالة  0.835  إدارة االنفعاالت

 0.01دالة عند  0.696  توظيف االنفعاالت

  0.393 =0.01، وعند مستوى 0.304 =0.05عند مستوى ) 44(د.ح= الجدولية  )ر(قيمة 

الســابق أنــه توجــد ارتباطــات دالــة إحصــائيًا بــين درجــة كــل بعــد مــن أبعــاد  )9رقــم ( يتبــين مــن الجــدول
)، 0.835 – 0.696للمقيــاس، فقــد تراوحــت قــيم االرتبــاط بــين (والدرجــة الكليــة مقيــاس الــذكاء الوجــداني 

  .0.01عند مستوى  وجميعها قيم دالة
كون الباحث قد تحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس ويبقى المقيـاس فـي صـورته النهائيـة يوبذلك 

  فقرة. 38يتكون من 
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  الصدق التالزمي:ج. 
منى الباحث بتطبيق مقياس الذكاء الوجداني من إعداد للتحقق من أن المقياس سيعطي نتائج دقيقة قام 

ذلـــك بهـــدف حســـاب الصـــدق التالزمـــي لمقيـــاس الـــذكاء و  ،فقـــرة 85) والـــذي يتكـــون مـــن 2009( عـــوض
حســاب تــم مــن خــالل حســاب االرتبــاط بــين درجــات المقياســين، فقــد موضــوع الدراســة الحاليــة الوجــداني 

لمقياس الذكاء الوجداني موضوع الدراسة الحالية مع الدرجة االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكلية 
  التالي:) 10رقم (، كما في الجدول المحك الوجدانيالكلية لمقياس الذكاء 

  )10جدول (
  يبين معامل ارتباط درجات األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الذكاء

  المحك مع الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجدانيالوجداني موضوع الدراسة 
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الذكاء الوجداني

 0.01دالة عند  0.531  التعرف على االنفعاالت

 0.01دالة عند  0.522  فهم االنفعاالت

 0.01دالة عند  0.473  إدارة االنفعاالت

 0.01دالة عند  0.458  توظيف االنفعاالت

 0.01دالة عند  0.623  الدرجة الكلية للذكاء الوجداني

  0.393 = 0.01، وعند مستوى 0.304 = 0.05عند مستوى ) 44(د.ح = الجدولية  )ر(قيمة 

السابق أنه توجد ارتباطات دالة إحصـائيًا بـين درجـات أبعـاد مقيـاس الـذكاء ) 10رقم (يتبين من الجدول 
الخـــاص بمنـــى  ودرجتـــه الكليـــة مـــع الدرجـــة الكليـــة لمقيـــاس الـــذكاء الوجـــداني موضـــوع الدراســـة الوجـــداني
مـن الصـدق  جيـدة، أي أن المقيـاس يتسـم بدرجـة 0.01، عند مسـتويات داللـة أقـل مـن )2009(عوض 

  التالزمي وأنه يصلح لقياس الذكاء الوجداني.
  

  :استبانة الذكاء الوجداني ثبــات.2
  قام الباحث بحساب ثبات مقياس الذكاء الوجداني بالطريقتين التاليتين:

  النصفية:ثبات التجزئة  .أ
فقرة)،  19درجات الفقرات الزوجية (و فقرة)،  19حساب معامل االرتباط بين درجات الفقرات الفردية (تم 

فـي صـورته النهائيـة بعـد حـذف الفقـرات التـي لـم تـرق لمسـتوى الداللـة الذكاء الوجـداني والمكونة لمقياس 
مــة معامــل ارتبــاط بيرســون بــين فقــرة)، وقــد بلغــت قي 38فــي صــدق االتســاق الــداخلي (مجمــوع الفقــرات= 

بــراون التنبؤيــة لتعــديل طــول االختبـــار بســبب كــون  –ثــم اســتخدم معادلــة ســبيرمان  )،0.674(النصــفين 
متســاويين)، وقــد بلغــت قيمــة معامــل الثبــات بعــد التعــديل بتلــك  (النصــفين زوجيــةعــدد فقــرات المقيــاس 

ـــة  ـــة علميـــاً وهـــي قيمـــة  )0.805(المعادل ـــات تفـــي ، األمـــر الـــذي مقبول ـــدة مـــن الثب ـــى درجـــة جي يـــدلل عل
  بمتطلبات الدراسة.
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  ألفا كرونباخ: ب. الثبات بطريقة
 طريقـة الفـا كرونبـاخ مـن خـالل حسـاب الوجداني في صورته النهائية بتقدير ثبات مقياس الذكاء كما تم 

  ذلك: التالي يبين) 11رقم (ككل، والجدول المقياس ولفقرات كل بعد معامل ألفا كرونباخ لفقرات 
  )11جدول (

  قيم الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ لمقياس الذكاء الوجدانييبين 
  
  
  
  
  
  
  

ألفــا كرونبــاخ تراوحــت بــين  أن معــامالت الثبـات باســتخدام طريقــةالســابق ) 11رقــم (يتضـح مــن الجــدول 
  وتفي بمتطلبات التطبيق.)، وجميعها مقبولة علميًا، 0.904 – 0.730(

للباحــث أن مقيــاس الــذكاء الوجــداني موضــوع الدراســة يتســم بدرجــة عاليــة مــن الصــدق  يتبــينوممــا ســبق 
  والثبات؛ تعزز النتائج التي سيتم جمعها للحصول على النتائج النهائية للدراسة.

  

III.  2001تعريب أحمد عبد الخالق ( :أكسفورد للسعادة قائمة(  
، وقـام أحمـد عبـد الخـالق فورد للسـعادةهـم معـدو قائمـة أكسـ )1995كل من أرجايـل ومـارتن ولـو ( يعتبر

كمــا أن الــذي عــزز لــدى  لتتماشــى مــع البيئــة العربيــة وأجــرى بعــض التعــديالت عليهــا) بتعريبهــا 2001(
استخدام قائمة أكسفورد للسعادة هو استخدام القائمـة فـي العديـد مـن الدراسـات منهـا دراسـة آمـال الباحث 

) وفــي دراســة 2006) ودراســة نجـوى اليحفــوفي (2007() وآمــال جــودة 2011جـودة وحمــدي أبــو جـراد (
وكمـا تـم اسـتخدامها فـي البيئـة  ) وجميع هذه الدراسات تمت في البيئـة العربيـة2003أحمد عبد الخالق (

   .)2008ن قبل دراسة قودارزي وآخرون (األجنبية م

وفقـًا لتـدرج خماسـي فقرة)، وتـتم االسـتجابة علـى كـل منهـا  29يتكون المقياس في صورته األولية من (و 
درجتين،  2نادرًا  ،درجات 3درجات، أحيانًا  4غالبًا ، درجات 5دائمًا هي: البدائل على طريقة لكرت، و 

  يجابية وتصحح بهذا االتجاه.درجة واحدة فقط، وجميع الفقرات إ 1مطلقًا 
درجات الـوتتـراوح علـى جميـع الفقـرات المقياس بجمع درجاته  علىويتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص 

وتــدل الدرجــة المرتفعــة ، درجــة) 145 - 29بــين (فــي الصــورة األوليــة المقيــاس الكليــة للمفحــوص علــى 
  .شعور منخفض بالسعادةبينما تدل الدرجة المنخفضة على شعور مرتفع بالسعادة على 

  

  قيم ألفا  عدد الفقرات  المتغير

 0.744  9  التعرف على االنفعاالت

 0.730  10  فهم االنفعاالت

 0.801  10  إدارة االنفعاالت

 0.769  9  توظيف االنفعاالت

 0.904  38  الدرجة الكلية للمقياس
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  :صدق وثبات مقياس أكسفورد للسعادة
  الصـدق: .1

  أ. صدق المحكمين:
ولية على مجموعة من المتخصصين في مجال علم النفس صورته األالمقياس في قام الباحث بعرض 

من أساتذة الجامعات من حملة الدكتوراه وممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة والبالغ 
ماكن عملهم وذلك بهدف األخذ أسماء السادة المحكمين و أيوضح  )2( ) والملحق رقم15عددهم (
  .ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االستبانة، ووضوح صياغاتها اللغويةبآرائهم 

  

  صـدق االتساق الداخلي:ب. 
 )12رقـم ( رتباط بين درجة كـل فقـرة والدرجـة الكليـة للمقيـاس، والجـدولبحساب معامالت اإلقام الباحث 
  :ذلكالتالي يبين 

  )12جدول (
  الكلية للمقياسدرجة المع فقرات مقياس الشعور بالسعادة يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة من 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  مستوى الداللة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
 0.01دالة عند  0.644  16 0.01دالة عند  0.649  1

 غير دالة إحصائياً  0.165  17 0.01دالة عند  0.537  2

 0.01دالة عند  0.679  18 0.01دالة عند  0.463  3

 0.01دالة عند  0.558  19 0.01دالة عند  0.480  4

 0.01دالة عند  0.660  20 0.01دالة عند  0.603  5

 0.01دالة عند  0.590  21 0.01دالة عند  0.649  6

 0.01دالة عند  0.500  22 0.01دالة عند  0.658  7

 0.01دالة عند  0.555  23 0.01دالة عند  0.625  8

 0.01دالة عند  0.450  24 0.05دالة عند  0.370  9

 0.01دالة عند  0.612  25 0.01دالة عند  0.539  10

 0.01دالة عند  0.678  26 0.01دالة عند  0.598  11

 0.01دالة عند  0.422  27 0.01دالة عند  0.550  12

 0.01دالة عند  0.575  28 0.01دالة عند  0.716  13

 0.01دالة عند  0.643  29 0.01دالة عند  0.661  14

   0.01دالة عند  0.635  15
  0.393 = 0.01، وعند مستوى 0.304 = 0.05عند مستوى ) 44(د.ح = الجدولية  )ر(قيمة 

حققــــت فقــــرة)  28(فقـــرات مقيــــاس الشــــعور بالســــعادة  معظــــمأن  الســــابق) 12رقــــم (يتبـــين مــــن الجــــدول 
، فيما لم تحقـق الفقـرة 0.05ومستوى  0.01مستوى داللة ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية للمقياس عند 
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) ارتباطـــًا داًال مــع الدرجـــة الكليــة للمقيـــاس وقــد تـــم حــذفها، وبـــذلك يبقــى المقيـــاس فــي صـــورته 17رقــم (
بــين فــي الصــورة النهائيــة المقيـاس الكليــة للمفحــوص علــى  ةدرجــفقــرة، وتتـراوح ال 28النهائيـة يتكــون مــن 

  .درجة) 140 - 28(
 

  ات مقياس أكسفورد للسعادة:ثب. 2
  ، كما يلي:باستخدام التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ الشعور بالسعادةثبات مقياس  تم تقدير

  ثبات التجزئة النصفية: .أ
درجـات الفقـرات الزوجيـة و فقـرة)،  14قام الباحث بحساب معامل االرتبـاط بـين درجـات الفقـرات الفرديـة (

ــم تــرق  14( فقــرة)، والمكونــة لمقيــاس الشــعور بالســعادة فــي صــورته النهائيــة بعــد حــذف الفقــرات التــي ل
فقـــرة)، وقـــد بلغـــت قيمـــة معامـــل  28لمســـتوى الداللـــة فـــي صـــدق االتســـاق الـــداخلي (مجمـــوع الفقـــرات = 

ول بــراون التنبؤيــة لتعــديل طــ –ثــم اســتخدم معادلــة ســبيرمان  )،0.742(ارتبــاط بيرســون بــين النصــفين 
متسـاويين)، وقـد بلغـت قيمـة معامـل الثبـات  (النصـفين زوجيـةاالختبـار بسبب كون عدد فقرات المقيـاس 

، األمـر الـذي يـدلل علـى درجـة جيـدة مـن مقبولـة علميـاً وهي قيمـة   )0.852(بعد التعديل بتلك المعادلة 
  الثبات تفي بمتطلبات الدراسة.

  

  ألفا كرونباخ: الثبات بطريقة .ب
تقــدير ثبــات مقيــاس الشـعور بالســعادة فــي صــورته النهائيــة بحسـاب معامــل ألفــا كرونبــاخ لفقــرات كمـا تــم 

تـدلل علـى مسـتوى قيمـة مقبولـة و )، وهـي 0.929)، وقـد بلغـت قيمـة ألفـا (28المقيـاس (عـدد الفقـرات = 
  جيد من الثبات، وتفي بمتطلبات تطبيق المقياس على أفراد العينة.

ـــات وبـــذلك يتضـــح أن مقيـــاس الشـــع ـــدة مـــن الصـــدق والثبـــات تفـــي بمتطلب ور بالســـعادة يتســـم بدرجـــة جي
  التطبيق على أفراد العينة الكلية.

  

  الخطوات اإلجرائية:
  طار النظري وعرض الدراسات السابقة قام الباحث بما يلي:طار العام للدراسة وعرض اإلبعد تحديد اإل

  دوات الدراسة.تصميم أ .1
  دوات على المشرفين.عرض األ .2
  دوات الدراسة على المحكمين وأهل التخصص والخبرة.عرض أ .3
 دوات بما أوصى به المتخصصون.تعديل األ .4

  دوات من الجامعتين.احث على الصفة الرسمية بتطبيق األحصول الب .5
  ستطالعية.تطبيق األدوات على العينة اإل .6
  قام الباحث بالخطوات التالية:بعدها التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة  .7
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ـــة الدراســـة بصـــورة جماعيـــة،تطبيـــق أدوات الدراســـة  .1 ـــب  603والتـــي تكونـــت مـــن  علـــى عين طال
بغـزة بعـد أن تـم الحصـول علـى إذن مسـبق  الجامعـة االسـالميةو بغزة وطالبة من جامعة األزهر 

 من كلتا الجامعتين بتطبيق أدوات الدراسة.

ـــــامج اإلحصـــــاء المحوســـــو  تســـــتبيانامراجعـــــة اإل .2 ـــــات فـــــي برن وٕاجـــــراء  ،SPSS بٕادخـــــال البيان
 المعالجات اإلحصائية المناسبة.

 .عرض النتائج وتفسيراتها ومناقشتها .3

 صياغة التوصيات الالزمة.  .4
  

  األساليب اإلحصائية
" باستخدام الحاسوب، SPSS" اإلنسانية لعلوملزم اإلحصائية الر تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج 
  بالطرق اإلحصائية التالية:بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة وذلك 

 ستخدم الباحث:للتحقق من صدق وثبات األدوات إ

تســـاق الـــداخلي لـــألدوات، وثبـــات التجزئـــة للكشـــف عـــن صـــدق اإل ارتبـــاط بيرســـون: ةلـــدمعا .1
  النصفية.

 معادلة سبيرمان براون: لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية. .2

 ألفا كرونباخ: إليجاد ثبات األدوات. طريقة .3
  

  ة التالية في اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من الفرضيات:األساليب اإلحصائيتخدم الباحث واس
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي: للكشف عن مستويات المتغيرات. .1

  معامل ارتباط بيرسون: للكشف عن العالقة بين متغيرات الدراسة. .2
داللــــة الفــــروق بــــين متوســــطات درجــــات مجمــــوعتين : للكشــــف عــــن T-Test(ت)  اختبــــار .3

 مستقلتين.

