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والمهارات االجتماعیة لدى  إلى الكشف عن العالقة بین الذكاء االنفعالي الحالیة تهدف الدراسة

الجنس  متغیري في هذین المتغیرین حسب ل، والتعرف على الفروق بینهمطلبة الماستر بجامعة جیج

 .والتخصص، وذلك باستخدام المنهج الوصفي

طالبا وطالبة من بین طلبة الماستر ) 95(تناسبیة حجمهاطبقیة عینة على الدراسة  اعتمدت

 . 2019/2020للسنة الجامعیة  واالتصال بجامعة جیجل واإلعالمعلم االجتماع،  يبقسم

لوجدان عبد " مقیاس الذكاء االنفعالي: هما في الدراسة د تم استخدام أداتین في الدراسة أداتيوق 

 .االجتماعیة من إعداد الطالبة ، ومقیاس المهارات)2005"(األمیر الناشئ

للكشف على العالقة  "بیرسون" ولمعرفة صحة الفرضیات من عدمها استخدام معامل االرتباط 

للكشف عن الفروق الموجودة بین الطلبة في " ت"اختبار  هارات االجتماعیة،بین الذكاء االنفعالي والم

حصائیا توصلت تخصص، وبعد تحلیل النتائج إنس والالذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة تبعا للج

  : الدراسة الحالیة إلى النتائج التالیة

 جات الطلبة في الذكاء االنفعالي بین در ) 0.01( حصائیا عند المستوىتوجد عالقة ارتباطیة دالة إ - 

  .درجاتهم في المهارات االجتماعیةو 

الجامعة في الذكاء االنفعالي تعزى إلى بین طلبة ) 0.01( عند المستوى حصائیاتوجد فروق دالة إ - 

  .الجنس لصالح الذكور

ى إلى الجامعة في الذكاء االنفعالي تعز بین طلبة ) 0.01(حصائیا عند المستوى توجد فروق دالة إ - 

  .التخصص لصالح طلبة علم االجتماع

ماعیة تعزى إلى بین طلبة الجامعة في المهارات االجت) 0.01(حصائیا عند المستوىتوجد فروق دالة إ - 

  .الجنس لصالح الذكور

 بین طلبة الجامعة في المهارات االجتماعیة تعزى إلى) 0.01( ئیا عند المستوىحصاتوجد فروق دالة إ - 

 .التخصص لصالح طلبة علم االجتماع
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اإلطار النظري ثم اقتراح مجموعة من التوصیات نتائج في ضوء الدراسات السابقة و وبعد مناقشة ال

الریاضیة، واعتماد أسالیب التدریس جمعیات والنوادي العلمیة و لطلبة على االنخراط في الا كتشجیع

   .الحدیثة، وكذلك تشجیع الطلبة على التعبیر عن آرائهم
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Abstract 

The present study aims to detection the relationship between emotional 

intelligence and social skills at the side master students in the university of jijel, 

and to identify the differeneces between them in these two  variables according 

to the variables of gender  and specialization, using the descriptive approch.  

 The study was based on a proportional stratified random sample of extent 

(95) male and female students from at side the master’s students in the 

departments of sociology, Media and communication at jijel university for the 

accademic year 2019/2020.  

 Two tools were used in the study: the emotional intelligence 

scale"widjdan Abd el- amir nachia" (2005), and the socail skill scal prepared 

by the student. 

 To find out whether the hypotheses are correct or not, use the 

"Pearson" correlation coefficient to examine the relationship between emotional 

intelligence and social skills, and the " t. test" to reveal the differeneces between 

students in emotional intelligence and social skills according to  gender  and 

specialization. 

After analyzing the results statistically, the current study reached the 

following results:  

- there is a statistically significant correlation at the level (0.01) between  

students ‘ scores in emotional intelligence and their scores social skills. 

- there is a statistically significant  differenece at the level (0.01) among 

university students in  emotional intelligence due to gender in favor of males. 

- there is a statistically significant  differenece at the level (0.01) among 

university students in  emotional intelligence due to specialization in favor of 

sociology students. 

- there is a statistically significant  differenece at the level (0.01) among 

university students in   social skills due to gender in favor of males. 

- there is a statistically significant  differenece at the level (0.01) among 

university students in social skills  due to specialization in favor of sociology 

students. 
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After discussing the results in the light of previos studies and the 

theoretical framework, then  proposing a set of recommendations, such as 

encouraging students to join societies and scientific and sports clubs, adopting 

modern teaching methods,as well as encouraging students to express their 

opinions. 
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یعتبر طلبة الجامعة الطبقة المثقفة الصاعدة في المجتمع، والمستقبل الواعد ألي دولة، بحكم أنهم 

ومن أجل تحقیق أهدافهم وطموحاتهم على أرض  .بداع واالكتشافإلالطاقة المفعمة بالرغبة في التطور وا

عدید لشخصیة، واكتسابهم لال سماتالالواقع، فإن شغفهم غیر كاف إذ البد من تحلیهم بجملة من القدرات و 

وتمتع الطلبة بها یسمح لهم بالنجاح الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة،  ومن أبرزهامن المهارات، 

المجتمع بصفة عامة، وبالمقابل فإن عدم اكتسابهم لهذه القدرات ي األكادیمي بصفة خاصة والتكیف ف

یؤثر سلبا على  الت النفسیة واالجتماعیة واالنفعالیة، ماقد یوقع الطلبة في العدید من المشك والمهارات

 .مهنیا قدرتهم على النجاح سواء أكادیمیا أو

وهذه الدراسة تعتبر محاولة لفهم عاملین مهمین هما الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة 

النفعالي لدى طلبة والعالقة بینهما، وكذا معرفة الطرق التي من خاللها یمكن تحسین مستوى الذكاء ا

 .الجامعة، ومعرفة كذلك الطرق التي یتم من خاللها تنمیة المهارات االجتماعیة لدیهم

ومن أجل تحقیق ذلك اتبعت الطالبة خطة منهجیة قسمت فیها الدراسة إلى بابین أحدهما نظري  

إشكالیة الدراسة تضمن الفصل األول ففصول،  ثالثة على الباب األول ىحتو اواآلخر میداني، حیث 

وكذا الدراسات السابقة بدایة بالدراسات التي  وفرضیاتها وأهمیتها وأهدافها وأهم المفاهیم التي ركزت علیها،

الدراسات التي تناولت  أخیراتناولت الذكاء االنفعالي، ثم الدراسات التي تناولت المهارات االجتماعیة، و 

التاریخیة  هوجذور  هتعریف تناولللذكاء االنفعالي حیث فقد خصص أما الفصل الثاني المتغیرین معا، 

مرتفعي وأهم النماذج والنظریات المفسرة له، وكذا طرق قیاسه وأهم صفات  ،والعوامل المؤثرة فیه

 ثماستهل بتعریفها المهارات االجتماعیة مفهوم حین تناول الفصل الثالث ي ومنخفضي الذكاء االنفعالي، ف

والعوامل المؤثرة فیها، وأهم النظریات المفسرة لها، مرورا بأسالیب قیاسها  هاوأنواعأهمیتها وخصائصها 

ومظاهر قصورها، وأهم آلیات التدریب علیها، أما فیما یخص الباب الثاني فقد قسم إلى فصلین، فصل 

الدراسة  في الدراسة، ومجتمع وعینةعرض المنهج المتبع فیه تضمن اإلجراءات المنهجیة للدراسة الذي تم 

سة األساسیة واألسالیب اإلحصائیة باإلضافة إلى الدرا ،جمع البیانات وخصائصها السیكومتریةوأدوات 

تضمن تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة، وفي األخیر تم عرض الخالصة العامة آخر وفصل  المعتمدة،

  .واالقتراحاتللدراسة، والخروج بمجموعة من التوصیات 
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 :لدراسةإشكالیة ا :والأ

مرحلة إعداد للحیاة من  فهي ،لمراحل التعلیمیة في حیاة الطالبیعتبر التعلیم الجامعي من أهم ا

لم تعد مقتصرة على التعلیم فقط بل تطورت  أنها جمیع النواحي النفسیة واالجتماعیة والمعرفیة، حیث

 ، ومع ذلك یالحظ أن بعض الطلبة الاء شخصیة الطالب من جمیع جوانبهالیصبح من أهم أهدافها بن

وتأهیلهم بما یمكنهم من  هموهذا ما یتطلب تدریب بشكل جید، هماتى بناء شخصیعل القدرة  یزالون یفتقدون

 .جتماعيالتوافق النفسي واال

نقطة تحول جوهریة في حیاة الطالب  صوصیة المرحلة الجامعیة التي تعدیرجع ذلك إلى خوقد 

تاج إلى قدرات شخصیة یح ،إلى مرحلة أكثر احتكاكا وتعقیدا حیث ینتقل فیها من مرحلة التعلیم الثانوي

 )258، ص 2018عاطف السید عبد الجواد علي، ( .وٕامكانیات ومهارات تسمح له بالتكیف مع البیئة الجامعیة

والتي تحتم  ،الصراعات المختلفةالظروف الصعبة للحیاة والمواقف و فطلبة الجامعة  لیسوا في غنى عن 

، مما یتطلب منهم ضرورة العمل على فهم جهد للتغلب على هذه المصاعبالمزید من البذل   یهمعل

 .فةلمواقف المختلبما یتناسب مع متطلبات ا ،الذاتیة واالستبصار بقدراته والعمل على تطویرها مانفعاالته

وهذه ، غوط النفسیةضوٕادارة ال ،والقدرة على التكیف ،نفعاالتاللمهارات فهم ا ممتالكهاوهذا األمر یستلزم 

 .نفعاليالالمهارات تندرج ضمن ما یعرف بالذكاء ا

 رةفي اآلونة األخی ،من المواضیع التي حظیت باهتمام العدید من الباحثینیعد  نفعاليلذكاء االفا

 "جولمان دانیال" شیریو ، هور حاالت العنفنتشار االنحرافات السلوكیة وظاخصوصا في ظل 

Goleman, Daniel)(  عالیة التي یتمتع بها مجموعة من المهارات االنف: "یعني الذكاء االنفعاليإلى أن

 ، ص2004 ،خوالدةمحمود محمد ( ".المختلفة الحیاة وفي مواقف  ،مة للنجاح في التفاعالت المهنیةالز الفرد وال

256( 

فالذكاء االنفعالي دور مهم في مواجهة الضغوط الیومیة التي یمر بها األفراد، كما یعد مدخال ذا 

 "رشوان ربیع " دراسة  ، وهذا ما تؤكدهالرضا عنهاوتحسین جودة الحیاة و فاعلیة في تحقیق النجاح 

الرضا عن الحیاة وحل و  التوافقفي ألفراد مرتفعي الذكاء االنفعالي التي توصلت إلى تفوق ا) 2006(

 )9، ص 2013، نعمات علوان(. مقارنة بمنخفضي الذكاء االنفعاليالمشكالت وتحمل الضغوط 
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یساعد الفرد على إدراك ستوى الفرد في الذكاء االنفعالي م ارتفاع أن )1997( "سیجال"یذكرو 