الذكاء االجتماعي بأبعاده ودرجته الكليـة االنحدار الخطي المتعدد لفحص قوة تأثير معامل  .4
 .الشعور بالسعادةعلى بأبعاده ودرجته الكلية  والذكاء الوجداني
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  الفصل الخامس
  

  وتفسيرها ومناقشتها نتائـج الدراسـة
  مقدمة:
  نتائج أسئلة الدراسة:أوًال: 
  نتائج فروض الدراسة:ثانيًا: 
  توصيات ومقترحات الدراسة.ثالثًا: 
  المراجع العربية.رابعًا: 

  المراجع األجنبية.خامسًا: 
  .المالحقسادسًا: 

  سابعًا: ملخص الدراسة باللغة االنجليزية.
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  الفصل الخامس
  وتفسيرها ومناقشتها نتائـج الدراسـة

  مقدمة
يستعرض الباحث في هذا الفصل النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، وذلك بعد اإلجابة عن 

حث بتفسير التساؤالت والتحقق من الفرضيات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة، كما سيقوم البا
  اإلطار النظري والدراسات السابقة:تم التوصل إليها في ضوء ومناقشة النتائج التي 

� �

  نتائج أسئلة الدراسة:
 الذي ينص على: نتائج السؤال األول

  ما مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة؟ 
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث باســتخدام المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والــوزن النســبي 

التــالي ) 13(والجــدول  ،بأبعــاده ودرجتــه الكليــة العينــة علــى مقيــاس الــذكاء االجتمــاعيالســتجابات أفــراد 
  يبين ذلك:

  )13جدول (
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن يبين 

  النسبي الستجابات أفراد العينة على مقياس الذكاء االجتماعي

 المقياس
  عدد

 الفقرات 
  المتوسط

 الحسابي 
  االنحراف

 المعياري 
  الوزن النسبي

%  
  الترتيب

 1 78.1 4.22 35.17  9  التعامل مع اآلخرين
 2 77.6 4.30 34.90  9  التواصل االجتماعي

 3 76.1 4.41 34.23  9  فهم اآلخرين
  4 75.7 4.60 37.86  10  التأثير والتأثر االجتماعي

   76.8 13.60 142.15  37  الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي

الســابق أن الــذكاء االجتمــاعي لــدى أفــراد عينــة الدراســة مــن طلبــة الجامعــات ) 13(يتضــح مــن الجــدول 
%)، كما أن مستوى أبعاد الذكاء االجتماعي لدى أفراد 76.8ويقع عند وزن نسبي ( ،بمحافظة غزة جيد

  %).78.1– 75.7عينة الدراسة تتراوح بين وزن نسبي (
علـــى مقيـــاس الــــذكاء  يهـــا طلبــــة الجامعـــات فـــي محافظـــة غـــزةويعـــزو الباحـــث الدرجـــة التـــي حصـــل عل

وهـم طلبـة الجامعـة  من المجتمـع الفلسـطيني إلى أن البحث الحالي طبق على شريحة واعية االجتماعي
طبيعـــة  يعـــزو ذلـــك إلـــى والـــذين لـــديهم قـــدر مـــن العقالنيـــة وكـــم وافـــي مـــن العالقـــات االجتماعيـــة وأيضـــاً 

وعدم خضوعهم لمشاعر اليأس والصدمات  القات األفراد االجتماعيةمتاز بعالمجتمع الفلسطيني الذي ي
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والصـــراعات االجتماعيـــة التـــي يتعـــرض لهـــا الطالـــب الجـــامعي بخاصـــة، وٕان امـــتالك الطالـــب الجـــامعي 
القـدر الكــافي مـن االحســاس العـالي والقــدرة العاليـة علــى تفهـم طبيعــة األفـراد الــذين يتعامـل معهــم والــذين 

العاليــة علــى تكــوين عالقــات مســتمرة  وطيبــة بــأقرانهم وايمــانهم بفكــرة النجــاح مــن يحيطــون بــه وقــدرتهم 
تلعــب الجامعــة الــدور المهــم فــي تقــديمها ألهميــة العالقــات كمــا خــالل المشــاركة االجتماعيــة الفعالــة، و 

 االجتماعيـة وحســن التعامــل والتصــرف مــع االخــرين وتوجيههـا وثنائهــا علــى الســلوك المرغــوب اجتماعيــاً 
من خالل المقررات الدراسية، ويلعب الدين دور في التأكيـد علـى أهميـة العالقـات االجتماعيـة بـين أفـراد 

تفقــت النتيجــة الحاليــة مــع مــا إقــد و  ،جتمعــاتالمجتمــع فالعالقــات بــين أفــراد المجتمــع هــي ســبب تقــدم الم
الـذكاء االجتمـاعي  ) حيث كـان الـوزن النسـبي لمقيـاس2007توصل إليه موسى القدرة في دراسته عام (

) حيـث تربـع بعـد التعامـل الفعـال مـع اآلخـرين فـي الصـدارة 2009ومع دراسة رائدة قشطة (%)، 78.1(
التــي كانــت نتيجتــه وجــود  )2009( واختلفــت النتيجــة مــع دراســة خليــل عســقول%) 71.2بــوزن نســبي (

  مستوى متدني من الذكاء االجتماعي.
  ي كما يلي:وكانت مستويات أبعاد الذكاء االجتماع

 %).78.1يأتي بعد التعامل مع اآلخرين في أعلى مراتب الذكاء االجتماعي بوزن نسبي ( - 
 %)، 77.6ويأتي التواصل االجتماعي في المرتبة الثانية بوزن نسبي ( - 
 %).76.1يليه فهم اآلخرين بوزن نسبي ( - 
 .%)75.7(وفي المرتبة األخيرة يأتي بعد التأثير والتأثر االجتماعي بوزن نسبي  - 

فــذلك وفيمــا يتعلــق بتصــدر بعــد (التعامــل مــع اآلخــرين) وحصــوله علــى أعلــى مراتــب الــذكاء االجتمــاعي 
يعــزو يتفــق مــع األدب التربــوي لكــون الــذكاء االجتمــاعي ال يبــدأ إال مــن خــالل التعامــل مــع اآلخــرين، و 

وانعكاســاتها علــى مــدى إلــى وعــي الشــباب الجــامعي بأهميــة العالقــات االجتماعيــة ايضــًا ذلــك الباحــث 
 ،تقويــة أواصـــر المحبـــة واالنـــدماج داخـــل المجتمـــع الجـــامعي وانعكاســـاتها علـــى خدمـــة المجتمـــع المحلـــى

يـنم أن المرحلـة الجامعيـة ذات خصـائص مميـزة فارتفاع بعد التعامل مع اآلخرين لدى الطالب الجامعي 
وتحقـق الثقـة  يد التعامل مـع اآلخـرين مرحلة تكوين صداقات وتجمعات شبابية وفيها يتزا امنها باعتباره

المتبادلة  بين الطالب مما يؤدي إلى الدفع بهم نحو التفاعـل المشـترك والعمـل التشـاركي ويـرى الباحـث 
أن تفعيــل مبــدأ التعامــل مــع اآلخــرين داخــل المؤسســات التعليميــة مــن شــأنه االرتقــاء بمســتوى الجامعــة 

 العالقـات االجتماعيـة لـدى الشـباب فضـالً  مة مرحلـة لتضـخحيـث تعتبـر هـذه المرحلـوالمؤسسة التعليمية 
وال سـيما فـي  عن دور التنشئة االجتماعية والثقافة لدى المجتمـع الفلسـطيني فـي تنشـئة الشـاب الجـامعي

الطالـــب الجـــامعي خاصـــة، ويعـــزو الباحـــث ل االوضـــاع التـــي يمـــر بهـــا مجتمعنـــا الفلســـطيني عامـــة و ظـــ
 هيـة سـلم الـذكاء االجتمـاعي إلـى أن الطالـب الجـامعي ال يقضـي وقتـحصول بعد التـأثر والتـأثير فـي نها

اليومي داخل الحرم الجامعي، أو مع اآلخرين، والن بعد التـأثر والتـأثير االجتمـاعي يعـد بعـد االنصـهار 
  في التعامل مع اآلخرين والتواصل معهم وفهمهم.
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 نتائج السؤال الثاني الذي ينص على:

  لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة؟ ما مستوى الذكاء الوجداني 
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث باســتخدام المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والــوزن النســبي 

) 14رقـــم (والجـــدول  الســـتجابات أفـــراد العينـــة علـــى مقيـــاس الـــذكاء الوجـــداني بأبعادهـــا ودرجتهـــا الكليـــة،
  التالي يبين ذلك:

  )14جدول (
  الحسابي واالنحراف المعياريالمتوسط يبين 

  والوزن النسبي الستجابات أفراد العينة على مقياس الذكاء الوجداني

 المقياس
عدد 
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  الوزن النسبي
%  

  الترتيب

 2 77.0 4.87 34.63 9  التعرف على االنفعاالت

 3 75.8 5.32 37.91 10  فهم االنفعاالت

 4 64.6 6.29 32.28 10  االنفعاالتإدارة 

 1 78.6 5.37 35.35 9 توظيف االنفعاالت

  73.8 16.18 140.18  38  الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني

الســـابق أن الـــذكاء الوجـــداني لـــدى أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن طلبـــة الجامعـــات ) 14(يتضـــح مـــن الجـــدول 
  %).73.8( بمحافظة غزة يقع عند مستوى جيد بوزن نسبي

 ية التي تنطوي على إدراك االنفعاالتإلى طبيعة الطلبة الجامعيين النمائويعزو الباحث هذه النتيجة 
وقدرتهم على الطالب الجامعي على التعرف إلى وجدان اآلخرين وحالتهم الوجدانية  ةبدقة وتقييمها وقدر 

معرفي انفعالي لدي الطالب الجامعي تنظيم انفعاالتهم، حيث تعتبر المرحلة الجامعية مرحلة انفجار 
وطبيعة البيئة التي يعيش فيها الطالب الجامعي من أسرة وجامعة تدعم تنمية الجانب الوجداني لدى 

حد كبير مع  وهذه النتيجة تتفق إلى اعات الجانب المزاجي لدى اآلخرين،الطالب وتحثه على مر 
دراك الدقيق لإلنفعاالت، اإلالتوظيف و الفرد على الذكاء الوجداني هو قدرة  اإلطار النظري حيث يعتبر

التي توصلت إلى أن الوزن النسبي للذكاء الوجداني ) 2009يجة مع دراسة رائدة قشطة (هذه النت وتتفق
)68.33.(%  

  وترتبت مستويات أبعاد الذكاء الوجداني كما يلي:
 %).78.6نسبي (يأتي بعد توظيف االنفعاالت في أعلى مراتب الذكاء الوجداني بوزن  - 
 %).77ثم بعد التعرف على االنفعاالت في المرتبة الثانية بوزن نسبي ( - 
 %).75.8االنفعاالت في المرتبة الثالثة بوزن نسبي ( فهمويأتي بعد  - 
 %)، 64.4االنفعاالت بوزن نسبي ( إدارة يليه في المرتبة األخيرة بعد - 
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باحث ذلك إلى أن الطالب الجامعي يعي فيعزو ال (توظيف االنفعاالت) وفيما يتعلق بتصدر بعد
لمستوى الثالث من الجامعة باستخدام انفعاالته بالشكل الصحيح والوقت المناسب والن الطالب في ا

ويستطيع التصرف تكونت لديه خبرة علمية وعملية عالية في تفسير انفعاالته وانفعاالت اآلخرين  تكون
لحرص الطلبة أن كما في عالقاته الوجدانية مع اآلخرين، طالب متمرس  ويكون بذلك في ضوئها

الجامعيين على توظيف انفعاالتهم بالشكل الصحيح الذي يعود عليهم بالمنفعة وزيادة العالقات 
رئيسيًا في حياة الفرد فقدرة الفرد العالية على توظيف االنفعاالت االجتماعية، والتي بدورها تلعب دورًا 

 نحو النمو االنفعالي اإليجابي، ويعزو الباحث تدني بعد إدارة االنفعاالت إلىتساعده على اإلتجاه 
 ظروفًا استثنائية فرضت عليه نمط حياة معين، حيث تعد الشعب الفلسطيني هايعيش الظروف التي

ث ربما التقبل يوره أدى إلى خلق تحدي بين الطالب وٕادارة انفعاالته في بعض األوقات بحدوهذا ب
جعل الظروف االستثنائية الطالب الجامعي مخزن السارة  كما أنه في بعض األحيان تغير  اإلنفعاالت

 لبعض االنفعاالت سواء كانت السارة أو غير السارة.
  

 الذي ينص على: نتائج السؤال الثالث

 ما مستوى الشعور بالسعادة لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة؟

استخدام المتوسط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري والـوزن النسـبي السـتجابات تم لإلجابة عن هذا السؤال 
) 15رقـم (والجـدول  من طلبة الجامعات بمحافظـة غـزة علـى مقيـاس الدرجـة الكليـة للسـعادة،أفراد العينة 

  التالي يبين ذلك:
  )15جدول (

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبييبين 
  العينة على الدرجة الكلية للشعور بالسعادةالستجابات أفراد 

 المتوسط عدد الفقرات المقياس
االنحراف 
 المعياري

  الوزن النسبي
% 

شعور الدرجة الكلية لل
 سعادةبال

28 96.4 17.1 68.8 

السـابق أن الدرجـة الكليـة للشـعور بالسـعادة لـدى أفـراد عينـة الدراسـة مـن طلبـة ) 15(يتضح من الجدول 
%)، ممـا يشـير إلـى أن أفـراد العينـة يتمتعـون 68.8الجامعات بمحافظة غزة جيد ويقع عند وزن نسـبي (

  من الشعور بالسعادة. متوسطةبدرجة 
الصراعات والتحديات  ويعزو الباحث ذلك إلى كون الطالب الجامعي طالب ذو خبرة على مواجهة

يتبع ما رات اجتماعية واقتصادية وثقافية و من تغي) 2006:2(اليومية والتي أشارت إليها آمال جودة 
الباحث أن هذه الظروف خلقت نوع من التحدي  يم االنسانية، ويرىير الحاصل في القذلك التغ
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الن الطالب الجامعي يعي أن التغلب على كل هذه العقبات استطاع الذي لطالب الجامعي لاإليجابي 
السعادة في الدنيا تقوم على فهم االنسان لذاته ودفعها في السير في طريق الفضيلة واالبتعاد عن 
الملذات المادية وهذا ما أوصى به الدين االسالمي، كما ولطبيعة الطالب الجامعي المقتنع بحدود 

الدور االكبر في شعوره بالسعادة، وتدل هذه  امكانياته واستمتاعه بعالقاته االجتماعية واالنفعالية
النتيجة أن الطالب الجامعي يتعرض إلى العديد من المواقف االجتماعية والمواقف االنفعالية السارة 

وهذا ما أكدته النتيجتين السابقتين في حصول الطلبة الجامعين على مستوى  التي تحدث لديه السعادة،
واتفقت  ،%)73.8بوزن نسبي ( االنفعاليالذكاء و ، %)76.8سبي (وزن نبالذكاء اإلجتماعي جيد من 

مستوى السعادة عند أن والتي توصلت إلى  )2007( آمال جودة دراسة هذا الدراسة مع ما توصلت إليه
 %).63.11طلبة الجامعة يساوي (

   
 نتائج فروض الدراسة:

  :الذي ينص على نتائج الفرض األول .1

داللـة إحصــائية بـين الـذكاء االجتمــاعي والشـعور بالســعادة لـدى طلبــة  ال توجـد عالقـة ارتباطيــة ذات
 الجامعة.

لــذكاء االجتمــاعي والشــعور بالســعادة  ألفــراد العينــة، اســتخدم الباحــث معامــل اللكشــف عــن العالقــة بــين 
  التالي يبين ذلك:) 16رقم (والجدول  ارتباط بيرسون،

  )16جدول (
  لدى أفراد العينة الشعور بالسعادةو يبين معامالت االرتباط بين الذكاء االجتماعي 

 مستوى الداللة  الدرجة الكلية للشعور بالسعادة الذكاء االجتماعي
 0.01دالة عند  0.340  التعامل مع اآلخرين
 0.01دالة عند  0.248 التواصل االجتماعي

 0.01دالة عند  0.185  فهم اآلخرين
 0.01دالة عند  0.386  التأثير والتأثر االجتماعي

 0.01دالة عند  0.375  الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي
  0.181= 0.01، وعند 0.138= 0.05) عند 601قيمة (ر) الجدولية (د.ح= 

)، بـين الـذكاء 0.01وجـود عالقـة موجبـة دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة (يتضح مـن الجـدول السـابق 
  االجتماعي بأبعاده ودرجته الكلية والدرجة الكلية للشعور بالسعادة لدى أفراد العينة.

يتبين من النتيجة السابقة وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء االجتماعي والشعور بالسعادة  وتبدو هذه و 
ذلك إلى كون الطلبة الجامعيين متمرسين لذكائهم  يعزو الباحثو النتيجة منطقية الى حد كبير 

ة مما ينعكس على مستوى الشعور بالسعادة، كما أن هذه النتيجة تتفق مع ر االجتماعي بدرجة كبي
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اإلطار النظري للدراسة حيث ذكر أن السعادة عبارة عن مشاعر إنفعالية سارة إيجابية، كما أكد ذلك 
لعالقات االجتماعية في الشعور بالسعادة وبطبيعة الحال ال ) عن أثر شبكة ا1993مايكل ارجايل (

تتحسن شبكة العالقات االجتماعية إال من خالل ممارسة الذكاء االجتماعي على العالقات االجتماعية 
  وأن الفرد ال يستطيع تحقيق رغباته إال من خالل الدائرة االجتماعية.

 عي في المراهقة يعتبر هامًا جداً ر بالتقبل االجتماج كل من رايتموند كاتل أن الشعو ااستنتكما أكد  
لتحقيق التوافق الشخصي واالجتماعي للمراهق، كما أن فقدان المنزلة االجتماعية قد يؤدي إلى الشعور 

  ).2008:86(سهير سالم،  بالتعاسة وعدم السعادة
مزودًا بمهارات كلما كان اإلنسان في هذا االطار أنه  )82: 2006( وطه حسين ةسالم ويذكر

أما أولئك الذين  ،لتعامل مع المواقف واألزمات أفضلاجتماعية مناسبة وكافية كلما كانت قدرته على ا
، وهذا يفسر العالقة يفتقرون للمهارات االجتماعية فإنهم يتخبطون ويعانون من اضطرابات سوء التوافق

سات السابقة على إرتباط السعادة الدرا ظموأكدت مع، بالسعادة والذكاء االجتماعي ربين الشعو 
ن الحياة، وجهة الضبط، والتقدير عمنها العفو، األمل، الثقة بالنفس، الرضا بالمتغيرات االيجابية 

إرتباط السعادة لتي كانت نتيجتها ا) 2002ع دراسة هيلين وفورن هام (الذاتي، وٕاتفقت الدراسة الحالية م
  بالتفاعالت االجتماعية.

 

 : الذي ينص على الثانينتائج الفرض  .2

ال توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــين الــذكاء الوجــداني والشــعور بالســعادة لــدى طلبــة 
 الجامعة.

والشعور بالسعادة ألفراد العينة، اسـتخدم بأبعاده ودرجته الكلية لذكاء الوجداني اللكشف عن العالقة بين 
  التالي يبين ذلك:) 17رقم (ون، والجدول الباحث معامل ارتباط بيرس

  )17جدول (
  الشعور بالسعادة لدى أفراد العينةالذكاء الوجداني و يبين معامالت االرتباط بين 

 مستوى الداللة  الدرجة الكلية للشعور بالسعادة الذكاء االجتماعي

 0.01دالة عند  0.471  التعرف على االنفعاالت

 0.01دالة عند  0.358  فهم االنفعاالت

 0.01دالة عند  0.403  إدارة االنفعاالت

 0.01دالة عند  0.422 توظيف االنفعاالت

 0.01دالة عند  0.556  الدرجة الكلية للذكاء الوجداني

  0.181= 0.01، وعند 0.138= 0.05) عند 601قيمة (ر) الجدولية (د.ح= 
)، بــين 0.01مســتوى داللــة (وجــود عالقــة موجبــة دالــة إحصــائيًا عنــد الســابق ) 17(يتضــح مــن الجــدول 

  لشعور بالسعادة لدى أفراد العينة.االذكاء الوجداني بأبعاده ودرجته الكلية و 



 142 

الذي يعتبر  بالذات ييتضمن الوعيمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء مكونات الذكاء الوجداني حيث و 
العمل فهم ظروف الحياة والتأقلم معها بمنطقية و  ىوالقدرة عل هو أساس الثقة بالنفس وحسن إدارتها

 يشعر بالرضا عنل،  لتغلب على القلق ومقاومة اإلحباطل بفاعلية تحت الضغط والمبادرة وحفز الذات
أن الذكاء الوجداني أفضل معايير الحكم على جودة )  135:  2003 ( ويرى المغازيكما ، نفسه

الذكاء الوجداني تضمن ويضيف الباحث أن ، النجاح فيهاالحياة في شتى صورها وهو سر من أسرار 
على مجابهة رة الفرد القدرات والمهارات االجتماعية والشخصية واالنفعالية التي تؤثر على قدمجموعة ل

تعتبران من محددات  اللتان النفسية ةوبالتالي شعورة بالتوافق والصح الضغوط البيئة واالجتماعية
) 2007( دراسة آمال جودةمع بشكل تام وٕاتفقت الدراسة الحالية لدى الطالب الجامعي الغزي،  السعادة

والتي تمت على طلبة جامعة األقصى بغزة والتي كانت نتيجتها وجود عالقة بين الذكاء االنفعالي 
اط الذكاء ٕاتفقت الدراسة الحالية جزئيًا مع الدراسات السابقة من حيث إرتبو كما والشعور بالسعادة، 

ات النفسية اإليجابية، منها الرضا الوظيفي، السلوك القيادي، أساليب التنشئة الوجداني بالمتغير 
مهارات مواجهة لتوافق المهني، مهارات التأقلم، الخصائص اإلبتكارية، اإلجتماعية، إتخاذ القرار، ا

  منها مشاعر الغضب.الضغوط، وعدم إرتباط الذكاء الوجداني بالمتغيرات السلبية النفسية، 
 

 : الذي ينص على نتائج الفرض الثالث .3

-ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي مسـتوى الـذكاء االجتمـاعي تعـزى إلـى متغيـر الجـنس (ذكـر
 أنثى) لدى طلبة الجامعة.

) 292(ن=  للتحقق من صحة هذا الفـرض قـام الباحـث بالمقارنـة بـين متوسـط درجـات مجموعـة الـذكور
وذلــك باســتخدام ) فــي درجــاتهم علــى الــذكاء االجتمــاعي، 311ومتوســط درجــات مجموعــة اإلنــاث (ن= 

  التالي يبين ذلك:) 18رقم (والجدول  لعينتين مستقلتين،اختبار (ت) 
  )18جدول (

  نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في الذكاء االجتماعي

  المتغير  المقياس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة (ت)

  التعامل مع اآلخرين
 4.19 34.82  الذكور

 0.05دالة عند  1.965
 4.22 35.49  اإلناث

  التواصل االجتماعي
 4.68 33.91  الذكور

 0.01دالة عند  5.602
 3.68 35.83  اإلناث
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  فهم اآلخرين
 4.38 33.19  الذكور

 0.01دالة عند  5.749
 4.22 35.20  اإلناث

  التأثير والتأثر االجتماعي
 4.94 37.49  الذكور

 غير دالة إحصائياً  1.925
 4.23 38.21  اإلناث

الدرجــــــة الكليــــــة للــــــذكاء 
  االجتماعي

 14.10 139.41  الذكور
 0.01دالة عند  4.892

 12.61 144.73  اإلناث

  2.58=  0.01، عند مستوى داللة  1.96=  0.05مستوى داللة  ) عند601قيمة (ت) الجدولية (د.ح= 
  السابق أنه: )18( يتبين من الجدول

بــين درجــات مجمــوعتي الــذكور واإلنــاث علــى  0.05توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  - 
  .من أفراد العينة بعد التعامل مع اآلخرين لصالح مجموعة اإلناث

بــين درجــات مجمــوعتي الــذكور واإلنــاث علــى  0.01عنــد مســتوى توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية  - 
بعــــدي التواصــــل االجتمــــاعي وفهــــم اآلخــــرين والدرجــــة الكليــــة لمقيــــاس الــــذكاء االجتمــــاعي لصــــالح 

 .لدى أفراد العينة مجموعة اإلناث

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي الذكور واإلناث في بعد التأثير  - 
 .لدى أفراد العينة ثر االجتماعيوالتأ

بـين الـذكور  0.01 عنـد دالـةويتبين للباحث أن الدرجة الكلية للذكاء االجتمـاعي تـدل علـى وجـود فـروق 
 واإلناث لصالح اإلناث في الذكاء اإلجتماعي

ما يتعلق بوجود الفـروق فالدخول إلى حيثيات هذا الفرض خالل نتائج الفرض الثالث من ويمكن تفسير 
الـــذكور واإلنـــاث فـــي األبعــاد (التعامـــل مـــع اآلخـــرين، التواصـــل مــع اآلخـــرين، وفهـــم اآلخـــرين) إلـــى  بــين

بشـكل م على معاملة جميع فئات المجتمع طبيعة التنشئة اإلجتماعية التي تتعرض لها اإلناث حيث تقو 
فاعـل مـع أكبر مـن الـذكور، وأن اإلنـاث يتصـفن بحسـن مهـارة التصـرف وخبـرة التعامـل مـع اآلخـرين والت

اآلخــرين كمــا أصــبحت الفــرص متكافئــة لكــل مــن الطــرفين، كمــا أنهــن يتصــفن بإرتفــاع درجــة الحساســية 
لمشاعر اآلخرين وأكثر تفهمًا لما يقصده اآلخرين، وهن أكثر مشاركة من الذكور في جميع المناسبات، 

تمعية وغيرها وحدهم بحيث أن الفرصة المتاحة لدى الشباب في الخروج إلى المكتبات والمؤسسات المج
أكثر من اإلناث وبذلك يكـون الـذكور أقـل تواصـل وتفهـم وتعامـل مـع اآلخـرين مـن اإلنـاث، كمـا وتمتـاز 

نــاث بقــدرتهن علــى اإلنــدماج والتفاعــل اإلجتمــاعي والتكيــف الســريع مــع المنــاخ الجمــاعي اإلجتمــاعي اإل
وجـه التخـرج أنهـن سيصـبحن معلمـات من الذكور، كما اليقان طالبات المستوى الثالث أنهن علـى  أكثر

ومشرفات إلخ.....  ، فبذلك يسعين إلى توفير مهارة اإلتصـال الفعـال التـي تسـاعدهن علـى النجـاح فـي 
  حياتهن العملية.
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هذه النتيجة إلى فيمكن تفسير  يعلق بتساوي الطالب والطالبات في بعد(التأثير والتأثر االجتماعي) فيما
لســـطيني بحيـــث يتـــأثر الطلبـــة الجـــامعيين بـــه، وعالقـــات الطـــالب ببعضـــهم الوضـــع الـــراهن للمجتمـــع الف

تســاعد علــى تنميــة بعــد التــأثير والتــأثر االجتمــاعي حيــث أن كــل مــن الــذكور اإلنــاث المتســاوية الــبعض 
كمــا أكــد فرويــد ذات مــرة مالحظتــه  والمشــاركة المجتمعيــة يتكــافئون مــن حيــث الفــرص التعليميــة والعمــل

ــــى التوافــــق النفســــيألحــــد تالميــــذه قــــائالً  (الســــيد  : أن تحــــب اآلخــــرين وتعمــــل معهــــم يكــــون عالمــــة عل
  .به الطلبة الجامعيين ر، ويضيف الباحث أن هذا ما يسعى للضفو )2007:46السمادوني، 

 ) ودراسـة محمـد الدسـوقي2003حسـن ( ة مـع دراسـة كـل مـن أحمـد عثمـان وعـزتوٕاتفقت الدراسة الحالي
  ).2007) ودراسة موسى القدرة (2009من خليل عسقول ( )، وٕاختلفت مع دراسة كل2002(
  

 : الذي ينص على نتائج الفرض الرابع .4

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الـذكاء االجتمـاعي تعـزى إلـى متغيـر تخصـص الكليـة 
 لدى طلبة الجامعة.

(ن=  الكليـات األدبيـةللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بالمقارنة بين متوسط درجـات مجموعـة 
 ) فــي درجــاتهم علــى الــذكاء االجتمــاعي،244) ومتوســط درجــات مجموعــة الكليــات العلميــة (ن= 359

  التالي يبين ذلك:) 19رقم (والجدول 
  )19جدول (

  درجات نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطي يبين 
  علمية) - تبعًا لتخصص الكلية (أدبية  الذكاء االجتماعي

  المتغير  المقياس
  المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري 

  مستوى الداللة  قيمة (ت)

  التعامل مع اآلخرين
 4.30 35.21  الكليات األدبية

 غير دالة إحصائياً  0.343
 4.10 35.09  الكليات العلمية

  التواصل االجتماعي
 4.25 35.07  الكليات األدبية

 غير دالة إحصائياً  1.141
 4.37 34.66  الكليات العلمية

  فهم اآلخرين
 4.41 34.39  الكليات األدبية

 غير دالة إحصائياً  1.118
 4.42 33.98  الكليات العلمية

  التأثير والتأثر االجتماعي
 4.42 37.92  الكليات األدبية

 غير دالة إحصائياً  0.400
 4.85 37.77  الكليات العلمية

الدرجــــــة الكليــــــة للــــــذكاء 
  االجتماعي

 13.74 142.59  الكليات األدبية
 غير دالة إحصائياً  0.965

 13.40 141.50  الكليات العلمية

  2.58= 0.01، عند مستوى داللة  1.96= 0.05) عند مستوى داللة 601قيمة (ت) الجدولية (د.ح= 
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ــــة إحصــــائية بــــين متوســــطي درجــــات ) 19(يتبــــين مــــن الجــــدول  الســــابق أنــــه ال توجــــد فــــروق ذات دالل
الكليــــات العلميــــة فــــي جميــــع األبعــــاد والدرجــــة الكليــــة للــــذكاء طلبــــة الكليــــات األدبيــــة و طلبــــة مجمــــوعتي 
  .لدى أفراد العينة االجتماعي

متقــارب بــين لتقــارب الثقــافي داخــل المجتمــع الفلســطيني والــذي يخضــع إلــى نظــام تعليمــي شــبه لونظــرًا 
الكليـــات العلميـــة والكليـــات األدبيــــة والن البيئـــة الجامعيـــة لهــــا األثـــر األكبـــر والفعــــال فـــي تنميـــة الــــذكاء 
اإلجتماعي من خالل المقررات الدراسية التي تتقارب بين الكليات العلمية والكليات األدبية، والتي أثـرت 

 ةلظـروف اإلجتماعيـلكمـا  ،النتيجة السابقة الدراسة عن ارفسامما أدى  ،بدورها على الذكاء اإلجتماعي
فــي تســاوي كــل مــن طــالب الكليــات لعبــت دور والتــي مــن عــادات وتقاليــد متقاربــة التــي يعيشــها الطلبــة 

  العلمية والكليات األدبية.
 )، خليل عسقول2010)، دراسة خيرية على (2010( وٕاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة فاطمة المنابري

  ).2007( ودراسة موسى القدرة)، 2009(
  

 : الذي ينص على نتائج الفرض الخامس .5

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى الــذكاء االجتمــاعي تعــزى إلــى متغيــر الجامعــة لــدى 
 طلبة الجامعة.