، ص 2012، موسىرشاد علي عبد العزیز  (. خرینوقت حدوثها ویتحكم في انفعاالته ویتعاطف مع اآل ه مشاعر 

34( 

لتخفیف من حدة المشكالت فالذكاء االنفعالي یلعب دورا هاما في السیطرة على االنفعاالت وا

" بیتر سولوفي"نفعاالت إیجابیة، ویرى كل من ا، ویساعد في تحویل االنفعاالت السلبیة إلى السلوكیة

، هذه المعلومات تجعله یفسرها ویستفید یعطي اإلنسان معلومات ذات أهمیة أن االنفعال" ر جونمای"و

براهیم محمد ا( .منها ویستجیب لها من أجل أن یتوافق مع المشكلة أو الموقف المتوتر بشكل أكثر ذكاءً 

  )58 ، ص2003 ،يالمغاز 

 أحمد محمود" للنجاح في الحیاة األكادیمیة حیث تشیر دراسةكما أن الذكاء االنفعالي یعد مفتاحا 

 .بمستوى عالي من الذكاء االنفعاليأن الطلبة الممتازین یتمتعون ) 2010( "الكیكي

نفسه وبناء ، وٕانما یسعى لتطویر كتساب المعارفلب بدخوله الجامعي ال یسعى فقط الفالط

ٕاداریین مختلفة وثقافات جدیدة وأساتذة و  من مناطق اجتماعیة مع اآلخرین من زمالء جدد قدمو اعالقات 

إقامة عالقة متالكه للمهارات االجتماعیة فهي التي قد تسمح له باهذا األمر یتطلب ، و خل الجامعةدا

هكذا سؤولیة و تجعله یتعامل مع من حوله بمرونة ومو له قادرا على فهم  اآلخرین سلیمة مع هؤالء وتجع

 .جتماعیة مع اآلخریناتكوین عالقات  درا على النجاح فيیكون قا

الفرد على أن یعبر بصورة لفظیة وغیر لفظیة  قدرة"": "فرج "االجتماعیة حسب تعریف فالمهارات

 )29، ص2010عبد الرحمن الخطیب، (. "عن مشاعره وآراءه وأفكار اآلخرین

من تحقیق  ، وتمكنهماج في الحیاة الجامعیةكتساب الطالب للمهارات االجتماعیة تخول له االنداف

ن طلبة الجامعة یعانون من أ) 2006( "زهراني محمد دراسة"، وتؤكد وافق الدراسي واإلنجاز األكادیميالت

المهارات  نأإلى   Lewis"لویس"في هذا الصدد یشیرمن المشكالت السلوكیة والتعلیمیة، و د العدی

طلبة وتقلل من المشكالت األكادیمي للفي الغرفة الصفیة تؤدي إلى تحسین المستوى  االجتماعیة

جتماعیة أن من أسباب عدم أداء الطلبة للمهارات االو  ،ن من عالقات الطلبة مع زمالئهم، وتحسالسلوكیة

 ص ،حسین أحمد، ب سهیثم محمد (. تخدامهاوقت اسا و عدم معرفتهم بهذه المهارة أو بكیفیة أدائه هي المناسبة

57( 
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، وبالمقابل فإن امتالكه قد یؤثر سلبا على نجاح الطالب واستمراره فالجامعة فنقص هذه المهارات

ماج فالجامعة والفصل الدراسي الذي قد یتعرض فیه الطالب للعدید االندلهذه المهارات هو السبیل لتحقیقه 

 اأو القدرة على التعبیر عنه ،االتهوالتي یتطلب اجتیازها قدرة الطالب على التحكم في انفع ،من المواقف

 . األمور تعتبر من مؤشرات الذكاء االنفعالي هوهذ

من خالل ما تم ذكره نالحظ أن للذكاء االنفعالي دور هام مساعدة الطالب على تحقیق التكیف و 

ام لنجاح ، فهو عامل ه)2011( "العلوان"والتخفیف من شدة المشكالت السلوكیة مثل ما تأكده دراسة 

، ومن جهة أخرى نالحظ أن النجاح األكادیمي لطالب وتفاعله اإلیجابي یعتمد في حیاته من جهة الطالب

ة تناولت جزائریوبالرغم من وجود دراسات عربیة و  ،جتماعیةبشكل كبیر على ما یمتلكه من مهارات ا

ودراسات أخرى تناولت ) 2015( "أمحمد یحي"ودراسة ) 2013( "نعمات علوان" ةالذكاء االنفعالي كدراس

، إال أنه یالحظ نقص الدراسات التي جمعت بین هاذین )2011( "هناء"المهارات االجتماعیة كدراسة 

ت على الذكاء االنفعالي والمهارا هنا جاءت الدراسة الحالیة لتسلط الضوءفالجزائر، ومن المتغیرین خاصة 

  :بة عن التساؤالت التالیةجاذلك من خالل اإلجتماعیة لدى الطلبة الجامعیین و اال

 بین الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة لدى الطالب ا لة إحصائیاد رتباطیةا هل توجد عالقة

  ؟الجامعي

 بین طلبة الجامعة في الذكاء االنفعالي والتي تعزى لمتغیر الة إحصائیاهل توجد فروق د    

                             ؟الجنس

 بین طلبة الجامعة في الذكاء االنفعالي والتي تعزى لمتغیر ا لة إحصائیاهل توجد فروق د

   ؟التخصص

 بین طلبة الجامعة في المهارات االجتماعیة والتي تعزى لمتغیر  اإحصائی لةاهل توجد فروق د

  ؟الجنس

 بین طلبة الجامعة في المهارات االجتماعیة والتي تعزى لمتغیر الة إحصائیاهل توجد فروق د

 ؟التخصص
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  :فرضیات الدراسة: ثانیا

  االجتماعیة لدى طلبة الجامعة حصائیا بین الذكاء االنفعالي والمهاراتإتوجد عالقة دالة.     

  سالجنكاء االنفعالي تعزى لمتغیر حصائیا بین طلبة الجامعة في الذإتوجد فروق دالة.  

  لمتغیر التخصص حصائیا بین طلبة الجامعة في الذكاء االنفعالي تعزىإتوجد فروق دالة.  

  حصائیا بین طلبة الجامعة في المهارات االجتماعیة تعزى لمتغیر الجنسإتوجد فروق دالة.  

  حصائیا بین طلبة الجامعة في المهارات االجتماعیة تعزى لمتغیر التخصصإتوجد فروق دالة.  

 : أهمیة الدراسة: ثالثا

المفاهیم السیكولوجیة الحدیثة والمتمثلة  تكتسب هذه الدراسة أهمیتها من خالل تناولها لمفهوم  من

ضافة إلى ما یساهم به هذا باإلفالسیطرة على االنفعاالت   كبیرا یلعب دورا   والذي ،فالذكاء االنفعالي

ادیمیة األكالنوع من الذكاء في تحقیق النجاح في حیاة الطالب بمختلف جوانبها االنفعالیة والشخصیة و 

والمتمثل في المهارات االجتماعیة من مهارة التواصل اللفظي  ،هام موضوعباإلضافة إلى التركیز على 

وما تلعبه هذه المهارات من دور في تكوین عالقات  ،توكید الذات والتعاونوالتواصل غیر اللفظي و 

 .ق التوافق االجتماعي واألكادیمي لدى الطلبةیوتحق ،اجتماعیة

مرحلة المتناولة والمتمثلة في مرحلة التعلیم الجامعي كما تكتسب هذه الدراسة أهمیتها من أهمیة ال 

رحلة في اكتساب ، حیث تساهم هذه المالفرد المتعلم  والتي تعتبر من أهم المراحل التعلیمیة في حیاة

ي إلى التغییر المرغوب واالیجابي فالجوانب المختلفة دتؤ س  المعارف والمهارات التيالطلبة الخبرات و 

، ومن خالل هذا فإن هذه الدراسة قد تناولت فئة هامة من سلوكیة والفكریة والوجدانیةة والللطالب الشخصی

سیقع على عاتقهم تطویر والذین یعتبرون نخبة المجتمع والذي  ،المجتمع والمتمثلة في الطلبة الجامعیین

  .المجتمع ورسم صورته المستقبلیة

  :ةهداف الدراسأ: رابعا

  االنفعالي والمهارات االجتماعیة لدى طلبة الجامعةالكشف عن العالقة بین الذكاء.  

 الكشف عن الفروق الموجودة بین الجنسین في كل من الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة.  
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  الكشف عن الفروق الموجودة بین الطالب في كل من الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة والتي

  .تعزى إلى التخصص

  :بعض المفاهیم الواردة في الدراسةتحدید : خامسا

درة تحفیزها والقنفعاالته والوعي بالذات و اعلى إدارة  یتمثل في قدرة الطالب فيو : الذكاء االنفعالي- 1

على مقیاس الذكاء  ، ویتحدد من خالل الدرجة التي یحصل علیها الطالبعلى التعاطف وٕادارة العالقات

  .المستخدم في الدراسة الحالیة )2005( "الناشئ وجدان عبد األمیرل "االنفعالي

، وتتحد من هي قدرة الطالب على التواصل و قدرته على توكید الذات والتعاون :المهارات االجتماعیة - 2

دم في الدراسة الحالیة علیها الطالب في مقیاس المهارات االجتماعیة المستخ خالل درجة التي یحصل

  :والذي یضم

  .التواصل غیر اللفظياصل اللفظي و تتمثل في قدرة الطالب على التو و : مهارة التواصل: 1- 2

وتكوین  ،وتتمثل في قدرة الطالب الجامعي على التعبیر بحریة عما یریده :مهارة توكید الذات: 2- 2

  .غوط اآلخرینضقات والقدرة على الحوار ومواجهة صدا

تباع التعلیمات والمشاركة في األنشطة وإ وتتضمن سلوكیات مثل مساعدة الزمالء : مهارة التعاون :3- 2

 .الجماعیة

  :الدراسات السابقة :سادسا

  :اسات المتعلقة بالذكاء االنفعاليالدر   -1 

لثانویة الذكاء االنفعالي لدى طلبة المرحلة ا: "بعنوان )2010( "مؤمني عبد اللطیف"دراسة  -1 -1  

  "  ضوء بعض المتغیرات في

  :أهداف الدراسة

ومعرفة أثر متغیرات  فعالي لدى طلبة المرحلة الثانویة في األردنمستوى الذكاء االنعلى التعرف 

  .نوع التعلیمالتحصیل و 
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المرحلة طالبة من طلبة ) 229(طالبا و) 176(طالبا منهم  405عینة الدراسة من  تتكون :عینة الدراسة

  .الثانویة في محافظة إربد

  : الدراسة ةأدا

  .)إعداد الباحث(س الذكاء االنفعالي مقیاتمثلت في  

  :توصلت هذه الدراسة إلى :نتائج الدراسة

 النفعالي یقع في المستوى المتوسطأداء الطلبة على مقیاس الذكاء ا.  

 تعزى لمتغیري  في درجات الطلبة على مقیاس الذكاء االنفعالي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة

  .)علمي، أدبي(التحصیل األكادیمي ونوع التعلیم 

  ." الذكاء االنفعالي لدى الطلبة المتمیزین: " بعنوان) 2010( "الكیكيمحمود أحمد "اسة در  - 2- 1

  :أهداف الدراسة

 زینهدفت الدراسة إلى قیاس الذكاء االنفعالي لدى الطلبة المتمی  

 وفقا لمتغیر لبة المتمیزین التعرف على داللة الفروق في متوسط درجات الذكاء االنفعالي بین الط

  .الجنس

  :عینة الدراسة

نویتین للمتمیزین في محافظة طالبة من الصف السادس في ثاطالبا و ) 96(عینة عشوائیة بلغت  تر اختی 

  .وىننی

  :الدراسة ةأدا

   .)الناشئ وجدان عبد األمیرإعداد (قیاس الذكاء االنفعاليمتمثلت في 

   :نتائج الدراسة

 بمستوى عال من الذكاء االنفعالي یتمتع الطلبة المتمیزون.  



دراسةاإلطار العام لل                                الفصل األول                                         

 

9 
 

 قا لمتغیر توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط درجات الذكاء االنفعالي بین الطلبة المتمیزین وف

  .)إناث ر،ذكو (الجنس 

طلبة الذكاء االنفعالي وعالقته باالیجابیة لدى " بعنوان  : )2013( "علواننعمات  "دراسة - 3- 1

  ."غزة جامعة األقصى بمحافظة 

  : أهداف الدراسة

دى طلبة جامعة األقصى یجابیة لعلى عالقة الذكاء االنفعالي باإل هذه الدراسة إلى التعرف تهدف

  .ةبمحافظة غز 

  :عینة الدراسة

  .طالبةطالبا و ) 247(تكونت عینة الدراسة من 

  : أدوات الدراسة

 فاروق عثمان"إعداد (كاء االنفعالي مقیاس الذ"(.  

  إعداد الباحث(مقیاس االیجابیة من(.  

  :نتائج الدراسة

 الذكاء االنفعالي واالیجابیة رتباطیة دالة إحصائیا بینا وجود عالقة.  

  اإلناث في الذكاء االنفعالي واالیجابیةوجود فروق بین الذكور و.  

في  الیرموكمستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة " بعنوان : )2015( "محمد یحيأ "دراسة - 4- 1

  ".ضوء بعض المتغیرات

  : ةأهداف الدراس

 الجنس(جامعة الیرموك تبًعا لمتغیرات  هدفت هذه الدراسة للكشف عن مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة

  .)والمستوى الدراسي التخصص،و 

  : عینة الدراسة
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  .بطریقة عشوائیةطالبة تم اختیارهم و  طالب) 536(من : عینة الدراسة تكونت

  : الدراسة ةأدا

  .)2011( "العلوان أحمد "لي المطور من قبلاالنفعا مقیاس الذكاء

  :نتائج الدراسة

 مستوى الذكاء االنفعالي لدى الطلبة مرتفع.  

 تعزى لمتغیر الجنس ولصالح التي  وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الذكاء االنفعالي

  .اإلناث

  مستوى االنفعالي تعزى لمتغیر التخصص و عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة مستوى الذكاء 

  .الدراسي

  ".الذكاء االنفعالي وعالقته بفعالیة الذات : " بعنوان) 2016("صفاء صبح "دراسة  - 5- 1

  :أهداف الدراسة

في  لدى طلبة كلیة التربیةفاعلیة الذات كل من مستوى الذكاء االنفعالي و  یهدف البحث إلى التعرف على

 ينفعالي وفعالیة الذات وفق متغیر ، إلى جانب دراسة الفروق في الذكاء االجامعة تشرین والعالقة بینهما

  )التخصص والسنة الدراسیة(

  :عینة الدراسة

  .تشرین لجامعة طالبا وطالبة من كلیة التربیة) 384(ت عینة الدراسة من تكون

  :أدوات الدراسة

  وانر لبا"مقیاس الذكاء االنفعالي".  

 غالي وأب" مقیاس فاعلیة الذات ل".  

  :توصلت هذه الدراسة إلى :نتائج الدراسة

 الذكاء االنفعالي وفاعلیة الذات وجود مستوى متوسط من.  
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 وفاعلیة الذات لدى أفراد العینة بین الذكاء االنفعالي وجود عالقة ارتباطیة.  

  السنة التخصص و  يلمتغیر  فاعلیة الذات تعزىالذكاء االنفعالي و  إحصائیا بینوجود فروق دالة

  .الدراسیة

في وعالقته بالتفاعل اإلیجابي  نفعاليالذكاء اال : "بعنوان )2018( "سعاد سعید كلوب "ةدراس -6- 1

  ."لدى طلبة كلیة فلسطین التقنیة  الجامعیة الحیاة

  :أهداف الدراسة

والفروق  ،الذكاء العاطفي بالتفاعل اإلیجابي في الحیاة الجامعیةهدفت هذه الدراسة للتعرف على عالقة 

  .ة البكالوریوس وفقا لمتغیر الجنسفي الذكاء العاطفي لدى طلب

  :عینة الدراسة

  .ا وطالبة في كلیة فلسطین التقنیةطالب) 105(تكونت عینة الدراسة من 

  :أدوات الدراسة

 إعداد الباحثة( كاء االنفعاليمقیاس الذ(.  

 إعداد الباحثة( تفاعل اإلیجابيمقیاس ال(.  

  :توصلت هذه الدراسة إلى :نتائج الدراسة

 االنفعالي تعزى إلى متغیر الجنس الذكاء عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى.  

  هة نظر طلبة كلیة رتباطیة بین الذكاء االنفعالي وتحقیق التفاعل اإلیجابي من وجاوجود عالقة

 .التقنیةفلسطین 

أخرى  عالي وعالقته بمتغیراتلذكاء االنفالتي تناولت ا یالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة

  :مایلي

 2010(هدفت إلى دراسة الذكاء االنفعالي في ضوء بعض المتغیرات كدراسة عبد اللطیف  ما انهم (

 االنفعالي بفعالیة بین الذكاء، كما هدفت دراسة أخرى إلى معرفة العالقة )2015("أمحمد یحي "ودراسة
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 سعید" ودراسة) 2013( "علواننعمات  "، في حین هدفت دراسة)2016( "صفاء الصبح"الذات كدراسة 

  .اء االنفعالي وعالقته باإلیجابیةللتعرف على الذك) 2018( "كلوب

 اللطیفعبد " ماعدا دراسة من حیث العینة فیالحظ أن معظم الدراسات أجریت على طلبة الجامعة 

  .ریت على تالمیذ المرحلة الثانویةفقد أج) 2010( "الكیكيأحمد "و) 2010"(مؤمني

 على مقیاس معین ت المستخدمة في هذه الدراسات، فقد اعتمدت كل دراسةاألدوا اختلفت.  

 أمحمد " ودراسة) 2013( "علواننعمات  "أظهرت الدراسات السابقة تباینا في النتائج فقد توصلت دراسة

حین ، في نفعالي والتي تعزى لمتغیر الجنسإلى وجود فروق في مستوى الذكاء اال )2015( "يیح

، كما إلى عدم وجود هذه الفروق) 2018( "كلوبسعید "دراسة و ) 2010(  "الكیكي أحمد" توصلت دراسة

ین نفت دراسة إلى وجود فروق تعزى لمتغیر التخصص في ح) 2016( "صفاء الصبح "توصلت دراسة

 .ه الفروقوجود هذ) 2015( "یحي أمحمد "دراسةو  ) 2010("مؤمني للطیفعبد ا"

  :ما فیما یخص موقع الدراسة الحالیة بالنسبة لهذه الدراسات فقدأ

 مع متغیرات ، ي یعتبر أحد متغیرات الدراسة الحالیةوالذ ،بدراسة الذكاء االنفعالي اهتمت هذه الدراسات

  .والمتمثل في المهارات االجتماعیةأخرى غیر متغیر الدراسة الحالیة 

 2010( "الكیكيأحمد  "دراسة و ) 2010( "مؤمني عبد اللطیف"یة عن دراسة اختلفت الدراسة الحال (

 .راسات التي استهدفت طالب الجامعة، في حین تشابهت مع باقي الدناولهما تالمیذ المرحلة الثانویةلت

 دراسات أكبر فهناك بعض الالدراسات،  في الدراسة الحالیة عن حجم العینة في هذه حجم العینة اختلف

 .خرى أقلوأ

  في اعتمادها المقیاس ) 2010("الكیكي أحمد" دراسةالدراسة الحالیة مع داة الدراسة في أ تشابهت

 ."الناشئ إعداد وجدان عبد األمیر "سه للذكاء االنفعالي مننف

نتائج هذه الدراسات ستسعى دراستنا الحالیة للبحث أكثر فیما كان هناك فروق  ونظرا لوجود اختالفات في

رات المتمثل في المهاو  ،االنفعالي وعالقته بمتغیر آخر تعزى لمتغیر الجنس والتخصص في مستوى الذكاء

  .االجتماعیة لدى طلبة الماستر
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  :جتماعیةت المتعلقة بالمهارات االالدراسا - 2

  ."جتماعیة واالكتئاب العالقة بین المهارات اال" :نوانبع) 1998("السید الرحمن عبد"دراسة  - 1- 2

  :هدف الدراسة

  .اعیة واالكتئاب لدى طالب الجامعةستهدفت الدراسة وضع نموذج سببي للعالقة بین المهارات االجتما

  :عینة الدراسة

  .الجامعیةطالبا وطالبة بالمرحلة ) 111(جریت الدراسة على عینة بلغت أ

  :أدوات الدراسة

 إعداد الباحث( ارات االجتماعیةمقیاس المه(.  

  احثإعداد الب(مقیاس االكتئاب(.  

  :توصلت هذه الدراسة إلى :نتائج الدراسة

 ماعیة واالكتئاب والشعور بالوحدةهناك تأثیرات مباشرة بین المهارات االجت.  

 الجنسین في المهارات االجتماعیة ال توجد فروق بین.  

  ". فاعلیة الذاتعالقتها بالمهارات االجتماعیة و : "نوانبع )2001( "حسیب عبد المنعم"دراسة  - 2- 2 

   :أهداف الدراسة 

 فاعلیة الذاتعالقة بین المهارات االجتماعیة و هدفت الدراسة إلى التعرف على ال.  

 االجتماعیةالفروق بین الذكور واإلناث في المهارات  شف عنك.  

  :عینة الدراسة

   .البا وطالبة من المرحلة الجامعیةط) 168( أجریت الدراسة على عینة بلغت 
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  :أدوات الدراسة 

 إعداد الباحث( مقیاس المهارات االجتماعیة(.   

 إعداد الباحث( مقیاس فاعلیة الذات(.   

  :نتائج الدراسة

 مهارات االجتماعیة وفاعلیة الذاتوجود عالقة ارتباطیة بین بعض ال.  