جامعــة األزهــر (ن= طلبــة المقارنــة بــين متوســط درجــات مجموعــة تمــت للتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض 
الـذكاء مقياس ) في درجاتهم على 313الجامعة اإلسالمية (ن= طلبة جات مجموعة ) ومتوسط در 290

  التالي يبين ذلك:) 20رقم (والجدول  ،االجتماعي
  )20جدول (

  نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجاتيبين 
  جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية في الذكاء االجتماعي 

  المتغير  المقياس
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة (ت)

  التعامل مع اآلخرين
 4.01 35.49  جامعة األزهر

 غير دالة إحصائياً  1.838
 4.38 34.86  الجامعة اإلسالمية

  التواصل االجتماعي
 3.96 35.58  جامعة األزهر

 0.01دالة عند  3.763
 4.51 34.27  الجامعة اإلسالمية

  فهم اآلخرين
 4.13 34.99  جامعة األزهر

 0.01دالة عند  4.138
 4.55 33.52  الجامعة اإلسالمية

 0.01دالة عند  5.835 4.37 38.96  جامعة األزهر  التأثير والتأثر االجتماعي
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 4.57 36.83  الجامعة اإلسالمية

ذكاء لــــــالدرجــــــة الكليــــــة ل
  االجتماعي

 12.37 145.02  جامعة األزهر
 0.01دالة عند  5.092

 14.16 139.49  الجامعة اإلسالمية

  2.58=  0.01، عند مستوى داللة  1.96=  0.05) عند مستوى داللة 601قيمة (ت) الجدولية (د.ح= 
  السابق أنه : )20( يتبين من الجدول

بين درجات مجموعتي جامعة األزهر والجامعة  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  - 
على أبعاد التواصل االجتماعي وفهم اآلخرين والتأثر والتأثير االجتماعي والدرجـة الكليـة اإلسالمية 

 .من أفراد العينة لصالح مجموعة جامعة األزهر ،لمقياس الذكاء االجتماعي

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات مجمـــوعتي جامعـــة األزهـــر والجامعـــة  - 
 .، لدى أفراد العينةاآلخرين اإلسالمية في بعد التعامل مع

فــــروق ذات داللــــة إحصـــائية فــــي مســــتوى الــــذكاء  ويتـــبن مــــن الدرجــــة الكليـــة للــــذكاء االجتمــــاعي وجـــود
  لصالح طلبة جامعة األزهر ويمكن تفسير الفرض من خالل:االجتماعي تعزى إلى متغير الجامعة 

(التواصـــــل  بغـــــزة فـــــي أبعـــــادتفســـــير وجـــــود الفـــــروق بـــــين طلبـــــة جامعـــــة األزهـــــر والجامعـــــة اإلســـــالمية و 
أن طلبــة جامعــة األزهــر أكثــر  إلــىربمــا يعــود  )االجتمــاعي، وفهــم اآلخــرين، والتــأثير والتــأثر االجتمــاعي

مشاركة في المواقف االجتماعية المختلفة، وٕالى درجة الثقة بالنفس التي تعطيها جامعة األزهر لطالبهـا 
لـى كيفيــة التواصـل االجتمــاعي والـتفهم االجتمــاعي مـن خـالل إنجــاز بعـض المهــام العمليـة التــي تسـتند إ

والتأثير والتأثر االجتماعي مما ينعكس على زيادة خبرتهم االجتماعية ومقدرتهم على اإلندماج والتفاعل 
مــع اآلخــرين ممــا يــؤدي بــدوره إلــى التــأثير والتــأثر فــي المواقــف االجتماعيــة وقــد يكــون لبرنــامج جامعــة 

يمتاز بها عن الجامعة اإلسالمية والتي أدت بدورها إلى إرتفـاع األبعـاد  األزهر بعض الخصوصية التي
ن هذا البعد يعـد األسـاس أفيرى الباحث (التعامل مع اآلخرين)  تساوي بعدسابقة الذكر وأما بما يتعلق ب

مـا العمليـة والملمـوس لـدى الطلبـة، وكاالجتماعية ياة للذكاء اإلجتماعي ألنه يرتبط بالجانب المبدئي للح
  يشير الباحث إلى هذه النتيجة متعلقة فقط بالعينة التي حصل عليها الباحث من كلتا الجامعتين.

  ).2007( مع دراسة خليل عسقول الحالية النتيجةوٕاختلفت 
  

 : الذي ينص على نتائج الفرض السادس .6

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الوجداني تعزى إلى متغير الجنس لدى طلبة 
 التالي يبين ذلك:) 21رقم (والجدول  ،الجامعة

  )21جدول (
  نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في الذكاء الوجداني
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  المتغير  المقياس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة (ت)

  التعرف على االنفعاالت
 4.78 34.38  الذكور

 غير دالة إحصائياً  1.247
 4.95 34.87  اإلناث

  فهم االنفعاالت
 5.20 36.96  الذكور

 0.01دالة عند  4.297
 5.28 38.80  اإلناث

  إدارة االنفعاالت
 5.35 33.28  الذكور

 0.01دالة عند  3.803
 6.94 31.35  اإلناث

  توظيف االنفعاالت
 5.68 34.37  الذكور

 0.01دالة عند  4.447
 4.89 36.28  اإلناث

الدرجــــــة الكليــــــة للــــــذكاء 
  الوجداني

  16.09  138.98  الذكور
 غير دالة إحصائياً  1.762

 16.21 141.30  اإلناث

  2.58=  0.01عند مستوى داللة  ، 1.96=  0.05) عند مستوى داللة 601قيمة (ت) الجدولية (د.ح= 
  السابق أنه:) 21(يتبين من الجدول 

بــين درجــات مجمــوعتي الــذكور واإلنــاث علــى  0.01توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  - 
 .من أفراد العينة بعدي فهم االنفعاالت وتوظيف االنفعاالت لصالح مجموعة اإلناث

بــين درجــات مجمــوعتي الــذكور واإلنــاث علــى  0.01توجـد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  - 
 .من أفراد العينة لصالح مجموعة الذكور ،بعد إدارة االنفعاالت

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات مجمـــوعتي الـــذكور واإلنـــاث فـــي بعـــد  - 
 .لدى أفراد العينة التعرف على االنفعاالت والدرجة الكلية لمقياس الذكاء الوجداني

تفسير هذه النتيجة بشكل كلي ألن األبعـاد تتـأرجح بـين الـذكور واإلنـاث،  أنه من الصعب الباحث ويرى
والتي يدل محتواها على أن اإلناث أكثر فهـم لالنفعـاالت من خالل جزئياتها ويمكن تفسير هذه النتيجة 
نتائج الفرض الثالث دور من الذكور، حيث كانت هذه النتيجة متوقعة بعد ص وأكثر توظيف لالنفعاالت

حيـــث أنهـــا نصـــت علـــى تفـــوق اإلنـــاث فـــي بعـــد التواصـــل مـــع اآلخـــرين وبعـــد فهـــم اآلخـــرين فـــي الـــذكاء 
ـــى تســـميتها  ـــين األحاســـيس المتشـــابهة وقـــدرتهن عل ـــز ب ـــى التميي االجتمـــاعي، والتـــي تعكـــس قـــدرتهن عل

ة والتــي تتــداخل فيهــا كمــا ولطبيعــة اإلنــاث النفســية والظــروف المجتمعيــ ،ة والدقيقــةحبمســمياتها الصــحي
أدوار اإلناث حيث أن اإلنـاث يمـثلن الزوجـة والطالبـة والعاملـة فـي بعـض األحيـان وطبيعـة هـذه األدوار 
جعلت من اإلناث أكثر موائمة علـى فهـم االنفعـاالت منهـا المتشـابهة والمتناقضـة والمركبـة كمـا أن لهـذه 

سين توظيف تلك االنفعـاالت بحسـب مقتضـيات المعرفة والفهم الدقيق لالنفعاالت ينعكس بدوره على تح



 148 

ومـن زوايــا مختلفـة لالنفعــاالت، كمـا أن اإلنــاث دي إلــى رؤيـة أوســع الـدور الــذي تقـوم بــه االنثـى ممــا يـؤ 
  أكثر تحمس ودافعية للتفاعل االجتماعي.

على تقبـل كما ويعزو الباحث إرتفاع بعد إدارة االنفعاالت عند الذكور عنه عند اإلناث إلى قدرة الذكور 
جميع االنفعـاالت سـواء كانـت سـارة أو غيـر سـارة، كمـا لطبيعـة الـذكور المتشـددة فـي اإلدارة ألنـه يعتبـر 

، القائد في بعض المواقف والمدير لبعض تجمعات الشـباب لـذلك تجـد أن الـذكور أكثـر إدارة النفعـاالتهم
بيعـة اإلنـاث النفسـية المرهفـة قـد فالذكر أقدر على إدارة تلك االنفعاالت الشخصية بالشكل الصحيح وبط

  تجد عندهن نوع من التسيب واإلسراف في إدارة بعض االنفعاالت.
ويفسر الباحث غياب الفروق بين الذكور واإلناث في بعد التعرف على االنفعاالت إلى تساوي المستوى 

مميــزة أو ولوجية الدراســي الــذي يتمركــزه الطــالب، وٕالــى أن التعــرف علــى االنفعــاالت ال يحتــاج قــدرة فســي
مهــارة معينــة، كمــا ويعزوهــا الباحــث لطبيعــة البعــد البســيطة والــذي يتضــمن تعــرف الفــرد علــى انفعاالتــه 

  وانفعاالت اآلخرين.
مـع دراسـة أنـور جزئيـًا ) و 2011مـع دراسـة عمـاد عبيـد وعقيـل خليـل ( نتائج الدراسة الحاليـة كليـاً وٕاتفقت 

، فــروق فــي الــذكاء الوجــداني ولكــن غيــر دالــة احصــائياً ) والتــي نصــت علــى وجــود 2003عبــد الغفــار (
  ).2001( )، ودراسة ليندى2003) ودراسة عادل هريدي (2005(وٕاختلفت مع دراسة محمد فرج 

  

 : الذي ينص على نتائج الفرض السابع .7

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الوجداني تعزى إلى متغير تخصص الكلية 
 التالي يبين ذلك:) 22رقم (والجدول  ،الجامعةلدى طلبة 

  )22جدول (
العلمية في الذكاء طلبة الكليات األدبية و طلبة نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات 

  الوجداني

  المتغير  المقياس
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة (ت)

  التعرف على االنفعاالت
 4.95 34.91  األدبيةالكليات 

 غير دالة إحصائياً  1.675
 4.72 34.23  الكليات العلمية

  فهم االنفعاالت
 5.29 38.08  الكليات األدبية

 غير دالة إحصائياً  0.948
 5.35 37.66  الكليات العلمية

  إدارة االنفعاالت
 6.30 32.44  الكليات األدبية

 غير دالة إحصائياً  0.755
 6.28 32.05  العلميةالكليات 

 0.05دالة عند  2.539 5.28 35.81  الكليات األدبية  توظيف االنفعاالت
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 5.44 34.68  الكليات العلمية

ــــاس  ــــة لمقي الدرجــــة الكلي
  الذكاء الوجداني

 15.83 141.24  الكليات األدبية
 غير دالة إحصائياً  1.952

 16.59 138.62  الكليات العلمية

  2.58=  0.01، عند مستوى داللة  1.96=  0.05) عند مستوى داللة 601قيمة (ت) الجدولية (د.ح= 
  السابق أنه: )22( يتبين من الجدول

بــــين درجــــات مجمــــوعتي الكليــــات األدبيــــة  0.05توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى  - 
 الكليات األدبية.والكليات العلمية على بعد توظيف االنفعاالت لصالح مجموعة 

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات مجمـــوعتي الكليـــات األدبيـــة والكليـــات  - 
العلمية في أبعاد التعرف على االنفعاالت وفهـم االنفعـاالت وٕادارة االنفعـاالت والدرجـة الكليـة للـذكاء 

 .لدى أفراد العينة الوجداني

فروق في الدرجة الكلية بين طلبة الكليات العلمية والكليات  ودلت نتيجة الفرض السابع على عدم وجود
  األدبية في الذكاء الوجداني ويمكن تفسيرها من خالل ما يلي:

في ما يتعلق بالنتيجة الثانية والتي دلت على عدم وجود فروق في كل من بعد التعرف على االنفعاالت 
ــــى الخصــــائص وفهــــم االنفعــــاالت وٕادارة االنفعــــاالت فهــــذه األبعــــاد مــــن  وجهــــة نظــــر الباحــــث تســــتند إل

الشخصية للطالب والتي برزت من خالل الثقافة الجامعية والتي تعتبر متشابهة إلى حد كبير بين طلبـة 
الكليات العلمية والكليات األدبية كما أن هذه األبعاد مـن وجهـة نظـر الباحـث ال تحتـاج إلـى الممارسـات 

ســه أن يعــرف مــدى معرفتــه النفعاالتــه وقدرتــه علــى إدارتهــا الجماعيــة فمــن الممكــن مــن خــالل الفــرد نف
اإلدارة الصــحيحة لهــا، وعلــى العكــس مــن بعــد توظيــف هــذه االنفعــاالت والتــي تحتــاج إلــى ممارســة  مــن 

 خالل مشاركة اآلخرين وجدانهم ومساعدتهم على تخطي بعض الصعاب.

دبية في بعد توظيف االنفعاالت ألن طلبة ويمكن إرجاع النتيجة األولى والمتعلقة بتقدم طلبة الكليات األ
الكليات األدبية (اإلنسانية) أكثر إتصاًال بالمجتمع المحلي وأقرب إلى الحياة المجتمعية والتي تميل إلـى 
التعامل األكثر مع أفـراد المجتمـع، كمـا أن لطبيعـة الدراسـة والمـواد الدراسـية الصـعبة والمتصـفة بـالجمود 

علمي والتي تحتاج إلى وقت أطول في الدراسة مما يجعلهم أكثـر إنعـزال عـن االنفعالي في التخصص ال
أقرانهم مما يؤدي بدوره إلى قلة توظيف االنفعاالت واستخدامها في الحياة اليومية، وهذا مـا نجـد عكسـه 

  على االجتماعيات.عند طلبة الكليات األدبية والتي تتضمن بعض موادهم الدراسية 
)، 2004( ) ودراسـة سـكوت2009سوسن نور إلهـي ( مع دراسةالحالية مع دراسة وتتفق نتيجة الدراسة 

  ).2009( وٕاختلفت مع دراسة عائشة جوخب
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 : الذي ينص على نتائج الفرض الثامن .8

لـدى طلبـة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الذكاء الوجداني تعزى إلى متغير الجامعة
 :التالي ما يلي) 23رقم (ويوضح الجدول ، الجامعة

  )23جدول (
الجامعة اإلسالمية في طلبة جامعة األزهر و طلبة  نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات

  الذكاء الوجداني

  المتغير  المقياس
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة (ت)

  التعرف على االنفعاالت
 4.57 35.26  جامعة األزهر

 0.01دالة عند  3.046
 5.08 34.05  الجامعة اإلسالمية

  فهم االنفعاالت
 4.90 38.27  جامعة األزهر

 غير دالة إحصائياً  1.588
 5.66 37.58  الجامعة اإلسالمية

  إدارة االنفعاالت
 7.06 32.24  جامعة األزهر

 غير دالة إحصائياً  0.171
 5.49 32.33  الجامعة اإلسالمية

  االنفعاالتتوظيف 
 4.82 36.33  جامعة األزهر

 0.01دالة عند  4.375
 5.69 34.45  الجامعة اإلسالمية

ــــاس  ــــة لمقي الدرجــــة الكلي
  الذكاء الوجداني

 15.67 142.09  جامعة األزهر
 0.01دالة عند  2.812

 16.47 138.41  الجامعة اإلسالمية

  2.58=  0.01، عند مستوى داللة  1.96=  0.05) عند مستوى داللة 601قيمة (ت) الجدولية (د.ح= 
  السابق أنه : )23( يتبين من الجدول

جامعــة األزهــر طلبــة بــين درجــات مجمــوعتي  0.01توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  - 
الجامعة اإلسالمية على بعدي التعرف على االنفعـاالت وتوظيـف االنفعـاالت والدرجـة الكليـة طلبة و 

 .من أفراد العينة جامعة األزهرطلبة لمقياس الذكاء الوجداني لصالح مجموعة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات مجموعتي جامعة األزهر والجامعة اإلسالمية علـى  - 
 .لدى أفراد العينة ت وٕادارة االنفعاالت تبعًا لمتغير الجامعةبعدي فهم االنفعاال

فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي مســـتوى الـــذكاء الوجـــداني تعـــزى إلـــى متغيـــر مـــن الجـــدول وجـــود يتبـــين 
تفسـير هـذه النتـائج بإرجاعهـا إلـى األبعـاد  ويمكـن ،مـن أفـراد العينـةلصالح طلبة جامعة األزهر  الجامعة

  .التي تصدر بها طلبة جامعة األزهر بغزة
يتعلـــق بتصـــدر طلبـــة جامعـــة األزهـــر علـــى بعـــدي التعـــرف علـــى االنفعـــاالت وتوظيـــف االنفعـــاالت  فيمـــا

فيرجع ذلك إلى أن طلبة جامعة األزهر أكثر إلمامًا بجوانـب الـذكاء الوجـداني، حيـث يعـزز هـذه النتيجـة 
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صــولهم علــى مســتوى أعلــى مــن طلبــة الجامعــة اإلســالمية فــي ثــالث أبعــاد للــذكاء االجتمــاعي وهــي ح
التواصل مع اآلخرين وفهم اآلخرين والتأثير والتأثر االجتماعي وهذا يـدل علـى أن طلبـة جامعـة األزهـر 

ا يجعلهـم بغزة أكثر معرفة إجتماعية من طلبة جامعة اإلسالمية وعلية هـم األكثـر تواصـل اجتمـاعي ممـ
قـــادرين علـــى التعـــرف علـــى انفعـــاالتهم وانفعـــاالت اآلخـــرين وأكثـــر توظيفـــًا لتلـــك االنفعـــاالت فـــي الحيـــاة 
االجتماعية والعملية مما يدلل أن لـديهم قـدر كـافي مـن االسـتقاللية الـذي يجعلهـم ممارسـين أكثـر للـذكاء 

  الوجداني في الحياة اليومية.
فهـم االنفعـاالت وٕادارة االنفعـاالت فيعـزو بالباحـث ذلـك إلـى أن  وفيما يتعلق بعدم وجود فروق في بعـدي

الظروف الثقافية واالجتماعية التي تحكم فهم االنفعاالت وٕادارتها كما طلبة كلتا الجامعتين متقاربين في 
  أن تساوي المستوى الدراسي للعينة ارتقى بكلتا العينتين إلى مستوى واحد من فهم االنفعاالت وٕادارتها.