 بین الذكور واإلناث في المهارات االجتماعیة ال توجد فروق.  

المهارات االجتماعیة والتوافق "بعنوان  :)2002( "شافعي براهیمإ"و "عبد الحمید رجیعة"دراسة  - 3- 2

  ".لدى طالب الجامعة االكتئاب عالقتهما الدراسي و 

  .باالكتئاب لدى طالب الجامعةسي رامعرفة العالقة بین المهارات االجتماعیة والتوافق الد: أهداف الدراسة

  : عینة الدراسة

  .عین الشمس طالبا من طالب كلیة التربیة بجامعة) 520(تكونت عینة الدراسة من 

  :أدوات الدراسة 

  غریب"إعداد (قائمة بیك لالكتئاب(".  

 إبراهیم إسماعیل("لتوافق الدراسي مقیاس ا(".  

  السمادوني"إعداد (مقیاس المهارات االجتماعیة(".  

  :نتائج الدراسة 

 واالكتئاب بین المهارات االجتماعیةعكسیة ه وجود عالقة ارتباطی .  

  التوافق الدراسي واالكتئاب بینعكسیة وجود عالقة ارتباطیه.  

  اإلنجاز لدى المهارات االجتماعیة وعالقتها بسلوك:" بعنوان) 2011"(عواد محمد هناء"دراسة  - 4- 2          

  ".أطفال الروضةعینة من          
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  :هدفت الدراسة إلى: أهداف الدراسة

 لدى عینة من األطفال زاإلنجا ة بین المهارات االجتماعیة وسلوكالكشف عن العالق.  

 درجة السلوك اإلنجازجتماعیة و جنس الطفل في درجة المهارات اال تحدید مدى تأثیر   .  

    .أطفال الروضةطفال وطفلة من ) 310(تكونت العینة من  :عینة الدراسة

  : أدوات الدراسة

 إعداد الباحثة( لطفل الروضة  مقیاس السلوك اإلنجاز(.  

 إعداد الباحثة(مهارات االجتماعیة لطفل الروضة مقیاس ال(.  

  : نتائج الدراسة

 ن المهارات االجتماعیة وسلوك اإلنجازصائیا بیوجود ارتباط دال إح.  

 لمتغیر الجنس تبعا وجود فروق فالسلوك اإلنجاز.  

 وجود فروق دالة إحصائیا على مقیاس المهارات االجتماعیة تبعا لمتغیر الجنس.  

  "المهارات االجتماعیة وعالقتها ببعض المتغیرات " عنوانب :)2012( "فائز علي"دراسة -2-5 

  :تهدف هذه الدراسة إلى :أهداف الدراسة 

 تعرف على مستوى المهارات االجتماعیةال.                         

 الدراسیة في المهارات االجتماعیةللتخصص والنوع والسنة  معرفة الفروق العائدة.  

  : عینة الدراسة

الرابعة بكلیة اآلداب وكلیة الهندسة بجامعة و  الثالثةطالبا وطالبة من السنتین ) 459(تكونت العینة من 

  .طرابلس
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  : الدراسة أداة

  ."عبد اللطیف خلیفة"تعریب "ریجیو"مقیاس المهارات االجتماعیة إعداد 

  :نتائج الدراسة

  ى مهارات االجتماعیة كان مرتفًعامستو.  

 وجود فروق في مهارات االجتماعیة تعزي لمتغیر الجنس لصالح اإلناث.  

 صص في أبعاد المهارات االجتماعیةال توجد فروق دالة عائدة للتخ.  

  ي بعض أبعاد المهارات االجتماعیةلمتغیر السنة الدراسیة فتوجد فروق دالة. 

     لمهارات االجتماعیة وعالقتها ببعض تناولت ا التي یالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة

  :یلي خرى ماالمتغیرات أ

 كدراسة  ،جنس والتخصصفي ضوء بعض متغیرات اللى دراسة المهارات االجتماعیة منها ما هدفت إ

اول المهارات االجتماعیة وعالقته في حین هدفت دراسات أخرى لتن ،)2012("فائزعلي "

، )2002( "شافعي براهیمإ"و "عبد حمید رجعیة" ودراسة) 1998( "السید الرحمان عبد"كدراسة  باالكتئاب

في  ،الذاتعالقتها بفاعلیة لمعرفة المهارات االجتماعیة و ) 2001( "حسیب عبد المنعم"هدفت دراسة  كما

 .تماعیة وعالقتها بالدافع لالنجازالمهارات االج) 2011("عواد محمد هناء"حین تناولت دراسة 

 اولت باقي ، في حین تنأطفال الروضة) 2011("هناء عواد محمد" ت دراسةمن حیث العینة فقد تناول

  .الدراسات طالب الجامعة

 شافعي براهیمإ"و" عبد حمید رجعیة" عداد الباحثین ما عدا دراسة من إ تمعظم المقاییس كان" 

الذي ) 2012(دراسة علي ، و للمهارات االجتماعیة "السمادوني"س اللذان اعتمدا على مقیا) 2002(

  ."ریجیو"اعتمد على مقیاس 

 دراسة و ) 1998( "السید عبد الرحمان"أظهرت  الدراسات السابقة تباینا في النتائج حیث توصلت دراسة

ماعیة والتي تعزى  لمتغیر إلى عدم وجود فروق في المهارات االجت) 2001( "حسیب منعمعبد ال"

إلى عدم ) 2012( "فائز علي"، كما توصلت دراسة أشارت هناء إلى وجود هذه الفروق في حین الجنس،

 .تعزى للتخصص الدراسي المهارات االجتماعیة د فروق فيوجو 
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  :لهذه الدراسات فقد یخص موقع دراستنا الحالیة بالنسبةما فیما أ

  مع متغیرات أخرى غیر  حد متغیرات دراسة الحالیة،أاهتمت بدراسة المهارات االجتماعیة والتي تعتبر

  .متغیر الدراسة الحالیة والمتمثل في الذكاء االنفعالي

 حین ، في لتناولها أطفال الروضة) 2011( "هناء عواد محمد" اختلفت الدراسة الحالیة عن دراسة

تنا اسات أكبر من دراسب الجامعة أما حجم العینة فهنالك در تناولها لطالتشابهت مع باقي الدراسات في 

  .)1998( "السید عبد الرحمان"ى أقل كدراسة أخر و  ،الحالیة

 المهارات ا مقیاس معظم الدراسات السابقة لتناوله بخصوص األدوات فقد تشابهت الدراسة الحالیة مع

  .عداد الباحثإاالجتماعیة من 

  نظرا لتباین النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسات ستسعى الدراسة الحالیة للبحث أكثر فیما كان و

، كما ستتناول هذه الدراسة مهارات االجتماعیةهناك فروق تعزى لمتغیر الجنس والتخصص في المهارات 

، كما ستسعى هذه الدراسة لتناول والتعاونوالمتمثلة في مهارة التواصل وتوكید الذات   اجتماعیة أخرى

  .نفعالي لدى طلبة الماسترالمتمثل هنا في الذكاء االالجتماعیة وعالقتها بمتغیر آخر، و المهارات ا

  :االنفعالي والمهارات االجتماعیة الدراسات التي تناولت العالقة بین الذكاء - 3

لدى بالمهارات االجتماعیة  االنفعالي وعالقتهالذكاء :" بعنوان )2001" (ریتشارد سون"دراسة  - 1- 3

  ".عینة من معلمي المرحلة الثانویة 

  : أهداف الدراسة

عینة من معلمي هدفت هذه الدراسة لبحث العالقة بین الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة لدى 

  .المرحلة الثانویة

  :عینة الدراسة

  .معلما ومعلمة) 220(من تكونت 

  : الدراسةأدوات 

 إعداد الباحث( لذكاء االنفعاليمقیاس ا(.  

  إعداد الباحث(مقیاس المهارات االجتماعیة(.  
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  :نتائج الدراسة

  .وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة لعینة البحث 

طلبة كلیة  االجتماعیة لدىالذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات "بعنوان : )2015( "العلوانأحمد  " سةدرا - 2- 3

  ".التربیة الریاضیة في الجامعة األردنیة

  :أهداف الدراسة

ة هدفت هذه الدراسة إلى بحث عالقة الذكاء االنفعالي بالمهارات االجتماعیة لدى طلبة كلیة التربی 

  .الریاضیة  في الجامعة األردنیة

  : دراسةعینة ال

  .ة من طلبة كلیة التربیة الریاضیةوطالب طالب) 195(عینة هذه الدراسة من  تكونت

  :أدوات الدراسة

 إعداد الباحث(لذكاء االنفعالي مقیاس ا(.  

  إعداد الباحث(مقیاس المهارات االجتماعیة(.  

  : نتائج الدراسة

  االجتماعیةوجود عالقة ارتباطیة ضعیفة بین الذكاء االنفعالي والمهارات.  

 فروق دالة إحصائیا في الذكاء االنفعالي بین الذكور واإلناث لصالح الذكور وجود .  

 طلبة كلیة التربیة الریاضیة وفقا للمستوى الدراسي  وجود فروق دالة إحصائیا في الذكاء االنفعالي بین

  .ماجستیر ولصالح الدرجة العلمیة

الذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات االجتماعیة لدى "بعنوان : )2017( "جمعة حبیب" دراسة 3- 3

  ".  ربیة الریاضیة وكلیة التربیة طالب كلیة الت
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  :أهداف الدراسة

 كلیة التربیة دى طالب رتباطیة بین الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة لالكشف عن العالقة ا

   .كلیة التربیةالریاضیة و 

  تعزى إلى تخصص معرفة الفروق في مستوى الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة لدى الطلبة

  .الطالب

  : عینة الدراسة

  .طالبة من كلیة التربیة والتربیة الریاضیة بجامعة القادسیةطالبا و ) 88(تكونت من 

  : أدوات الدراسة

 إعداد الباحث( االجتماعیةارات مقیاس المه(.  

  إعداد الباحث(مقیاس الذكاء االنفعالي(.  

  :نتائج الدراسة

  التربیة وكلیة  مستوى الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة لدى طلبة كلیةوجود ارتباط ضعیف بین

  .التربیة الریاضیة

 كاء االنفعاليمقیاس الذكلیة التربیة على نة كلیة التربیة الریاضیة و لعی وجود ارتباط ضعیف. 

االجتماعیة ما عالقته بالمهارات لذكاء االنفعالي و ابقة تناولها ایالحظ من خالل استعراض الدراسات الس

  : یلي

 سون  ریتشارد كدراسة منها ما هدفت إلى دراسة الذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات االجتماعیة

 تتناولالتي  )2017( "جمعة حبیب"دراسة و ) 2015( "العلوانأحمد  "حین هدفت دراسة في ) 2001(

  .االجتماعیة وفقا لمتغیر الجنس والتخصص الذكاء االنفعالي والمهارات

 طالب ) 2017" (جمعة حبیب" دراسةو ) 2015( "العلوان أحمد" د تناولت دراسةمن حیث العینة فق

  .الجامعة

  المقاییس المعتمدةمن حیث األدوات المعتمدة فقد اختلفت هذه الدراسات في.  
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 حیث توصلت دراسة راساتأما من حیث النتائج فیالحظ وجود تباین فیما توصلت إلیه هذه الد ،

، االنفعالي والمهارات االجتماعیة رتباطیة موجبة بین الذكاءاإلى وجود عالقة ) 2001( "ونسدریتشار "

إلى وجود ارتباط ) 2015( "العلوان أحمد" ودراسة) 2017( "حبیب جمعة دراسة"توصلت في حین 

  .بین هذین المتغیرین لدى أفراد العینة المستهدفة ضعیف

  :ما فیما یخص موقع الدراسة الحالیة بالنسبة لهذه الدراسات فقدأ

 الدراسة الحالیة من حیث الهدف و المتمثل في دراسة الذكاء م هذه الدراسات السابقة مع معظ تشابهت

، كما تهدف دراستنا الحالیة لمعرفة الفروق بین الطالب في االجتماعیةي وعالقته بالمهارات االنفعال

 "جمعة حبیب"هنا مع دراسة وتتفق  ،الذكاء االنفعالي والتي تعزى للتخصصو المهارات االجتماعیة 

كاء االنفعالي وفقا من حیث الهدف لمعرفة الفروق في الذ) 2015( "العلوان أحمد" دراسةو ) 2017(

   .لمتغیر الجنس

 ا لطالب في تناوله) 2017( "حبیب جمعة" كما تشابهت هذه الدراسة في العینة المستهدفة مع دراسة

، ستهدفت معلمي المرحلة الثانویةاوالتي ) 2001( "ریتشاردسون" ختلفت مع دراسةالجامعة، في حین ا

من باقي  وأقل) 2017( "حبیب جمعة "أما فیما یخص حجم العینة في الدراسة الحالیة أعلى من دراسة

  .الدراسات

  اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة فاألدوات المستخدمة قدو.  

 والمهارات االنفعالي  ختالف النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسات فیما یخص العالقة بین الذكاءا

ة الحالیة الدراس وتعتبر تعنى بالبحث أكثر مع عینات أخرى ، ضرورة وجود دراسات أخرىاالجتماعیة

مهارات اجتماعیة الذكاء االنفعالي و ، فالدراسة الحالیة ستسعى لمعرفة العالقة بین واحدة من هذه الدراسات

، كما ستسعى أیضا التعاون وتوكید الذاتالتواصل و  أخرى غیر التي تناولتها الدراسات السابقة من مهارة

والتي تعزى للجنس  ،االنفعالي والمهارات االجتماعیةروق في مستوى الذكاء لمعرفة إذا كان هناك ف

  .والتخصص وذلك لدى طلبة الماستر
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  :خالصة الفصل

وجود  یمكن القول أن الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة لقیت اهتمام الباحثین، حیث یالحظ

المتغیرین معا، ما جعل الدراسة تناولت أحد متغیري الدراسة أو تباین في نتائج دراستهم، سواء تلك التي 

، والبحث في العالقة بینهما، وكذا البحث فیما كانت الحالیة تهدف للتعرف أكثر على هذین المتغیرین

لدى طلبة عالي والمهارات االجتماعیة توجد فروق تعزى لمتغیر الجنس والتخصص في كل من الذكاء االنف

   .وذلك في البیئة الجزائریة ،الماستر
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 :تمهید

علماء النفس والتربیة  علم النفس التي اهتم الرئیسة فيیعتبر موضوع الذكاء من المواضیع   

 من بینهاكاء و ما شمل العدید من أنواع الذوٕان منحصرا على نوع واحد من الذكاء، یبق البحث لمف، بدراسته

الذكاء االنفعالي، نستهله بتعریفه إلى مفهوم التطرق في هذا الفصل والذي سنحاول االنفعالي،  الذكاء

والنظریات  أبرز النماذجإضافة إلى تناول العوامل المؤثرة فیه، و  كذا أهمیتهر التاریخیة له، و الجذو  وعرض

وي الذكاء االنفعالي المرتفع لذالخصائص الممیزة  لنتطرق في األخیر إلى، طرق قیاسه اوكذ ،المفسرة له

   .والمنخفض

  :االنفعالي الذكاءتعریف : أوال

، والكلمة مشتقة من الفعل الثالثي الحكمةالذهن والعقل و :" یعرف الذكاء في اللغة على أنه :لغة - 1

 محمد(". توقداشتعلت، وذكا فالن ذكاء أي سرع فهمه و ویقال ذكت النار ذكوا، أي اشتد لهبها و  ،"ذكا"

  )48، ص2004، محمود خوالدة

والتي ظهرت على  )inteligentia(من الكلمة الالتینیة  مشتقة (intelligence)كلمة الذكاء و  

 والفرنسیة واألوساط األوروبیةوشاعت هذه الكلمة في اإلنجلیزیة  ،"شیشرون "ید الفیلسوف الروماني

  )16ص  ،2013، عمشةإبراهیم باسل أبو . (الحكمة الفهم، ،تعني الذهنو 

أو تهیج في العقل أو  هو اضطرابنفعال الا: كما ورد في قاموس أكسفورد :لغةال فيأما االنفعال 

 )movement(أصل كلمة انفعال یعود إلى الكلمة الالتینیة التي تعني الحركة العواطف، و  المشاعر أو

  )235، ص2011، غسان الزحیلي( ).Emotion(أما في اللغة اإلنجلیزیة فیشار إلیها بكلمة

من الحاجات التي  الذي یسعى لتحقیق حاجة ،ننفسیة مصاحبة لمشاعر اإلنساة حاللفعال افاالن

  )343 ص، 2008 ،محمد الجندي( .یرى ضرورتها به

إلى اللغة العربیة باختالف الباحثین ) Emotional intelligence(لقد اختلفت ترجمة  :طالحااص - 2

في حین  ،الذكاء الوجداني أو ذكاء المشاعرآخرون عبروا علیه بء العاطفي و فمنهم من أطلق علیه الذكا

بن  جمیلة(. الدراسة مصطلح الذكاء االنفعالي في هذه سنعتمدو  ،تناوله بعض الباحثین بالذكاء االنفعالي

  .)19ص ،2017، عمور
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  : یما یلي عرض لبعض هذه التعریفاتفو 

  1988("فنرو  أون -بار"یعرف"(Reuven Bar-on"  الفرد على فهم  قدرة: "االنفعالي بأنهالذكاء

في عاالت القویة والتحكم التعامل مع االنف ،معرفة والفهم واالرتباط باآلخرین،الومعرفة ووصف نفسه

یسرى أحمد ( .جتماعياالالمستوى الشخصي أو ختلفة سواء على وحل المشكالت الم والتهیؤ للتغییر ،دوافعه

  )  10ص ،2017سید عیسى،

  قدرة الفرد على إدراك انفعاالته:"فیعرف الذكاء االنفعالي بأنه )1997("بیتر سالوفي"و"نر جومای"أما 

بحیث یؤدي  ،ومعرفتها وفهم انفعاالت اآلخرین ،االنفعاالت المساعدة على التفكیر للوصول إلى تعمیم تلك

  ) 278ص ،2018، عبد الجواد علي عاطف سید( .ذهني المتعلق بتلك االنفعاالتال النمو إلى تنظیم وتطویر

 واستخدامها  وتناول االنفعاالت بفطنةالقدرة على إدراك وفهم :"بأنه )2000("كالرك" حین یعرفه في

 صارة (. "ع اآلخرینالعالقات مالتزوید بالمعلومات و و كمصدر للطاقة اإلنسانیة 

  )29 ، ص2019 ،حمراوي

  وٕادارة  مشاعره الذاتیةالفرد على إدراك  قدرة :"فتعرفه بأنه) 2006( "الناشئ میروجدان عبد األ"بینما

وٕادارة  ،وتعاطفه مع اآلخرین وٕادراك مشاعر اآلخرین ،وتحفیز ذاته لزیادة دافعیته ،انفعاالته بشكل جید

 )  258، ص 2006وجدان عبد األمیر الناشئ، (". به عالقاتهم

 عقلیةذكاء االنفعالي هو قدرة اللباحثین یعتبرون أن یالحظ من خالل هذه التعریفات أن بعض ا    

والتي  ،لمهارات االنفعالیة واالجتماعیة، في حین البعض اآلخر یرون أنه مزیج من القدرات وامعرفیة

تعریف هو ال "الناشئ"هنا التعریف الذي قدمته  ویعتبر ،قته مع اآلخرینتسمح للفرد بتكوین وٕادارة عال

تیة، وٕادارة على إدراك مشاعره الذا أي أن الذكاء االنفعالي هو قدرة الفرد ،الدراسة الحالیةي المعتمد ف

وٕادارة وٕادراك مشاعر اآلخرین  ،وتعاطفه مع اآلخرین الدافعیة لدیه ، وتحفیز ذاته لزیادةانفعاالته بشكل جید

 .عالقته معهم

  :اریخیة لمفهوم الذكاء االنفعاليالجذور الت: ثانیا

، حین كمفهوم تعود للقرن الثامن عشرالي یرى العدید من الباحثین أن بدایة ظهور الذكاء االنفع

ذلك الوقت ي وقد لفت انتباه العلماء ف الدافعیة واالنفعال،المعرفة و : قسم العلماء العقل إلى ثالثة أقسام هي

لكنهم و ، ذكاء عقلي مرتفع بنسبة )11 ، ص2018 ،آل الشیخ غزل بنت عبد الرحمن( تمتعونأن هنالك أشخاص ی

توصلوا ، و ولكنهم ناجحون في حیاتهم ن یتمتعون بنسبة ذكاء متوسطةآخرو ، و محیاته ن فيغیر ناجحی
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في  یمكن االعتماد علیه وال ،لى أن اختبارات الذكاء العام ال تقدم صورة كاملة عن شخصیة الفرد وقدراتهإ

 ورد یقل أهمیة عند ال ، فقادهم ذلك إلى افتراض أن الذكاء االنفعالي قالتنبؤ بنجاح الفرد في حیاته

  )11 ص ،2018، زل بنت عبد الرحمن آل الشیخغ( .باآلخرینعالقته ، في تحدید سلوك الفرد و الذكاء التقلیدي

وكتاباتهم نذكر  نیم العدید من العلماء والباحثلقد برز مفهوم الذكاء االنفعالي نتیجة إلسهاو  

التي  ،آلیات الدفاعوالسلوك و ن االنفعال الذي أكد على التفاعل الحاصل بی "فرویدسیغموند ": منهم

أهمیتها في دم شرحا مفصال عن تلك االنفعاالت، و قد قالشعوریة، و  تخدمها اإلنسان بطریقة شعوریة أویس

  ) 16 ، ص2017جمیلة بنت عمور،( .تكوین الشخصیة

 ةمن األوائل الذین وجهوا األنظار إلى أن الذكاء ینبغي أن یشمل ثالث) 1930("ثورندایك" یعدو 