  

 : الذي ينص على ائج الفرض التاسعنت .9

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالسعادة تعزى إلى متغير الجنس لدى طلبة 
 التالي ما يلي:) 24رقم (ويوضح الجدول ، الجامعة

  )24جدول (
  نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في الشعور بالسعادة

  المتغير  المقياس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة (ت)

الدرجة الكلية للشعور 
  بالسعادة

  17.10  96.28  الذكور
 غير دالة إحصائياً  0.142

 17.13 96.48  اإلناث

  2.58=  0.01، عند مستوى داللة  1.96=  0.05) عند مستوى داللة 601قيمة (ت) الجدولية (د.ح= 
ــــة إحصــــائية بــــين متوســــطي درجــــات ) 24(يتبــــين مــــن الجــــدول  الســــابق أنــــه ال توجــــد فــــروق ذات دالل

  .لدى أفراد العينة مجموعتي الذكور واإلناث في الدرجة الكلية للشعور بالسعادة
اب الجامعي يوجد لديهم من األعباء الدراسـية بوتتفق هذه النتيجة مع األدب التربوي، بالرغم من أن الش

ل عادة اإليجابيــة مــن خــالل إنشــاء أفضــتثقــل كــاهلهم إال أنهــم يســتطيعون أن يــوفروا جــو مــن الســالتــي 
الصداقات والقيام باألنشطة الجامعية والتي كان لها دور في جعل التعليم مصدرًا من مصـادر السـعادة، 

بهـيج ويـرى فـروق فـي السـعادة بـين الرجـال واإلنـاث،  أنـه ال) 1993مايكل ارجايـل ( وبهذا الصدد يذكر
)  2000) أن السعادة ال ترتبط بجنس الذكور أو جنس اإلناث، وأضاف محمود البدري (1996شعبان (

أن الشـــخص الـــذي يمتلـــك ناحيـــة للعلـــم تكـــون لـــه رؤيـــة متســـعة لألمـــور، ولديـــه قـــدرة علـــى التكيـــف مـــع 
ل على اتجاه السـعادة، المشكالت وٕايجاد الحلول لها، وأن رؤيته لذاته تكون إيجابية وهذه المتغيرات تعم

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن لشــبكة العالقــات االجتماعيــة لطلبــة الجامعــة، والتــي يشــعرون مــن خاللهــا 
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تــؤدي إلــى إســعادهم، وٕان لطبيعــة التفكيــر المنطقيــة والمرتبطــة بــالواقع ونظــرتهم إلــى  بــدورهم فــي الحيــاة
الـذكور واإلنـاث يعيشـون نفـس التحـديات  ي دور فـي إسـعاد الطـالب الجـامعيين، والنالحياة بشكل إيجاب

  الصعبة والتي ساهمت بشكل كتقارب من شعورهم بالسعادة.
يسى  )، ودراسة2006)، ودراسة نجوى اليحفوفي (2007وٕاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة آمال جودة (

  ).2008( قودارزي وآخرونوٕاختلفت مع دراسة  ووتات
  

 : الذي ينص على نتائج الفرض العاشر .10

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي مسـتوى الشـعور بالسـعادة تعـزى إلـى متغيـر تخصـص الكليـة 
  التالي ما يلي:) 25رقم (ويوضح الجدول ، الجامعةلدى طلبة 

  )25جدول (
  نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات الكليات األدبية والعلمية في الشعور بالسعادةيبين 

  المتغير  المقياس
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة (ت)

الدرجــــة الكليــــة للشــــعور 
  بالسعادة

 17.21 96.92  الكليات األدبية
 غير دالة إحصائياً  0.933

 16.94 95.60  الكليات العلمية

  2.58=  0.01، عند مستوى داللة  1.96=  0.05) عند مستوى داللة 601قيمة (ت) الجدولية (د.ح= 
الســـابق أنــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصــائية بـــين متوســـطي درجـــات ) 25(يتبــين مـــن الجـــدول 

لــدى أفــراد  الكليــات العلميــة فــي الدرجــة الكليــة للشــعور بالســعادةطلبــة الكليــات األدبيــة و طلبــة مجمــوعتي 
  .العينة

في الذكاء االجتماعي  مع النتيجتين السابقتين في أنه ال توجد فروقوتنسجم منطقية وهذه النتيجة 
إلى التشابه ، ويعزو الباحث ذلك والذكاء الوجداني تعزى إلى متغير الكليات العلمية والكليات األدبية

في الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني، ومجتمع الجامعة، ويرى الباحث أن البيئة االجتماعية  
تخصصاتهم؛ مما يفسر عدم وجود فروق في والثقافية التي يعيش فيها الطلبة واحدة على اختالف 

، وأن الظرف التي يمر بها طلبة الجامعات فالرص المتاحة لطلبة الكليات العلمية والكليات السعادة
األدبية تكاد تكون متشابهة إلى حد كبير من حيث القدرة على إشباع الرغبات والتي بدورها تحدث نوع 

مرتبطة بالجوانب  )2011سب آمال جودة وحمدي أبو جراد (من التوازن الداخلي، كما أن السعادة بح
األساسية للحياة والتي ال تتمايز بشكل كبير بين طلبة الكليات العلمية والكليات األدبية، وبالتالي 

 تساوي فرص السعادة.
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 : الذي ينص على نتائج الفرض الحادي عشر .11

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الشعور بالسعادة تعزى إلى متغير الجامعة لدى طلبة 
  التالي ما يلي:) 26(ويوضح الجدول ، الجامعة

  )26جدول (
الجامعة اإلسالمية طلبة جامعة األزهر و طلبة  نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجاتيبين 

  في الشعور بالسعادة

  المتغير  المقياس
  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  مستوى الداللة  قيمة (ت)

الدرجــــة الكليــــة للشــــعور 
  بالسعادة

 17.21 96.92  جامعة األزهر
 0.01دالة عند  2.731

 16.94 95.60  الجامعة اإلسالمية

  2.58=  0.01، عند مستوى داللة  1.96=  0.05) عند مستوى داللة 601قيمة (ت) الجدولية (د.ح= 
بــين درجــات  0.01الســابق أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ) 26(يتبــين مــن الجــدول 

الجامعـة اإلسـالمية علـى الدرجـة الكليـة للشـعور بالسـعادة لصـالح طلبـة جامعة األزهـر و طلبة مجموعتي 
  .لدى أفراد العينة مجموعة جامعة األزهر

يعـــزو ويمكـــن أن غــزة  ظــل ظـــروف الحيــاة المتشـــابهة فــي قطـــاع متوقعــة فـــيالغيـــر تــأتي هـــذه النتيجــة 
 تالباحــث هــذه النتيجــة إلــى ارتبــاط الــذكاء االجتمــاعي والــذكاء الوجــداني بالشــعور بالســعادة وحيــث كانــ

بـرزت هـذه النتيجـة المنطقيـة لـذلك الفروق في الذكاء االجتماعي والوجداني لصالح طلبة جامعة األزهر 
حث ذلك أيضًا إلى دور شبكة العالقات االجتماعيـة وقـدرة الفـرد علـى التعامـل مـع المترابطة، ويعزو البا

اآلخــرين ومــدى تأقلمــه فــي الســياق االجتمــاعي يــدلل علــى مــدى ســعادته وٕان لــدور االنفعــاالت وكيفيــة 
التعامل معها وٕادارتها وفهم ما يقصـده اآلخـرين ومشـاركتهم وجـدانيًا دور فـي السـعادة، ويخلـص الباحـث 

  ذه النتيجة أنه ال يمكن فصل الحياة االجتماعية والحياة الوجدانية عن الشعور بالسعادة. من ه
  

  
  :الذي ينص علىالثاني عشر الفرض  نتائج .12

  .جداني على مستوى الشعور بالسعادةال يختلف تأثير الذكاء االجتماعي والذكاء الو 
المتعدد لفحص قوة تأثير الذكاء للتحقق من صحة الفرضية قام الباحث بحساب االنحدار الخطي 

االجتماعي بأبعاده ودرجته الكلية والذكاء الوجداني بأبعاده ودرجته الكلية على الشعور بالسعادة لدى 
أفراد العينة، والجدول التالي يبين قيمة معامالت االرتباط ونسبة تأثير كل متغير على الشعور 

  بالسعادة كما يلي:
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  )27جدول (
  تباط ومعامل التحديد باستخدام االنحدار الخطييبين قيمة االر 

  المتعدد للتنبؤ بالشعور بالسعادة من خالل الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني

  نسبة التأثير%  R2معامل التحديد   معامل االرتباط   الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني

 11.6 0.116 0.340  التعامل مع اآلخرين
 6.2 0.062 0.248 التواصل االجتماعي

  3.4 0.034  0.185  فهم اآلخرين
 14.9 0.149 0.386  التأثير والتأثر االجتماعي

 14.1 0.141 0.375  الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي
 22.2 0.222 0.471  التعرف على االنفعاالت

 12.8 0.128 0.358  فهم االنفعاالت
 16.2 0.162 0.403  إدارة االنفعاالت

 17.8 0.178 0.422 االنفعاالتتوظيف 
 30.9 0.309 0.556  الدرجة الكلية للذكاء الوجداني

يتبين من الجدول السابق أن المتغيرات التي دخلت معادلة االنحدار الخطي المتعدد بأبعادها ودرجاتها 
  الكلية تعتبر جميعها منبئات إيجابية بدرجات متفاوتة بالشعور بالسعادة.

%)، يليها بعد 30.9الدرجة الكلية للذكاء الوجداني جاءت في أعلى مستوى بنسبة (ويتبين أن تأثير 
%)، ثم توظيف االنفعاالت بنسبة تأثير 22.2التعرف على االنفعاالت من الذكاء الوجداني بنسبة (

  %).16.2%)، وٕادارة االنفعاالت بنسبة (17.8(
وى أدنى من تأثير الذكاء الوجداني بنسبة فيما جاء تأثير الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي في مست

%)، وكان بعد التأثير والتأثر االجتماعي في أعلى مستوى من أبعاد الذكاء االجتماعي بنسبة 14.1(
)14.9.(%  

مما يشير بوضوح إلى أن الذكاء الوجداني بأبعاده ودرجته الكلية أكثر قدرة على التنبؤ بالشعور 
  لدى أفراد العينة.بالسعادة من الذكاء االجتماعي 

%) إلى أن كل من الذكاء الوجداني 30.9ويمكن تفسير مستوى إسهام الذكاء الوجداني بنسبة (
والشعور بالسعادة هي حالة انفعالية يخبرها الفرد عن نفسه حيث أنها ترتبط بالفرد نفسه ويكون الفرد 

إلى انفعاالت سارة، كما أن لطبيعة  االنفعاالت وتحويلها من انفعاالت سلبيةعلى فيها المسيطر الوحيد 
المرحلة التي يعيشها الطالب الجامعي والتي تتمثل في التعرف الجيد على االنفعاالت الذاتية للفرد نفسه 
ولآلخرين والتعبير عنها بدقة والتمييز بينها بشكل دقيق دوره في تحديد مستوى ردود الفعل التي يقوم 

ه ل، مما يوصشكل كبير في تهيئة الفرد لمناخ يسوده السرورلتي تسهم ببها الفرد من الذكاء الوجداني وا
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الشعور بالسعادة، وأن لتقبل الفرد للمشاعر المختلفة دورها في تحسين الجو االنفعالي للفرد، أما إلى 
والتي أتت %)،14.1بنسبة (عن مستوى إسهام الذكاء االجتماعي ودرجة تنبئه بالشعور بالسعادة 

بمستوى أدنى من الذكاء الوجداني فهذا يرجع إلى أن الذكاء االجتماعي ال يتعلق بالفرد نفسه، فهو 
يمثل قدرة الفرد على التكيف والتعامل مع اآلخرين ومشاركتهم في المواقف االجتماعية والحياتية 

اد الذكاء االجتماعي وهذا المختلفة، وأيضا ظهر بعد التأثير والتأثر االجتماعي أعلى نسبة في أبع
لفرد يتأثر ويؤثر في األحداث المحيطة به ألن طلبة الجامعات لديهم قدرة على التصرف امنطقي الن 

بذكاء اجتماعي والذي ينعكس بدوره على إحداث حالة من البهجة والشعور بالسعادة لدى طلبة 
   الجامعة.
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  توصيات ومقترحات الدراسة.
وانطالقًا من البحث العميق من قبل الباحث والعرض السابق لإلطار النظري والدراسات التي تتعلق 

في ضوء العناصر و بمتغيرات الدراسة ووصوًال إلى فصل الخطوات اإلجرائية  وعرض النتائج وتفسيرها 
  آنفة الذكر قام الباحث بالتوصل إلى: 

 :الدراسة توصيات  . أ
الجامعات في الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني والشعور العمل على رفع مستوى طلبة  .1

  .مجالال هذا بالسعادة من خالل إلحاقهم بالدورات التدريبية المستمرة في
ضرورة تنمية المشاركة االجتماعية الفعالة بين الطلبة مما يعزز روح التعاون الجماعي  .2

  بة.االجتماعي وبالتالي رفع مستوى الذكاء االجتماعي لدى الطل
العمل على تخفيف أعباء الحياة اليومية الملقاة على كاهل الطالب الجامعي من خالل  .3

  المساندة االجتماعية.
إشباع حاجات التقدير االجتماعي واإلحترام االجتماعي وتشجيع ممارسة الذكاء االجتماعي  .4

  مما يؤدي إلى جو اجتماعي ايجابي بين الطلبة.
  إلى تنمية مهارات الذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة.ضرورة توفير البرامج التي تؤدي  .5
ضرورة إعداد األنشطة والتدريبات التي تساعد على تنمية الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني  .6

  .اتلدى طلبة الجامع والشعور بالسعادة
مراحل وضرورة ممارسته منذ والذكاء االجتماعي توعية األسرة الغزية بأهمية الذكاء الوجداني  .7

 التعليم األساسية حتى الجامعية.