فه بأنه القدرة على عر ، والذكاء االجتماعي حیث جردالذكاء المرئیسة وهي الذكاء المیكانیكي، و  مجاالت

  )7 ، ص2010، محسن محمود أحمد الكیكي( .سانیةلتصرف الحكیم في العالقات اإلنفهم اآلخرین وا

بنیة " في نموذجه) 1976( "جیلفورد"لذكاء االنفعالي من خالل ما اقترحه كما تم التلمیح ل

الذي و  ،ى التجهیز االنفعالي للمعلوماتالقدرة عل هوافترض وجود نوع جدید من الذكاء و  ، حیث"العقل

التي و  في جوهرها غیر لفظیة، حیث یتسم هذا المحتوى بمعلومات ضح من خالل المحتوى السلوكي لدیهیت

، كما افترض ومشاعر وانفعاالت وأفعال اآلخریني یتطلب الوعي بأفكار الذ ،تشمل التفاعل االجتماعي

ها عالمات یستدل كلتعبیرات الوجه ونبرات الصوت واألوضاع واإلیماءات،  :أن السلوكات التعبیریة مثل

  )21، ص2009 ،نعالء عبد الرحم( .االنفعالیة منها على الحالة

ورة لیقدم نظریته في ص ،في كتابه عن الذكاءات المتعددة) 1983(عام "رهوارد جاردن"ثم جاء

من ثم قدم في كتابه ار الذكاء في قدرة عقلیة فقط، و ، رافضا انحصأخرى غیر صورة الذكاء الواحد

حیث یرى أن النجاح في الحیاة یتطلب ذكاءات متنوعة ،وم الذكاءات المتعددةمفه" أطر العقل" فالمعرو 

: إلى سبعة أنواع وهيالذكاء  "جاردنرهوارد  "صنف على هذا وبناءیمتلكها كل فرد بدرجات متباینة، 

 .الذكاء الداخلي الشخصيالحركي، الموسیقى، الذكاء بین األفراد و  المكاني، ،الذكاء اللغوي والریاضي

  )29 ص ،2016، نصرات السعید(
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الذكاء الفرد على فهم مشاعر اآلخرین، و  قدرة:الذي یعنيالذكاء بین األفراد  هنا كل من یعبرو    

قدرته على توظیف هذا والدوافع الذاتیة و قدرة الفرد على فهم المشاعر  :الذي یعنيالشخصي و  الداخلي

  )14ص  ،2018بنت عبد الرحمن آل الشیخ ، غزل( ."الذكاء االنفعالي"الفهم على 

عندما اقترح  )1988(في عام "روفن أون-رلبا"الذكاء االنفعاليوتعود المحاولة األولى لقیاس 

  ) 278ص ،2014، مى محمد علي الحلحلو  سعاد منصور( .نسبة االنفعالطلح مص

أول من استخدم مصطلح الذكاء االنفعالي  "بیتر سالوفي"و "جون مایر"في حین یعد الباحثان 

الذي یتضمن القدرة على  ،حیث اعتبرا الذكاء االنفعالي نوعا من أنواع الذكاء االجتماعي ،)1990(عام 

واستخدام  ین المشاعر واالنفعاالت المختلفةوتمییز ب ،والمشاعر الخاصة بالفرد واآلخرینمراقبة االنفعاالت 

طریقة علمیة لقیاس وذلك أثناء محاولتهما تطویر  ،واألفعال الخاصة لتفكیرهذه القدرات لتوجیه طریقة ا

االنفعالي  الذكاء الفروق بین األفراد في مجال االنفعاالت، وتوصال إلى أن األفراد الذین لدیهم مهارات

  )125 ص ،2011ن، أحمد العلوا(. یدركون انفعاالت اآلخرینیعبرون عن انفعاالتهم، و 

فإن  "جون مایر"و "بیتر سالوفي"على الرغم من أن ظهور مصطلح الذكاء االنفعالي یرجع إلى و  

من خالل كتابه  ذلك، و "دانیال جولمان"هذا المصطلح یعود إلى السیكولوجي األمریكيالفضل في انتشار 

الذي قدم فیه رؤیته للذكاء ، و )1995(والذي صدر عام  ،"الذكاء االنفعالي"یحمل اسم  الشهیر الذي

أن هنالك قدرات  "جولمان دانیال"یعتقد مختلف مجاالت الحیاة، و  دوره فيالنفعالي من حیث طبیعته و ا

سعاد ( .العاطفیة واالجتماعیةحدد تلك القدرات في الجوانب یة تؤدي دورا مهما في نجاح الفرد، و غیر معرف

  )278 ص ،2014محمد علي الحلح،  لمىو  منصور

لعقل الوجداني والعقل المنطقي، وبین هذین ا: ماأن الفرد لدیه عقلین ه "جولماندانیال "كریذو 

، حیث تؤثر الحالة االنفعالیة في الحالة العقلیة خاصة لدى األفراد الذین یعانون من العقلین تنسیق رائع

من یقع فریسة لمثل  ، حیث أنالغضب واالكتئاب، وهؤالء ال یتعلمون بكفاءةو درجات مرتفعة من القلق 

فإنها  التركیزم االنفعاالت االستفادة منها، وحین تهاجال عاب المعلومات و یستا ستطیعال یهذه الحاالت 

المعلومات المرتبطة القدرة على استحضار  التي تضمو ، ة العقلیة وخاصة الذاكرة العاملةتعطل القدر 

  )9 ص ،2011، محمد ساعد الجعید( .بالمهمة التي یواجهها الفرد
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 ولحیث تنا ،"االنفعاليالعمل من خالل الذكاء "كتابا آخر تحت عنوان  "جولماندانیال  "كما ألف

األولى  :أساسیتین ذكي انفعالیا یتفوق في مهارتینوذهب إلى أن العامل ال ،فیه موضوع الكفاءة االنفعالیة

وقدرته على ، من حیث الوعي بقدراته وٕامكاناته تتعلق بالكفاءة الشخصیة وبقدرته على التعامل مع ذاته

علق بالكفاءة االجتماعیة وبقدرته على ، أما المهارة الثانیة فتتالذاتي لرغباته ونزعاته ودوافعه التنظیم

وعلى هذا األساس اتجهت البحوث إلى دراسة عوامل الذكاء  ،لشعور باحتیاجات ومشاعر اآلخرینا

نفعالي في الذكاء االوتفعیل مبادئ  كما تم توظیف ،واإلنتاجن المردود االنفعالي لدى العاملین بقصد تحسی

هذا المجال  ، وفيوتحسین سلوك التالمیذ ،بهدف رفع مستوى التحصیل الدراسي ،مجال التربیة والتعلیم

  ) 15 ، ص2013، محمد الحجري( .ظهرت كتابات وأبحاث حول تنمیة الذكاء االنفعالي عند الطفل

إال  ،نفعالي في تسعینات القرن الماضيیتضح مما سبق أنه بالرغم من ظهور مصطلح الذكاء اال

والعلماء قد أشاروا إلى دور العدید من الباحثین  هناك هنالحظ أنأنه من خالل تتبع التراث السیكولوجي 

والتي انتقدت النظرة  ،النظریات الحدیثة والتي أصبحت أكثر وضوحا بعد ظهور ،فعاالت في حیاة الفرداالن

إلى  "جیلفورد"و "ثورندایك" فانطالقا من أبحاث ،ي ترى أن الذكاء قدرة عقلیة عامةالتقلیدیة للذكاء الت

، والتي تم اإلشارة فیها إلى أنواع من الذكاء یسمح "جاردنر لهوارد"الذكاءات المتعددة بروز نظریة 

من  1990ألول مرة عام مصطلح الذكاء االنفعالي إلى ظهور  ،خریناآل مشاعرو  احبه بفهم مشاعرهلص

 "دانیال جولمان"هذا المصطلح باالنتشار بفضل كتابات األمریكي لیأخذ، "بیتر سالوفي"و "جون مایر"قبل

  .مختلفة للذكاء االنفعاليوالذین قدموا تفسیرات  "أون-بار"وكذا 

  : أهمیة الذكاء االنفعالي: ثالثا

  :الت نذكر منها ما یليادید من المجللذكاء االنفعالي أهمیة تشمل الع

یشیر علماء النفس إلى دور الذكاء العقلي العام : اإلنجاز األكادیميي اء االنفعالي فأهمیة الذك - 1

من  80%تبقى نسبةمن هذا النجاح و  20%ر، إذ یفسؤ ببعض جوانب النجاح األكادیمي والمهنيبالتنب

  )121ص ،2011صادق عبده حسن، . (رىالتفسیر لعوامل أخ

 قد تكون مهمة لإلنجاز األكادیمي ،إلى أن القدرات االنفعالیة "ي بیترسالوف"و "لویس "كما یشیر

قد تساعده القدرة على استخدام االنفعاالت االنفعالي مهما للتعبیر الفني والكتابي، و  فمثال قد یكون الوعي

 ) 6 ص ،2018سعاد سعید كلوب ،(التي یركزون  تحدید النشاطاتیسیر عملیة التفكیر لدى الطلبة على في ت
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القدرة على تنظیم ، كذلك فإن التباعدي والتخیل لدیهعتماد عما یشعرون به، مما یعزز التفكیر علیها باال

 ،2018سعاد سعید كلوب ،( .وٕادارة االنفعاالت تساعد الطلبة على معالجة المواقف المثیرة للقلق كاالمتحانات

  ) 6 ص

ومحبوبون من أصدقائهم أن الطلبة ذوي الذكاء االنفعالي أكثر شعبیة  "دانیال جولمان"ویرى 

وذوي مهارات اجتماعیة عالیة، ویكونون أكثر انتباها في المواقف التعلم، ولدیهم القدرة على تعزیز عمل 

یمتلكونه من قدرة على رؤیة االشیاء من وجهة نظر اآلخرین، ویشجعون التعاون أثناء  الفریق بسبب ما

  )83 ، ص2015أحمد العلوان، (. انجاز المهمات التعلیمیة

، فهو أحد كاء دورا هاما في الحیاة العملیةیلعب الذ: هنيممجال الالالذكاء االنفعالي في أهمیة  - 2

 ، إذ یسهم الذكاء األكادیميمفتاح النجاح في الحیاة المهنیة هوصر الهامة للتنبؤ في مكان العمل و العنا

أن بعض األفراد  "مایر"إسهاما قلیال في التعامل مع الحیاة االنفعالیة للفرد مقارنة بالذكاء االنفعالي، ویرى 

  )53 ص ،2017عمور، جمیلة بن( .مرتفعي الذكاء األكادیمي قد یعملون مرؤوسین لدى األفراد األقل منهم ذكاءً 

 ، حیث أجرى دراسةنجاح العاملح في العمل یعود إلى أن النجا "ریفن ونأ-ارب "قد أشارو 

توصلت ، و لتعرف على أسباب النجاح في العمل لدى العاملین في مختلف المؤسساتل عامال )371(على