 مقترحات الدراسة:  . ب
إلى مدى عالقة الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني بالرضا عن إجراء دراسة للتعرف  .1

  الحياة والمتغيرات األخرى.
  إجراء دراسة للتعرف إلى مستوى الشعور بالسعادة لدى فئة الخرجين والعاطلين عن العمل. .2
دور كل من الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني والشعور بالسعادة على إجراء دراسة حول  .3

  الصحة النفسية لدى جميع فئات المجتمع.

  



 157 

  المصادر.
  القرآن الكريم، "تنزيل العزيز الرحيم". .1

  المراجع العربية.
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 صادر، بيروت، لبنان.
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 اإلسالمية، غزة.
السلوك القيادي لدى مديري المداس الذكاء الوجداني وعالقته ب ):2009(أحمد النمري  .4

 العربية السعودية. ، جامعة أم القرى، المملكةرسالة ماجستير الثانوية بمحافظة الطائف،
، دار النهضة العربية، القاهرة، 4لم النفس التربوي، ط): ع1992أحمد زكي صالح ( .5

 مصر.
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 كلية التربية بجامعة أسيوط، مصر. دكتوراه،رسالة 
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 ).4(العدد ،)13(مجلد ، مجلة دراسات نفسية،بحث منشورة الكويتي،
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 مصر.

الذكاء االجتماعي وعالقته بكل من الدافعية للتعلم  :)2003( أحمد عثمان، عزت حسن .10
والخجل والشجاعة والتحصيل الدراسي لدى طالب وطالبا كلية التربية بجامعة الزقازيق، 

 .273-192ص ،)44مجلة كلية التربية جامعة الزقازيق ،العدد(
 ، المكتبة الجامعية، ليبيا.1ط، ): الصحة النفسية2001(أديب الخالدي  .11
التنبــؤ بالســعادة  فــي ضــوء األمــل والتفــاؤل لــدى  ):2011( وحمــدي أبــو جــرادآمــال جــودة  .12

، مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة، بحــث محكــم عينــة مــن طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة،
  .162-129ص ،)24(العدد
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الذكاء االنفعالي وعالقته بالسعادة والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة  ):2007(آمال جودة  .13
 مجلة جامعة النجاح الوطنية لألبحاث العلوم االنسانية،األقصى، بحث منشور، 

 . 738-698ص ،)3العدد ( ،)21المجلد(
 ،1ترجمة مركز التعريب والبرمجـة، ط اجعل حياتك سعيدة هانئة، ):2004( ايلليسألبرت  .14

  .لبنان بيروت، ،الدار العربية للعلوم
الطبعة  الذكاء الوجداني أسسه، تطبيقاته، تنميته، ):2007(السيد إبراهيم السمادوني  .15

 األولى، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، المملكة االردنية الهاشمة.
ــالتعليم الموجــه نحــو  ):2003(أنــور عبــد الغفــار  .16 الــذكاء الوجــداني وٕادارة الــذات وعالقتهــا ب

، مجلــة كليــة التربيـــة الــذات لــدى طــالب الدراســات العليــا بكليــة التربيــة جامعــة المنصــورة
 .167-135ص ،)53( العدد، )2( ، مجلدبالمنصورة

مــن  الــذكاء الوجــداني وعالقتــه بــالتفكير االبتكــاري لــدى عينــة ):2010( الهــام نصــر الــدين .17
تلميذات الصف األول االبتدائي الالتي الـتحقن والالتـي لـم يلـتحقن بمرحلـة ريـاض األطفـال 

 جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.رسالة ماجستير، بمحافظة جده، 

 .دار الشروق، األردن ،2، ط2المجلد  سعادتك بيدك،: )1996( بهيج شعبان .18

 .لبنان بيروت، ،يةز اإلنجليمكتبة المشعل ، 11العدد  سر السعادة، :)1961( غراهامبيلي  .19

القدرات العقلية بين الذكاء واالبداع، ): 2010(ثائر أحمد غباري، خالد محمد أبو شعيرة  .20
 ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع 1ط

ـــد .21 ـــذكاء و مقاييســـه ):1997( جـــابر جـــابر عبـــد الحمي ـــاهرةلنهضـــة العربيـــة، دار اال ، ، الق
 .مصر
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 مصر.

  .مصر القاهرة،، دار المعارف لكي تكون سعيدًا، ):1961( جادو عبد العزيز .23
 .12،13ص  )،2مجلة السعادة، العدد (الذكاء االجتماعي،  ):2003(جميل الطهراوي  .24
 ، عالم الكتب، القاهرة، مصر.6ط علم النفس االجتماعي، ):2000(حامد زهران  .25
الرضا الوظيفي وعالقته بالذكاء الوجداني لدى عينـة مـن معلمـات  ):2010( حنان الخليفي .26

المملكـة العربيـة ، جامعـة أم القـرى، رسـالة ماجسـتير المرحلة الثانوية بمدينة مكة المكرمـة،
 السعودية.

، مجلـة الذكاء االجتماعي وقياسه فـي الثقافـة العربيـة ):1984(حسين عبد العزيز الدريني  .27
 )64( ، العدد)25( التربية، جامعة قطر، مجلد
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الذكاء االجتماعي وعالقته بالتفكير الناقد وبعض المتغيرات  ):2009( خليل محمد عسقول .28
 الجامعة اإلسالمية، غزة. ماجستير،رسالة لدى طلبة الجامعة، 

الطبعة  ،: الذكاء الوجداني األسس النظرية والتطبيقات)2002(خيري بدير عجاج  .29
 .القاهرة، األولى، مكتبة زهراء الشرق

االجتماعي)وعالقتـــــــه بالمهـــــــارات –الـــــــذكاء الشخصـــــــي (الـــــــذاتي  ):2010(خيريـــــــة علـــــــى  .30
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 المملكة العربية السعودية.
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 .)29(العدد ، )9(المجلد  العربية،مجلة مستقبل التربية ومركز التحكم، 

دار المعرفــــــة الجامعيــــــة،  علــــــم الــــــنفس التربــــــوي، ):1995(ســــــامية لطفــــــي االنصــــــاري  .42
  االسكندرية.
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لمعلــم  عـادات العقـل ومهـارات الـذكاء االجتمـاعي المطلوبـة ):2011( سـميرة عطيـة عريـان .47

ـــاهج وطـــرق الفلســـفة واالجتمـــاع فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين ـــي المن ـــة دراســـات ف ، مجل
 .88-39 ص )،155( العددمجلة الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس،  التدريس،

، عالم 1ط السعادة والرضا أمنية غالية وصناعة راقية، ):2010(سناء محمد سليمان  .48
 الكتب للنشر، القاهرة، مصر.

 مصر.، القاهرة ،عالم الكتب للنشر ،2ط السعادة والرضا، ):2011( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .49

دار المعرفــة الجامعيـــة، االســـكندرية،  ســـيكولوجية الســـعادة، ):2008(ســهير محمـــد ســالم  .50
 مصر.

عالقـــة الــــذكاء الوجـــداني باالتجاهـــات الوالديــــة للتنشـــئة كمــــا  ):2009(سوســـن نـــور الهــــي  .51
جامعـة أم  رسالة ماجستير، تدركها طالبات المرحلة الثانوية والجامعي بمكة مكة المكرمـة،

 القرى، المملكة العربية السعودية.

العفو كمتغير وسيط بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  ):2009(سيد أحمد البهاص  .52
 )،23مجلة االرشاد النفسي، العدد(لسعادة لدى طلبة جامعة، بحث محكم، والشعور با

 .327،378ص
الذكاء االجتماعي والقيم االجتماعية وعالقتهما ): 1998(صالح الداهري، نبيل سفيان  .53

مجلة البحوث بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة علم النفس في جامعة تعز، 
 العراق.   التربوية،
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األساليب اإلحصائية االستداللية في تحليل بيانات  ):2005( محمود عالمصالح الدين  .54
"، دار الفكر العربي، البحوث النفسية والتربوية والوجدانية "البارامترية والالبارامترية

 .القاهرة
وعالقته بالسـلوك القيـادي  الذكاء الوجداني ):2005(عبد العال تحية  صالح الدين محمد، .55

 ،للمؤتمر السنوي الثاني عشر لإلرشـاد النفسـي بجامعـة عـين شـمسبحث مقدم  ،للمعلم
  .224-159ص 

مصــــادر ومســــتويات الســــعادة المدركــــة فــــي ضــــوء  ):2002( طريــــف فــــرج وعــــادل هريــــدي .56
العــدد  مجلــة علــم الــنفس،العوامــل الخمســة الكبــرى للشخصــية والتــدين وبعــض المتغيــرات، 

 .مصر، 67-64، ص61

 ، القاهرة، األنجلو المصرية.3ط القياس النفسي، ):1997( صفوت فرج .57
ـــرؤف عـــامر .58 ـــد ال ، دار الســـحاب للنشـــر والتوزيـــع، الـــذكاءات المتعـــدد): 2008( طـــارق عب

 .ةالقاهر 
، مكتبة االنجلو المصرية، علم النفس االجتماعي ):2004(طلعت منصور وآخرون   .59

 القاهرة، مصر.
 ،ررســـالة ماجســـتيوعالقتـــه بـــالتوافق المهنـــي،  يالـــذكاء الوجـــدان :)2009( عائشـــة جوخـــب .60

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية.

القــدرة العقليــة علــى  حــل المشــكالت االجتماعيــة وعالقتهــا بالــذكاء  ):1998( عــادل العــدل .61
مجلـة  االجتماعي والمسـئولية االجتماعيـة  ومفهـوم الـذات االجتمـاعي والتحصـيل الدراسـي،

 .59-9ص  ،2، العدد2، الجزء2المجلد كلية التربية جامعة عين شمس،

الفـروق الفرديـة فـي الـذكاء الوجـداني فـي ضـوء المتغيـرات الحيويـة  ):2003(عادل هريـدي  .62
-57ص )،2( العــدد ،)2(المجلــد  مجلــة دراســات عربيــة فــي علــم الــنفس،/االجتماعيــة، 

108. 

، منشورات جامعة القدس النفس التربوي: علم )2008( عبد الرحمن عدس وآخرون .63
 المفتوحة، عمان، االردن.

الذكاء الوجداني وعالقته  ):2004(عبد الحي علي محمود، مصطفى حسيب محمد  .64
.  المجلة المصرية للدراسات النفسيةببعض المتغيرات المعرفية والالمعرفية للشخصية، 

 .99- 55ص  )،43العدد ()، 14المجلد(
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عض الذكاء الوجداني لدى طالب الجامعة وعالقته بب ):2002(محمود عبد المنعم أحمد  .65
ص   )،4( ددعال)، 8( لدمجال. دراسات تربوية واجتماعية ،المتغيرات المعرفية والمزاجية

229 -322. 
دراسات نظرية  سيكولوجية السعادة ):2008(عالء الين أحمد كفافي، مايسة أحمد النيال  .66

 عية، االسكندرية، مصر.وتطبيقية، دار المعرفة الجام
راهقين وعالقتـــه بالـــذكاء الحاجـــة إلـــى الحـــب لـــدى المـــ ):2011( عمـــاد عبيـــد وعقيـــل خليـــل .67

 العراق.جامعة بابل،  ،الوجداني

اثر استخدام بعض نماذج التعلم البنائي على تنمية مهارات التفكير  ):2007( فاتن فوده .68
االجتماعي في أداء مهارات البيع والتوزيع لدى طالب مدارس اإلدارة والخدمات، بحث 

  .176-121ص  ،)127( ، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، العددمحكم
ذكاء الوجداني والذكاء الذكاء الشخصي وعالقته بال ):2011(فادية أحمد حسين  .69

 دار المعرفة الجامعية، مصر. االجتماعي (دراسة عاملية)،
الذكاء االنفعالي مفهومه وقياسه،  ):2011( فاروق السيد عثمان، محمد عبد السميع رزق .70

 .76-24ص )،58العدد(الهيئة المصرية العامة للكتاب،  مجلة علم النفس،
ــــــابري  .71 ــــــز المن ــــــد العزي ــــــذكاء االجتمــــــاعي والمســــــئولية االجتماعيــــــة  ):2010(فاطمــــــة عب ال

والتحصــيل الدراســي لــدى عينــة مــن طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة، 
 جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية. رسالة دكتوراه،

مجلة دراسات  الشعور بالسعادة وعالقته ببعض سمات الشخصـية، ):2001(العنزي  فريح .72
  .337-351ص )،3(العدد )،11(لدمج نفسية،

مكتبـة االنجلـو المصـرية، القـاهرة،  القدرات العقلية، ):1996(فؤاد عبد اللطيف أبو حطب  .73
 مصر.

، 5ة االنجلـــــو المصـــــرية، ط مكتبـــــ القـــــدرات العقليـــــة، ):1986( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .74
 القاهرة، مصر.

مكتبـــة االنجلـــو المصـــرية، القـــاهرة،  القـــدرات العقليـــة، ):1993(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .75
 مصر.

، الفكــر العربــي للنشــر والتوزيــع دارالطبعــة الخامســة،  ،الــذكاء ):2000(الســيد  فــؤاد البهــي .76
 القاهرة، مصر.

ـــ  .77 ــذكاء ):1995(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، دار الفكــر العربــي للنشــر والتوزيــعالطبعــة الخامســة،  ،ال
 القاهرة، مصر.
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)، الشــركة 322د(علــم النجــاح الجديــد"، العــدالــذكاء االجتمــاعي " ):2006(كــارل ألبرشــت  .78
 العربية لإلعالم العلمي، القاهرة، جمهورية مصر العربية.

دراســـات وبحـــوث فـــي  عادة عنـــد األطفـــال،ســـحســـاس بالاإل ):1995( كريمـــان محمـــد بـــدير .79
 القاهرة. عالم الكتب،الطبعة االولى،  الطفولة المصرية،

دار الفكر للنشر،  السعادة وتنمية الصحة النفسية، ):2002(كمال إبراهيم مرسي  .80
 القاهرة، مصر.

ترجمة فيصل عبد القادر يوسف، سلسلة  سيكولوجية السعادة، ):1993(مايكل ارجايل  .81
 )،  المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت.175المعرفة، (

المكتب الجامعي الحديث،  الوضع الراهن في بحوث الذكاء، ):2003(مدثر سليم أحمد  .82
 مصر. االسكندرية،

مكتبة الثقافة  شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك، ):2003( محمد بن على األزهري .83
 الدينية.

دار الفكـر للنشـر، عمـان، ، علم النفس التربـوي وتطبيقاتـه ):2004(جاسم محمـد  محمد  .84
  األردن.

الــذكاء االجتمــاعي تحديــده وقياســه لعينــة مــن مشــرفي األنشــطة  ):2002(محمــد الدســوقي   .85
 .218-207ص ،)9( العدد، عالم التربيةاالجتماعية بمرحلتي التعليم اإلعدادي والثانوي، 

 دار الفكر. : عون العبد،)1995(محمد شمس الحق آبادي  .86

جمهوريـة ، القـاهرة، 2ط، تنميـة التفكيـر الفلسـفي ):2001(محمد زيدان ومحمـود أبـو زيـد  .87
 مصر العربية.

الذكاء االجتمـاعي لـدى طلبـة الجامعـة اإلسـالمية وعالقتـه  :)2007( ةموسى صبحي القدر  .88
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.، رسالة ماجستيربالتدين وبعض المتغيرات

المشـــــــاركة السياســـــــية وعالقتهـــــــا بالحاجـــــــات النفســـــــية والـــــــذكاء  ):2008( محمـــــــد ســـــــعدات .89
رســـــالة  المشــــاركة سياســــيا فـــــي ضــــوء نظريــــة محــــددات الــــذات،االجتمــــاعي لــــدى المــــرأة 

 غزة.جامعة األزهر،  ماجستير،

 عمــان، للنشــر، دار الفكــر، 1، طمــدخل إلــى الصــحة النفســية ):2001( اهللا محمــد عبــد .90
 .األردن

الذكاء االنفعالي، مفهومه  ):2001( محمد عبد السميع رزق، فاروق السيد عثمان .91
 ).15( )، المجلد58( مجلة علم النفس، الهيئة العامة للكتب، العدد وقياسه،

ر الفكــر للطباعــة والنشــر دا ،تربويــات المــخ البشــري :)2003( نحســيدي امحمــد عبــد الهــ .92
 ، االردن.عمان، والتوزيع
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الـــذكاء الوجـــداني وعالقتـــه بمشـــاعر الغضـــب والعـــدوان لـــدى طـــالب  ):2005(محمـــد فـــرج  .93
 .153-93ص ،)1( العدد، )4( المجلد في علم النفس،دراسات عربية الجامعة، 

، علم النفس االجتماعي التربوي أساليب تعلم معاصرة ):2004(محمد مصطفى الديب  .94
 عالم الكتب، القاهرة ،مصر.

 .لبنان بيروت، ،، دار الهادي1ط ،الطريق إلى النجاح ):2000( البدريمحمود  .95

، مركـز إسـكندرية علـم الـنفس التعليمـيالمـدخل إلـى  ):2002( منسـي محمود عبـد الحلـيم .96
 للكتاب، اإلسكندرية .

، دار الشـروق للنشـر الـذكاء االنفعـالي -الـذكاء العـاطفي: )2004(محمود عبداهللا خوالـدة  .97
 والتوزيع، عمان، المملكة االردنية الهاشمية.

دار الفكر دمشق سورية، دار الفكر المعاصر بيروت  االذكياء، ):2002(معروف زريق  .98
 لبنان.

ـــة: )2008(موســـى توفيـــق المـــاموط  .99 ـــاهيم حديث ـــذكاء أساســـيات ومف ، دار وائـــل للنشـــر ال
 والتوزيع، عمان، االردن.

الشعور بالسعادة وعالقته بكل من السعادة األمل لدى  ):2011(موضي محمد القاسم  .100
 جامعة أم القرى. رسالة ماجستير،عينة من طالبات جامعة أم القرى، 

البنية النفسية للذكاء الموضوعي والذكاء االجتماعي والذكاء  :)2003( مختار الكيال .101
الشخصي وعالقته بمستويات تجهيز المعلومات في ضوء الجنس والتخصص األكاديمي، 

  .280- 159ص ،27العدد ،1،المجلد مجلة كلية التربية بجامعة عين شمس
وفق نظرية االنيكرام والقيم انماط الشخصية  ):2011( د الصاحبمنتهى مطشر عب .102

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، االردن.والذكاء االجتماعي
الشعور بالسعادة وعالقته بكل من الرضا عن الحياة  ):2007( منال مهنا السبيعي .103

والتفاؤل ووجهة الضبط لدى المتزوجات وغير المتزوجات في ضوء المتغيرات 
، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، المملكة العربية رسالة ماجستير، الديموغرافية
  السعودية.

منشورات جامعة  التكيف ورعاية الصحة النفسية، ):1992(نزيه حمدي وآخرون  .104
 القدس المفتوحة، عمان، االردن.

 الديموغرافيـةالسعادة واالكتئاب وعالقتهـا بـبعض المتغيـرات  :)2006(نجوى اليحفوفي  .105
 لـدمج ،مجلة دراسات عربية في علم النفس ،بحث منشورة ،لدى طالب الجامعة اللبنانيين

 .)14( العدد، )5(
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ورقــة عمــل مقدمــة إلــى مشــروع دمــج  الــذكاء الوجــداني، :)2005( نــور الهــدى  رجــب .106
 التكنولوجيا في التعليم، دمشق.

 .لبناندار ابن حزم،  ،1ط، أسرار التميز والنجاح ):2001( مصطفىوفاء  .107

، مجلة علم النفس الصناعي والتوجيه المهني ):1984(يوسف مراد، مصطفى زيور  .108
 ).3علم النفس، المجلد (
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  )1ملحق رقم (               .سادسًا: المالحق
  االستبانة في صورتها األولية قبل التحكيم. 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  غـزة-ة األزهـرــــــــجامع

  عمادة الدراسات العليـا
  ــــةــــــــــــة التربيــــــــــليـــــك

  ــســــم النفـــــــلـــقسم ع
  
  

  ،،،..............................................  حفظه اهللا ورعاهالدكتور/.السيد 
  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته       

  الموضوع/ التكرم بتحكيم أدوات دراسة.
  

ـــو عمشـــة"يقـــوم الباحـــث"  ـــراهيم باســـل أب ـــذكاء الوجـــداني  "بدراســـة بعنـــوان  إب ـــذكاء االجتمـــاعي وال ال
"وذلك استكماال لمتطلبات الحصول بالسعادة لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة  وعالقتهما بالشعور

  قسم علم النفس بجامعة األزهر بغزة. –على درجة الماجستير من كلية التربية 
  :أداة لقياس تحكيمولتحقيق ذلك تقتضي متطلبات البحث 

  الذكاء االجتماعي إعداد الباحث.
  الذكاء الوجداني إعداد الباحث.

  ).2001الشعور بالسعادة وهي قائمة أكسفورد للسعادة تعريب أحمد عبد الخالق(
وألنكم ممن يتمتعون بخبرة علمية ومن ذوي االختصاص فـي مجـال العلـوم النفسـية والتربويـة يرجـى مـن 
سـيادتكم التكـرم بمراجعـة اإلســتبانة ووضـع آرائكـم وتعــديالتكم التـي تـرون أنهــا ضـرورية إلثـراء اإلســتبانة 

  مدى مالئمة الفقرات من عدمه. ن خالل التعليق واإلضافة أو الحذف من الفقرات و بيانم
  

  مع فائق شكري لكم لحسن تعاونكم
  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،

  
  الباحث                                                                      

  إبراهيم باسل أبو عمشة
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  اس الذكاء االجتماعي:أوال: مقي
  :مقياس الذكاء االجتماعي وفق األبعاد

 .القدرة على التعامل مع اآلخرينبعد أوال: 

  غير مناسبة  مناسبة  غير منتمية  منتمية  الفقرات  م

           أستطيع التعامل مع من هم أكبر مني سنا. .1
          أحترم األفراد األكبر مني سنا. .2
          أكبر مني سنا. أمتنع عن مقاطعة الحديث لمن هم .3
          .يمتنع الكبار عن الحديث معي .4
          .أندمج مع األكبر مني سنا بسهولة .5
          .بسهولة سنا أتعامل مع االفراد األصغر مني .6
          .أجد صعوبة في التعامل مع من هم اصغر سنا .7
          .التعامل الجيدة مع األصغر سنا طريقةأفتقر إلى   .8
          .األصغر مني سنا بسهولةافهم ما يقصده  .9

  التواصل االجتماعي. بعد ثانيا:
  غير مناسبة  مناسبة  غير منتمية  منتمية  الفقرات  م

          .أشارك من هم اصغر مني سنا المسرات واألحزان .1
أستطيع إقامة عالقـات طيبـة مـع األكبـر واألصـغر منـي  .2

  .سنا
        

          .أشعر انه من الصعب فهم مقاصد اآلخرين .3
          .أشارك اآلخرين أحزانهم وأفراحهم .4
          .لدي المقدرة على فهم مقاصد اآلخرين .5
          .استمتع لمجرد وجودي مع أصدقائي .6
          .اشعر بالحزن عندما يصيب احد سوء .7
          .أقدم التهاني لآلخرين في المناسبات السارة .8
          .أجد صعوبة في التواصل مع اآلخرين .9
          .اآلخرين بسهولةافهم ما يقصده  .10
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  ثالثا: االستجابة لآلخرين.
  غير مناسبة  مناسبة  غير منتمية  منتمية  الفقرات  م

          .أحرص على تلبية مطالب اآلخرين .1
اعمــل مــا يتوقعــه اآلخــرين منــي حتــى لــو كنــت ال اتفــق  .2

  .معهم
        

          .احتاج وقتا للتفكير واالستجابة لمطالب اآلخرين .3
          .المساعدة والعون لآلخرين أبادر لتقديم .4
          .أساعد اآلخرين دون تردد .5
          .أقف عندما يبادر احدهم لتحيتي ومصافحتي .6
          .ينزعج اآلخرين مني بسبب عدم احترامي للوقت .7
          .يتضايق الناس من تصرفاتي في المواقف االجتماعية .8
دون إدراك  عند االستجابة لهم أتسبب في إيذاء اآلخرين .9

  .ذلك
        

لــــــدي المقــــــدرة للتحــــــدث مــــــع جميــــــع االفــــــراد وبمختلــــــف  .10
  األعمار. 

        

          .أقدر مشاعر اآلخرين .11
  رابعا: التأثر والتأثير في المواقف  االجتماعية.

  غير مناسبة  مناسبة  غير منتمية  منتمية  الفقرات  م

          أشعر باآلخرين في مختلف المواقف. .1
          .أتعامل معهمأقدر الناس الذين  .2
          .أهتم  بآراء اآلخرين .3
أكتســـــب المزيـــــد مـــــن الخبـــــرة فـــــي المواقـــــف االجتماعيـــــة  .4

  المختلفة.
        

          .ومبادئي االجتماعية  يتأثر اآلخرين بأفكاري .5
لحـل المشـكالت االجتماعيـة التـي  الطرقاستخدم أفضل  .6

  .يتواجهن
        

          .فيهم لدي المقدرة على أقناع اآلخرين والتأثير .7
          .أرتبك في بعض المواقف االجتماعية  .8
          .أحزن لحزن الناس .9
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          .أتصرف على نحو يليق بالموقف االجتماعي .10
          .اشعر بالخوف والقلق من بعض المواقف االجتماعية .11
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  :ثانيا: مقياس الذكاء الوجداني
  :وفق األبعاد مقياس الذكاء الوجداني

 .التعرف على اإلنفعاالتبعد أوال: 

  غير مناسبة  مناسبة  غير منتمية  منتمية  العبارات  م

          بدقة.  أتعرف على انفعاالتي .1
          .عرف السبب وراء قلقيأ فأننيحينما اشعر بالقلق  .2
          بكي بسهولة  وبدون سبب.ال أ .3
 ســأقومفيمــا  النجــاح أتوقــعوهمتــي  حينمــا  يدافعيتــ تــزداد .4

  به.
        

 امتلــئ بالنشــاط والحيويــة عنــدما تــواجهني مشــكلة تحتــاج .5
  .حل إلى

        

اعـــــرف نقـــــاط القـــــوة والضـــــعف فـــــي انفعـــــاالتي  بالقـــــدر  .6
  الكافي.

        

          افقد اإلحساس بانفعاالتي عند وجود التحدي. .7
          .وأحاسيسيمشاعري عن اعبر بالقول أن استطيع  .8
          احدد ما يربكني. فأننيرتبك أحينما  .9
          .والتنافستجعلني اشعر بالقوة والكفاءة  نفعاليةحالتي اال .10
          تدعو إلى الخوف في الواقع. ال أشياءمن  أخاف .11
          االنفعالية لآلخرين  ةلدي القدرة على اإلحساس بالناحي .12
          انفعاالتي االيجابية والسلبية. أقدر على التمييز بين .13

  .اإلنفعاالت فهمثانيا: 
  مناسبة  غير  مناسبة  غير منتمية  منتمية  العبارات  م

          ستطيع إدراك مشاعر اآلخرين الصادقة.أ .1
علــى الــرغم مــن  األشــخاصاشــعر بكراهيــة تجــاه بعــض  .2

  معهم. أتعامللم  إنني
        

          .أجيد فهم مشاعر اآلخرين .3
ــــرات  .4 ــــي مــــن تعبي ــــى فهــــم مشــــاعر زمالئ ــــدرة عل ــــدي الق ل

  .وجههم
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حتــرم مشــاعر وميــول اآلخــرين حتــى لــو كانــت مختلفــة أ .5
  عن مشاعري وميولي.

        

          يقرا الناس انفعاالتي على وجهي. أنمن السهل  .6
          .أجد صعوبة في فهم مشاعر الغرباء .7
          .شعر بانفعاالت اآلخرين غير الظاهرةأ .8
          .فاهما لهمإحساسي الشديد بمشاعر اآلخرين يجعلني  .9

  .إدارة اإلنفعاالتثالثا: 
  غير منسبة  مناسبة  غير منتمية  منتمية  العبارات  م

          أستطيع موجهة مشاعري السلبية. .1
ـــــالقلق  .2 ـــــيء ب ـــــري الســـــلبي المل ـــــي تفكي ـــــتحكم ف اســـــتطيع ال

  واإلحباط.
        

          استطيع السيطرة على نفسي بعد التعرض ألمر مزعج. .3
          أبدو هادئ تحت أي ضغوط أتعرض لها. .4
          استطيع نسيان مشاعري السلبية بسهولة. .5
          .لدي القدرة على الصبر في تحقيق األهداف البعيدة .6
          .شعر باإلحباطفي وجود الضغط ا .7
          ستطيع استدعاء االنفعاالت االيجابية كالمرح والفكاهة.أ .8
          غضب إذا ضايقني زمالئي.أ .9
          غضب تظهر على آثار الغضب.عندما أ .10
          يقرا الناس انفعاالتي على وجهي. أنمن السهل  .11

  .توظيف اإلنفعاالترابعا: 
  غير مناسبة  مناسبة  غير منتمية  منتمية  العبارات  م

          من عاداتي استشارة المحيطين بي في أموري. .1
          عتقد بان نجاح الفرد جزء من نجاح جماعته.أ .2
          .اآلخرونواستمع باهتمام لما يقوله  أنصت .3
          يمتلكني الضيق من بعض تصرفات اآلخرين. .4
ظــــروف اآلخــــرين إذا تغيــــرت مشــــاعرهم تجــــاهي  أراعــــي .5

  بشكل مؤقت.
        