بة الذكاء االنفعالي، وأنه یعتبر عامال هاما لإلنجاز ترجع إلى نس مفاتیح النجاح في العملأن استه إلى در 

  )296 ص ،2016كدیمس العتیبي، تركي بن ( .التوافق المهني في العمل أوفي

لتوافق في العالقات بین العمال وهذا ما انسجام و كاء االنفعالي یساهم في تحقیق االكما أن الذ

وتقبل األفكار  ي لبعضهم البعضالتي تتضح من خالل الفهم اإلیجابو ) 2006"(أمل محمد حسونة"أكدته 

أنس الطیب ( .اآلخرینة على فهم ومراعاة مشاعر العمال القدر الجدیدة، وخلق طرق جدیدة لتطویر العمل و 

  )63ص ،2011رابح،  الحسین

ك عالقة بین أن هناآخرون و  "بیتر سالوفي" یرى :ذكاء االنفعالي في الصحة الجسمیةأهمیة ال - 3

 المعتقداتا للحالة الصحیة و قة من شأنها التحسین من إدراكنأن هذه العال، و والصحة الحاالت االنفعالیة

مباشرا لالنفعاالت الموجبة على  هنالك تأثیرا هخلصت الدراسة إلى أنو  ،والسعادة الذاتیة تجاه مشاعرنا

ت الدراسة أشار  لقدو  ،المناعة للتغلب على بعض األمراض خاصة في رفع كفاءة جهازولوجیا الجسم و فیزی

 )47 ص،  2009، سعاد محمد علي شهري( .ولوجي مرتبط بالمشاعر اإلیجابیةالفیزیأیضا إلى أن االستقرار 
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یعاني منها الفرد بسبب التوتر والغضب والخوف  في تجنب المشكالت التي قدنفعالي یساهم فالذكاء اال

مشحونة بالخبرات السلبیة الفعل ال إلى ردود، الحاالتي في الكثیر من داالنفعاالت التي تؤ غیرها من و 

من آثار قد على تكرار هذه المواقف والخبرات لیس هنالك في ما یترتب تجاه األفراد والمواقف، و  مختزنةال

 .وغیرهایق التنفس ضوقرحة المعدة و عامة لإلنسان، كارتفاع ضغط الدم خطیرة على الصحة ال تكون

  )38 ص ،2016، السعید نصرات(

أن أسالیب  آخرونو  "بیتر سالوفي" یرى :المواجهةنفعالي في اكتساب أسالیب ال اأهمیة الذكاء  - 4

، فاألفراد للعدید من الكفاءات االنفعالیة  المواجهة الناجحة للصدمات النفسیة تعتمد على عملیة متكاملة

ظمون ینو  به، ویفهمون مضامین هذه المشاعر،یشعرون  لى تحدید ماالقدرة ع ماألذكیاء انفعالیا لدیه

اد ذوي نجاحا مع الخبرات السلبیة مقارنة باألفر  یتكیفون على نحو أكثربفعالیة خبراتهم االنفعالیة، وبالتالي 

یجب على األفراد األذكیاء انفعالیا أن یكونوا قادرین على  التعرف على الذكاء االنفعالي المنخفض، و 

أن أكثر الطرائق ب "Hoeksema") 1993" (هوكسیما"ممارستها، بحیث یرى و  أسالیب المواجهة الفعالة

عن فعندما یستخدم األفراد أنشطة مبهجة للتفریغ  ،هو اإللهاءالتأملیة  المواجهةلتحرر من دائرة الفعالة ل

ٕان أحد أهم المهارات و  ،ل لحل المشكالت وأفكار سلبیة أقلهرون مهارات أفض، فإنهم یظحاالتهم النفسیة

االنفعاالت وتعزیز ة على تحسین االنفعاالت السلبیة نفعالي هي القدر الیة في نطاق التنظیم التأملي االفع

  )47ص ،2009 محمد علي الشهري، سعاد( .اإلیجابیة

ء تعلق األمر سوالفرد في مجاالت حیاته المختلفة، یتضح مما سبق أن الذكاء االنفعالي مالزم ل

قف ضبط االنفعاالت السلبیة في مختلف المواعلى التفكیر السلیم والتخیل و قدرته نجازه األكادیمي و إب

العمل بحیث أن ارتفاع مستوى الذكاء االنفعالي ي ما یتعلق بنجاحه ففی كاالمتحانات، أوالهامة في دراسته 

أن كما  ،، وكذا عالقاته مع زمالئه في العمللدیه من شأنه التنبؤ بمدى قدرته على النجاح في العمل

 ،صحیةبحسب العدید من الدراسات من شأنه أن یقي الفرد من مختلف المشكالت الالذكاء االنفعالي و 

ن خالل ما یوفره الذكاء ف الضغوطات التي قد یتعرض لها، وذلك میجعله قادرا على مواجهة مختلو 

ة على التخلص من كذا القدر والقدرة على التعبیر و  ،النفعاالتاالنفعالي لصاحبه من القدرة على تنظیم ا

  .ةالمشاعر السلبی
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  :ثرة في الذكاء االنفعاليل المؤ العوام :رابعا

یهب كل فرد سلسلة من الخصائص االنفعالیة التي  رث الجینيأن اإل" جولماندانیال " یرى :الوراثه - 1

تحدد طباعه، غیر أن مجموعة دوائر المخ مرنه بصورة غیر عادیة، وتتأثر بظروف البیئة، أي أن للبیئة 

  )265، ص 2006وجدان عبد األمیر الناشئ، (. في تطور الذكاء االنفعالي أثر

ه االنفعالي في التقدم واالرتفاع ؤ د وجد من خالل بعض الدراسات أن اإلنسان یستمر ذكالق :السن - 2

السن كلما نضج  أي أن اإلنسان كلما تقدم في ،أقلالخمسینیات من العمر على  ات أوحتى األربعینی

  .ه االنفعاليؤ ذكا

إال أنه تمیل النساء  ،االنفعالي إلناث في درجة الذكاءبصفة عامة یتساوى كل من الذكور وا :الجنس - 3

في حین الرجال یتقدمون في مهارات  ،في المهارات االجتماعیة والتعاطفعالیة إلى تحقیق مستویات 

لعواطفهن  فقد برهنت الدراسات أن النساء أكثر إدراكا ،والقدرة على تحمل الضغط ى الذاتالنظر إل

وبالمقابل فقد كان عند الرجال شعور أقوى بتقدیر الذات والقدرة على مواجهة التوتر  ،ومشاعر اآلخرین

ویشیر جولمان إلى أن الفتاة أقدر على التعامل مع  ، )64 ص ،2016، سعید نصرات( .اءبشكل أفضل من النس

رقة عوطفها ورهافة والبیولوجي لألنثى، المتمثل في  المشاعر من الرجل، وذلك نظرا للتكوین النفسي

  )93، ص 2015أحمد العلوان، (. مشاعرها

في دراستها حول الفروق بین الجنسین في مستوى الذكاء االنفعالي،  "مارتا تابیا"كما توصلت  

 .وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث في مستوى الذكاء االنفعالي ولصالح اإلناث إلى

  )79، ص 2016عقباني ربیعة، (

 ریة هي أول مدرسة لتعلیم العواطفإلى أن الحیاة األس "جولماندانیال "یشیر :التنشئة االجتماعیة - 4

نا وكیف نعبر عن وكیف تكون ردود أفعال ،تجاه اآلخرینكیف تكون مشاعرنا اتجاه أنفسنا واففیها نتعلم 

أوال على  ایجب أن یكونو هم بكفاءة ونجاح ئولكي یستطیع اآلباء الوصول إلى مشاعر أبنا ،آمالنا ومخاوفنا

  )41، ص2009، سعد العبدلي( .االنفعالي قدر معقول من الذكاء

أن بعض الدراسات قد أكدت أن اآلباء الذین یتسمون  )2001( "عالمسحر فاروق "وقد ذكر

 ) 63، ص 2011، أنس الطیب الحسین رابح(مقارنة باآلخرین  ذكاء االنفعالي ینمو أطفالهم بطریقة صحیةالب
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وهؤالء األطفال یكونون أكثر توافقا مع والدیهم وأقل توترا في  ،مشاعرال الذین یعجزون عن التعامل مع

  ) 63ص  ،2011، أنس الطیب الحسین رابح( .همل معالتعام

وتعتبر من المؤسسات التعلیمیة التي لها دور فعال في تنمیة وصقل شخصیة الطالب من : المدرسة - 5

ویالحظ أن المناهج التعلیمیة في مدارسنا تركز  ،لمعرفیة واالجتماعیة واالنفعالیةالنفسیة واجمیع النواحي 

كبرى في نجاح  وفاعلیةالجانب االنفعالي الذي یمثل أهمیة  في حین تهمل، على الجانب المعرفي للطالب

 فالطالب لن ،الكفاءة األكادیمیة إلى جانب التوافق النفسي للمعلم والطالب وتؤدي إلى، العملیة التعلیمیة

ضرورة ولذلك ظهرت  ،م بمطالبه واحتیاجاته االنفعالیةیقوم ببذل أقصى ما في وسعه إذا لم یتم االهتما

والتي تسمح له بإقامة  ،في المدرسةإدراج برامج ومناهج تعلیمیة للطالب لتعلیمه مهارات الذكاء االنفعالي 

، ىفاطمة الیحیائ( .قدرة على السیطرة على االنفعاالتوكذا المجتماعیة ناجحة وتحقیق توافق نفسي، عالقات ا

  ) 70ص ،2013

حیث  ،ألفرادلي مستوى الذكاء االنفعالي التي تؤثر فیتضح مما سبق أن هناك العدید من العوامل 

حیث یالحظ  ،اختالف الجنس له تأثیر واضح كما أن ،بتزاید أعمارهمأن مستوى الذكاء االنفعالي یتزاید 

 قى التأثیر األكبرفي حین یب ،ر صالبة وقدرة على مواجهة التوترأن النساء أكثر عاطفیة بینما الرجال أكث

وكذا المدرسة وما قد تحتویه المناهج التعلیمیة من  ،نشئة المعتمدةسرة وأسالیب التلعامل الوراثة، ودور األ

  .المهارات االنفعالیة للمتعلمین مضامین من شأنها تنمیة

  :نظریات المفسرة للذكاء االنفعاليوال النماذج: ساخام

وما بعد یوم في ونظریات تفسره یزداد تقدما یإن البحث في مجال الذكاء االنفعالي وٕاعداد نماذج 

ك إلى اختالف ویعود ذلاالنفعالي، تحدید مكونات الذكاء  فقد اختلف الباحثون في ،تاریخ علم النفس

محمد ( .درات معرفیة أم خصائص غیر معرفیةمكونات الذكاء االنفعالي عبارة عن ق منظور كل باحث هل

  ) 34، ص 2014م، قاسبل

األول یشمل ما یسمى بنماذج : نظریة للذكاء االنفعالي في صنفینهذه النماذج الویمكن تلخیص 

 سالوفي"و "جون مایر"من أشكال الذكاء العقلي المحض كنموذج  القدرة التي تعتبر الذكاء االنفعالي شكال