        حتـــرم مشـــاعر وميـــول اآلخـــرين حتـــى لـــو كانـــت مختلفـــة أ .6
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  عن مشاعري وميولي.
          من السهل تقبل اآلخرين بما فيهم من مزايا وعيوب. .7
          لمن يستحقها. ألعطيهاحتفظ بعواطفي ومشاعري أ .8
          اآلخرين بوجهة نظري. إلقناعحتفظ بالصبر والمثابرة أ .9
          يحكي لي اآلخرين مشاكلهم. أن أحب .10
          ستطيع أن اخلق جو من المرح مع الجماعات.أ .11
          شعر باحتياجات اآلخرين العاطفية.أ .12
          اآلخرين. أتفاعل عند استماعي لما يقوله .13
          عتبر نفسي موضع ثقة من قبل اآلخرين.أ .14
          ستطيع الشعور بجو الجماعة.أ .15
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  ::قائمة أكسفورد للسعادةثالثاً 
  غير مناسبة  مناسبة  غير منتمية  منتمية  العبارات  م

         أنا سعيد بشكل ال يصدق. 1
          أشعر أن المستقبل مليء باألمل والخير. 2
          أنا راضي عن كل شيء في حياتي. 3
          أشعر أنني متحكم في جميع نواحي حياتي. 4

          أشعر أن الحياة سخية في مكافأتها لي. 5
         أنا سعيد بأسلوب حياتي. 6
          أستطيع التأثير على األحداث بشكل إيجابي. 7
          أحب الحياة. 8
          أهتم باآلخرين. 9
          أن اتخذ جميع القرارات بسهولة.أستطيع  10

          أشعر بأنني قادر على القيام بأي عمل. 11
          أصحو من نومي وأنا اشعر بالراحة. 12
          أشعر بأن عندي نشاط ال حدود له. 13
          يبدو لي أن العالم كله جميل. 14
          أشعر بأنني يقظ كل اليقظة من الناحية الذهنية. 15
          بأني أملك هذا العالم.أشعر  16
          أحب كل الناس. 17
          .ث الماضية بأنها كانت سعيدة جداً تتصف كل األحدا 18

          أنا في حالة فرح وابتهاج. 19
          أنجزت كل شيء أردته. 20
          أتكيف مع كل شيء أريد عمله. 21
          أتسلى وأمزح مع أشخاص آخرين. 22
          على اآلخرين.لدّى تأثير مرح  23
          حياتي ذات معنى تام وهدف واضح. 24
          أندمج في كل ما يحيط بي والتزم به. 25
          أعتقد أن العالم مكان رائع. 26
          أضحك في مناسبات عديدة. 27
          أعتقد أنني جذاب إلى أبعد الحدود. 28
          أجد متعة في كل شيء. 29
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  )2ملحق رقم (
  بأسماء األساتذة المحكمين.قائمة 

  المؤسسة  التخصص  األساتذة المحكمين  الرقم
  جامعة االزهر بغزةب محاضر  علم نفس  الدكتور شعبان الحداد .1

  جامعة األزهر بغزةمحاضر ب  علم نفس  األستاذ عماد الكحلوت .2

  جامعة القدس المفتوحة منطقة غزة  علم نفس وأصول تربية    الدكتور زياد الجرجاوي .3

  جامعة القدس المفتوحة منطقة غزة  علم نفس  الدكتور مسعود حجو .4

  جامعة القدس المفتوحة منطقة البريج  علم نفس  الدكتور أحمد عبداهللا أبو زايد .5

  جامعة القدس المفتوحة منطقة غزة  التربية  الدكتور أحمد أبو الخير .6

  منطقة غزةجامعة القدس المفتوحة   خدمة اجتماعية  الدكتور عاطف العسولي .7

  جامعة األقصى غزة  علم نفس  الدكتور محمد عسلية .8

  جامعة األقصى غزة  علم النفس  الدكتور عون محيسن .9

  جامعة األقصى غزة  علم النفس  الدكتور أنور البنا .10

  جامعة األقصى غزة  علم النفس  الدكتورة آمال جودة .11

  جامعة األقصى غزة  علم النفس  الدكتورة أمنة زقوت .12

  الجامعة االسالمية بغزة  علم النفس  أنور العبادسة الدكتور .13

  الجامعة االسالمية بغزة  علم النفس  الدكتور عبد الفتاح الهمص .14

  الجامعة االسالمية بغزة  علم النفس  الدكتور نبيل دخان .15
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  )3( ملحق رقم
  االستبانة في صورتها النهائية بعد التحكيم.

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ـزةــــغ-رــــجامعة األزهـ

  عمادة الدراسات العليـا
  ـــةـــــــــة التربيـــــــــــــــــكلي

  ـســـــــم النفــــــــقسم عل
  

  أخي الطالب، أختي الطالبة ....
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،،

الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتهما بالشعور بالسعادة لدى  "يقوم الباحث بدراسة بعنوان 
"وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من كلية طلبة الجامعة في محافظة غزة 

  قسم علم النفس بجامعة األزهر بغزة. –التربية 
  ث أجزاء:حيث تتطلب الدراسة تطبيق المقياس الذي بين أيديكم والمكون من ثال

  قائمة السعادة والجزء الثالث:الذكاء الوجداني  الجزء الثاني:الذكاء االجتماعي، الجزء األول: 
بكل  باإلجابة التكرم سيادتكم من الباحث يأمل ،ونظرا لما نعهده فيكم من تعاون مثمر إلكمال الدراسة

، علما بأن إجابتكم في المكان المناسب )××××(إشارة  بوضع وذلك اإلستبانة فقرات جميع علىموضوعية 
  في هذه المقاييس هي محط سرية تامة، ولن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي.

  مع فائق شكري لكم لحسن تعاونكم،،،،                                       
                                                                       

                   الباحث                                                                          
  إبراهيم باسل أبو عمشة

  البيانات األولية: 
  الجامعة     (     ) جامعة األزهر        (     ) الجامعة اإلسالمية 

  
  التخصص   (     ) كليات أدبية          (     ) كليات علمية 

   
  الجنس      (     ) ذكر                  (     ) أنثى 
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 :أوال: مقياس الذكاء االجتماعي

  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرات  م

            تعامل مع من هم أكبر مني سنا.أ .1
            أحترم األفراد األكبر مني سنا. .2
            .ال اتجنب الحديث مع الكبار .3
            أندمج مع األكبر مني سنا بسهولة. .4
            .لدي القدرة على تكوين صداقات بسهولة .5
            أفتقر إلى  طريقة التعامل الجيدة مع األصغر سنا. .6
            .أتمتع بعالقات جيدة مع اآلخرين .7
            وبمختلف األعمار.لدي المقدرة للتحدث مع جميع االفراد  .8
            أستطيع أن اتعامل مع االشخاص في أي موقف اجماعي. .9

            أشارك من هم اصغر مني سنا المسرات واألحزان.1 .10
            .فكر فيما يفكر فيه زمالئي في المواقف االجتماعيةأ .11
            نه من الصعب فهم مقاصد اآلخرين.اأشعر  .12
            وأفراحهم.أشارك اآلخرين أحزانهم  .13
            استمتع لمجرد وجودي مع أصدقائي. .14
            .لحزن االخريناشعر بالحزن  .15
            أقدم التهاني لآلخرين في المناسبات السارة. .16
            أجد صعوبة في التواصل مع اآلخرين. .17
            افهم ما يقصده اآلخرين بسهولة. .18
            أحرص على تلبية مطالب اآلخرين. .19
            ما يتوقعه اآلخرين مني حتى لو كنت ال اتفق معهم.اعمل  .20
            لمطالب اآلخرين. لالستجابةاحتاج وقتا  .21
            أبادر لتقديم المساعدة والعون لآلخرين. .22
            لتحيتي ومصافحتي. أي فردأقف عندما يبادر  .23
            وقت.بال لتزاميدم اينزعج اآلخرين مني بسبب ع .24
            من تصرفاتي في المواقف االجتماعية. خرينيتضايق اآل .25
أتسبب في إيذاء اآلخرين عند االستجابة لهم دون إدراك  .26

  ذلك.
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            .أستجيب لمتطلبات الجماعة .27
            اآلخرين في مختلف المواقف.مشاعر أشعر ب .28
            أقدر الناس الذين أتعامل معهم. .29
            أهتم  بآراء اآلخرين. .30
            المزيد من الخبرة في المواقف االجتماعية المختلفة.أكتسب  .31
            ومبادئي االجتماعية.  بأفكارييتأثر اآلخرين  .32
حل المشكالت االجتماعية المؤثرة في استخدم أفضل الطرق  .33

  التي تواجهني.
          

            قدرة على أقناع اآلخرين والتأثير فيهم.اللدي  .34
            االجتماعية .أرتبك في بعض المواقف  .35
            أتصرف على نحو يليق بالموقف االجتماعي. .36
            بعض المواقف االجتماعية. فياشعر بالخوف والقلق  .37
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  :ثانيا: مقياس الذكاء الوجداني
  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرات  م

            أتعرف على انفعاالتي بدقة.  .1
            بالقلق فأنني أعرف السبب وراء قلقي. عند شعوري .2

            تزداد دافعيتي وهمتي  حينما أتوقع النجاح فيما سأقوم به. .3

متلــئ بالنشــاط والحيويــة عنــدما تــواجهني مشــكلة تحتــاج إلــى أ .4
  حل.

          

            اعرف نقاط القوة والضعف في انفعاالتي  بالقدر الكافي. .5

            مشاعري وأحاسيسي.عبر بالقول عن أستطيع أن أ .6

            شعر بالقوة والكفاءة والتنافس.أتجعلني حالتي االنفعالية  .7

             بانفعاالت اآلخرين. لدي القدرة على اإلحساس .8

            بين انفعاالتي االيجابية والسلبية. أستطيع أن أميز .9

            أستطيع إدراك مشاعر اآلخرين الصادقة. .10

تجــاه بعــض األشــخاص علــى الــرغم مــن  تــيكراهي أفهــم ســبب .11
  إنني لم أتعامل معهم.

          

            أجيد فهم مشاعر اآلخرين. .12

            .وههملدي القدرة على فهم مشاعر زمالئي من تعبيرات وج .13

أحتــرم مشــاعر وميــول اآلخــرين حتــى لــو كانــت مختلفــة عــن  .14
  مشاعري وميولي.

          

            أفهم سبب تضايقي من بعض تصرفات اآلخرين. .15

            أجد صعوبة في فهم مشاعر الغرباء. .16

            .لدي القدرة على فهم انفعاالت اآلخرين الخفية .17

            أستطيع تفسير انفعاالتي االيجابية. .18

            .قادرا على فهمهمإحساسي الشديد بمشاعر اآلخرين يجعلني  .19

            جهة مشاعري السلبية.اأستطيع مو  .20
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            .انفعاالتي ستطيع التحكم فيأ .21

            بكي بسهولة  وبدون سبب.ال أ .22
            استطيع السيطرة على نفسي بعد التعرض ألمر مزعج. .23

            أبدو هادئ تحت أي ضغوط أتعرض لها. .24

            استطيع نسيان مشاعري السلبية بسهولة. .25

            لدي القدرة على الصبر في تحقيق األهداف البعيدة. .26

            استدعاء االنفعاالت االيجابية كالمرح والفكاهة.أستطيع  .27

            عندما أغضب تظهر على آثار الغضب. .28

            من السهل أن يقرا الناس انفعاالتي على وجهي. .29

            أعتقد بان نجاح الفرد جزء من نجاح جماعته. .30

أراعــي ظــروف اآلخــرين إذا تغيــرت مشــاعرهم تجــاهي بشــكل  .31
  مؤقت.

          

            اآلخرين بما فيهم من مزايا وعيوب. تقبلأ .32

            أحتفظ بالصبر والمثابرة إلقناع اآلخرين بوجهة نظري. .33

            .آلخرينأستطيع أن اخلق جو من المرح مع ا .34

            أشعر باحتياجات اآلخرين العاطفية. .35

            اآلخرين.لمشاكل أتفاعل عند استماعي  .36

            اآلخرين.أعتبر نفسي موضع ثقة من قبل  .37

            .أشعر بما يشعر به اآلخرين .38
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  ::قائمة أكسفورد للسعادةثالثاً 
  مطلقا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  العبارات  م

           أنا سعيد بشكل ال يصدق. 1
            أشعر أن المستقبل مليء باألمل والخير. 2
            أنا راضي عن كل شيء في حياتي. 3
           متحكم في جميع نواحي حياتي.أشعر أنني  4
            أشعر أن الحياة سخية في مكافأتها لي. 5
           أنا سعيد بأسلوب حياتي. 6
            أستطيع التأثير على األحداث بشكل إيجابي. 7
            أحب الحياة. 8
           أهتم باآلخرين. 9
           أستطيع أن اتخذ جميع القرارات بسهولة. 10
            بأنني قادر على القيام بأي عمل.أشعر  11
            أصحو من نومي وأنا اشعر بالراحة. 12
            أشعر بأن عندي نشاط ال حدود له. 13
            يبدو لي أن العالم كله جميل. 14

            أشعر بأنني يقظ كل اليقظة من الناحية الذهنية. 15

            أشعر بأني أملك هذا العالم. 16
            .ث الماضية بأنها كانت سعيدة جدااألحداتتصف كل  17
            أنا في حالة فرح وابتهاج. 18
            أنجزت كل شيء أردته. 19
            أتكيف مع كل شيء أريد عمله. 20
            أتسلى وأمزح مع أشخاص آخرين. 21
            لدّى تأثير مرح على اآلخرين. 22
            حياتي ذات معنى تام وهدف واضح. 23
            أندمج في كل ما يحيط بي والتزم به. 24
            أعتقد أن العالم مكان رائع. 25
            أضحك في مناسبات عديدة. 26
            أعتقد أنني جذاب إلى أبعد الحدود. 27
            أجد متعة في كل شيء. 28
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  )4( ملحق رقم
  لعمداء الكليات في جامعة األزهر. تسهيل مهمة الباحث موجهة 
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  )5ملحق رقم (
إفادة عمادة القبول والتسجيل بإحصائيات طالب المستوى الثالث بجامعة األزهر.
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  )6ملحق رقم (
.للجامعة اإلسالمية تسهيل مهمة الباحث موجهة
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  )7ملحق رقم (
 إفادة عمادة القبول والتسجيل بإحصائيات طالب المستوى الثالث بالجامعة اإلسالمية.
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3. Test (T) T-Test: to detect significant differences between the mean scores 
of two independent states. 
4. Multiple linear regression coefficient to check the power of social 
intelligence dimensions and his college degree and dimensions of emotional 
intelligence and his college degree on the feeling of happiness. 
Results of the study: 
1.The results indicate that the level of social intelligence and emotional 
intelligence and a feeling of happiness in the study sample of university 
students in Gaza province, respectively (76.8%), (73.8%) (68.8%). 
2. A statistically significant positive relationship at the level (0.01), between 
social intelligence and emotional intelligence dimensions, degree college and 
the overall degree of feeling happy with the respondents. 
3. There are differences in social intelligence attributed to sex in favor of the 
female group of respondents. 
4. There are no differences in emotional intelligence and a feeling of 
happiness due to variable sex of respondents. 
5. There are no differences in social intelligence and emotional intelligence 
and a feeling of happiness variable depending on the respondents College. 
6. There are differences in social intelligence and emotional intelligence and a 
feeling of happiness variable depending on the university for the benefit of 
students of Al-Azhar University in the sample. 
7. Shows that the impact of the overall degree of emotional intelligence 
came at the highest level (30.9%), while the impact of the total score came 
of social intelligence in the lower level of the impact of emotional 

intelligence (14.1%). 
The study recommended the following: 
1.Working to raise the level of university students in the social intelligence 
and emotional intelligence and a feeling of happiness through the placement 
of continuous training courses in the use of all dimensions of social 
intelligence and emotional intelligence. 
2. Working to alleviate the burdens of daily life placed on university student 
through social support. 
3. Needing to develop activities and exercises that help develop social 
intelligence and emotional intelligence and a feeling of happiness among 
university students. 
4. Gazan family awareness of the importance of emotional intelligence and 
the need to exercise since even basic levels of education university. 
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Abstract  

" Social Intelligence and Emotional Intelligence and their 
relationship to aSense of  Happiness among the University 

Students in the Governorate of Gaza"  
  

This study is of great importance as it focuses on an important segment of 
Palestinian society (university students) where university students is different 
to their major backbone of the future of the Palestinian society, as university 
education is considered an indicator of the extent of interest in science and 

urbanization of any society wants to ride civilization.                                       
 

The study aimed to: the current study of social intelligence and emotional 
intelligence and their relationship to feel happy for that student seeks to 

achieve the following                                                                                     
1. To identify the prevalence of social intelligence and emotional intelligence 
and a feeling of happiness among respondents represented in university 
students in the province of Gaza.                                                            
2.To identify the nature of the relationship between social intelligence and 
emotional intelligence and a feeling of happiness among university students in 
the province of Gaza.                                                            
3.To know whether the differences in social intelligence and emotional 
intelligence and a feeling of happiness due to variables (sex, specialty, 

university). 

4.To know to what extent can predict the feeling of happiness through social 
intelligence and emotional intelligence.  

The study sample: The study population consisted of all third-level 
students enrolled in Palestinian universities in the Gaza Strip (Al-Azhar 
University and the Islamic University) and adult numbers (6420) students 
(2436 from Al-Azhar University, and 3984 of the Islamic University). The 
number of respondents (603) of university students in the province of Gaza 
(Al-Azhar University (290) male and female, Islamic University (313)).           

Study Tools:  
I. social intelligence Scale: prepared by the researcher.  
II. Emotional Intelligence Scale: prepared by the researcher.  
III. Oxford Scale: Syndication Ahmed Abdul Khaliq (2001).  
Statistical methods:  

 1. SMA and the standard deviation and the relative weight: to detect the 
levels of variables 
2. Pearson correlation coefficient: to reveal the relationship between the 
variables of the study. 
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