   )50، ص2013، خالد الشنون(. "بیتر
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تركیبة من القدرات العقلیة والسمات  رف بأنهالمختلطة فإن الذكاء االنفعالي یعأما في النماذج 

، خالد الشنون( ."ریفن أون- بار"و "جولمان دانیال"وفي هذا اإلطار یوجد نموذجان هما نموذج  ،صیةالشخ

 :لنماذج المفسرة للذكاء االنفعاليا بعرض أشهر فیما یليسنقوم و . )50ص ،2013

من فكرة أن االنفعاالت تتضمن  "بیتر سالوفي"و"جون لمایر "ینطلق نموذج القدرة :نموذج القدرة - 1

قة الفرد باآلخرین أي عال(القات المرتبطة بهذه المعلومات لمهم هو العا، و تمعلومات عن العالقا

حیث تتكون تلك العالقات من مجموعة  ،لتذكر والتخیللقابلة ، وهذه العالقة تتصف بأنها واقعة و )واألشیاء

ى تذكر معنى بالتالي یتمثل الذكاء االنفعالي كقدرة في القدرة علالدالالت ذات الطابع الوجداني، و من 

أكثر  ،حل المشكالتنفعاالت كأساس معرفي لالستدالل و واستخدام تلك اال ،االنفعاالت والعالقات بینها

  .عاالت في تحسین الوظائف المعرفیةمن ذلك استخدام هذه االنف

األخرى التي  نفعالي على عالقة بأنواع الذكاءأن الذكاء اال "بیتر سالوفي"و"جون مایر"یرى و 

من كونه سمات ت األخرى أكثر الذكاءا أنه یعد ذكاء حقیقیا كبقیةنظریته، و  في "جاردنر" اقترحها

  )10 ، ص2019، علیاء نصیر عبیس( .اءاجتماعیة شخصیة مثل الطیبة والخجل واالنطو 

مكونات  ةتضم أربع، عقلیةالقدرات المنظومة من  ن فإن الذكاء االنفعالي هویلباحثا حسببو  

  : وهي متكاملة في أداء وظائفهالكنها متمایزة و 

 التي تعد أهم مكون من مكونات الذكاء ة على اإلدراك الدقیق لالنفعاالت، و القدر أو  :الوعي االنفعالي

  .االنفعالي

 فعاالت لحدوث النا هذه القدرة على تیسیروتركز  :رتخدام االنفعاالت لتسهیل التفكیلقدرة على اسا

إلدراك لكي تساعد التفكیر حیث أن تغییر اولها إلى النظام اإلدراكي، و لكیفیة دخ، و رعملیة التفكی

الذي یمكن  ،راكي للتركیز على الفعل األفضلد األولویات التي یعیها النظام اإلداالنفعاالت یمكن أن تحد

  .القیام به في حالة مزاجیة معینة

  تسمیتها والقدرة تحلیل االنفعاالت و  وتعني قدرة الشخص على :معانیهاو على فهم االنفعاالت القدرة

  .كبةر ، والقدرة على فهم المشاعر المت التي تحدث لالنفعاالت المشابهةعلى فهم التغیرا

 إدارة ص على درة الشختعني قو  :تحفیزهتقویة النمو العقلي واالنفعالي و االنفعاالت ل دارةإ القدرة على

 )8، ص 2017إسراء الصافي، (. اآلخرین انفعاالته وانفعاالت
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ظة االنفعاالت في الذات واآلخرین، ومالحة السار غیر االنفتاح وتقبل المشاعر السارة و  وتتمثل في

  )8 ، ص2017الصافي، إسراء( .تحملهإادارة االنفعاالت دون كبت أو تضخیم للمعلومات التي و 

إذ  االنفعاليللذكاء  وذج یختلف تماما عن نموذج القدرةهذا النمو  :للذكاء االنفعالية طالنماذج المختل - 2

على أنه خلیط من السمات واالستعدادات والمهارات  ،المدخل للذكاء االنفعاليینظر أصحاب هذا 

أطلق على نفعالي عوامل شخصیة ولیست قدرات، و والكفاءات والقدرات، كما یرون أن عناصر الذكاء اال

، محمد بلقاسم( ."ریفن أون-بار"و "جولماندانیال "ومن رواد هذا المدخل ، ذا المدخل النماذج المختلطةه

 )38ص ،2014

فعالي من أشهر النماذج التي تناولت الذكاء االن یعتبر هذا النموذج :"ریفن أون-بار "نموذج - 1- 2

 نماذج السمة أو النماذج المختلطةتسمى بو  رفیة،سمات شخصیة أو قدرات عقلیة مع ، أوكسمات شخصیة

  )285 ص ،2015أمحمد یحي حاج، ( .الذاتي التقریر من خالل أدوات ،ذا المفهومیقاس تبعا لهو 

في الحیاة بینما یفشل فهم لماذا یتمكن بعض األفراد من النجاح  إلى "أون-بار"وقد هدفت نظریة 

والكفاءات والمهارات الشخصیة  منظومة من القدرات غیر معرفیة لي حسبهعلیه فالذكاء االنفعاو  ،آخرون

علي ( .الضغوط البیئیةعلى التعامل بنجاح مع متطلبات و  التي تؤثر في قدرة الفرد االجتماعیةو  االنفعالیةو 

  )45 ، ص2007 سال، حسین

مكونات  سةكفایة موزعة على خم )15(خمس عشرة ضم ی حسب هذا النموذج الذكاء االنفعاليو 

  : هي

 تحقیق الذات و ، الوعي بالذات االنفعالیة ضموت ؛ذاتهلتتعلق بنظرة الفرد و  :عوامل داخل الفرد نفسه

  .االستقاللیةو 

 المسؤولیة االجتماعیة و  تتكون من التعاطفو  ،تعلق بعالقات الفرد مع اآلخرینتو  :عوامل خارج الفرد

  )34 ص، 2008، كلوب سعاد سعید( .اصالعالقات بین األشخو 

 لتقییم الموقف وتكییف  المعطیات الموضوعیةالقدرة على استخدام المشاعر و تتضمن و  :یفمهارات التك

 .أو االجتماعیة التي تواجه الفرد ذلك لحل المشكالت الشخصیةاألفكار والمشاعر وفقا لتغیر المواقف، و 

  )17 ص ،2018غزل بنت عبد الرحمن آل الشیخ، (
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 االنفعاالت و  ضبط المشاعرو ن القدرة على التكیف مع الضغوط والتحكم تتضمو  :مهارات إدارة الضغوظ

  )17 ص ،2018، غزل بنت عبد الرحمن آل الشیخ( .القویة

 والسعادة لنفسه ولمن  الشعور بالتفاؤلالتحكم في مزاجه و على لى قدرة الفرد یشیر إو  :العام اجلمز ا

  )285ص ،2015 أمحمد یحي حاج،( .حوله، والنظرة اإلیجابیة لألمور

دانیال "أكثر تناوال على ید وم الذكاء االنفعالي بشكل أكبر و اتسع مفه: "جولماندانیال " نموذج - 2- 2

یسهم بنسبة  IQ، حیث ذكر في األول أن معامل الذكاء ألف كتابین عن الذكاء االنفعالي الذي  "جولمان

، وقد بینت عوامل أخرى غیر عقلیةتعود إلى  80%، بینما في عوامل النجاح في الحیاة فقط %20

منها دراسة أجریت على ، )األكادیمي(ف عن الذكاء المعرفي دراسات عدیدة استقالل مشاعر التعاط

من في قراءة المشاعر غیر المنطوقة كانوا  األطفال األكثر ذكاءأن أظهرت نتائجها  طفل) 1511(

، كما كان أداء هؤالء األطفال هو األفضل بالرغم الیاواألكثر استقرارا انفع ،األطفال المحبوبین في المدرسة

  )45 ص ،2014، محمد بلقاسم( .مل ذكائهم متوسطامعمن أن مستوى 

  : ذكاء االنفعالي في خمسة أبعاد هيمكونات ال "جولماندانیال "قد حدد و    

 من  ذلدیه ویتخلفرد في حاجة لیعرف أوجه القوة والضعف أساس الثقة بالنفس فا وهو :الوعي بالذات

  )8، ص2010محسن محمود أحمد الكیكي، ( .تهاهذه المعرفة أساسا لقرار 

 وضبط  لسلبیةالتحكم في االنفعاالت ادرة على التعامل مع االنفعاالت و قال وتتضمن :إدارة االنفعاالت

  .الذاتسماها فیما بعد بتنظیم و  ،ومواجهة القلق واالكتئاب وغیرها من االنفعاالت السلبیة ،الغضب

 یعتمد مساعدتهم ومشاركتهم وجدانیا، و و ة على استشعار انفعاالت اآلخرین عني القدر تو  :التعاطف

ان أكثر مهارة على قراءة فكلما كان الفرد على وعي بعواطفه وانفعاالته كالتعاطف على الوعي بالذات، 

  )8 ص ، 2009، عقادالعصام و  هشام إبراهیم عبد اهللا( .المشاعر

 ثابرة ،وهي تساعدنا على المبادرة والمتحرك نحو األهدافالخیارات لعمق أي استخدام أ :الدافعیة

 باتشو(. وااللتزام بالوعودكالدافع لإلنجاز والمبادرة والتفاؤل  وتتضمن كفاءات  ،والتفاؤل ومواجهة اإلحباط

  ) 76 ص ،2016 ،ةصفی

 مع اآلخر في  على التفاعل اإلیجابيوتتضمن الكفاءة االجتماعیة كالقدرة  :تعامل مع العالقاتال

 )9 ص ،2009 عصام العقاد،و  هشام إبراهیم عبد اهللا. (المواقف االجتماعیة
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، حیث أظهرت العدید حظي باهتمام العدید من الباحثین أن الذكاء االنفعالي مما سبق یتضحو 

واللذان نها قسمت إلى مدخلین رئیسیین التي نجد أو  ،مفهوم الذكاء االنفعالير سعت لتفسی التي النماذج

التي تفسر الذكاء االنفعالي بأنه قدرة عقلیة و " بیتر سالوفي"و "جون رلمای" القدرة جنموذ: یتمثالن في

 أو سمةالتي تفسر الذكاء االنفعالي بأنه و ، ، والثاني المتمثل في النماذج المختلطةره من الذكاءاتكغی

من أبرز رواد  "جولماندانیال "و "ریفن أون- ربا"یعتبرو لقدرات العقلیة، خلیط بین السمات الشخصیة وا

إال أن كلیهما یشتركان في  ،بالرغم من اختالف هذین المدخلین في تفسیر الذكاء االنفعاليو  هذا المدخل

اجهة اإلحباط القدرة على مو رد على الوعي بانفعاالته وفهمها، و التأكید أن الذكاء االنفعالي هو قدرة الف

    .القدرة على ضبط الذاتو ت السلبیة التخلص من االنفعاالو 

  : نفعاليالذكاء اال  قیاس :سادسا

فهوم الذكاء یرجع االختالف بینهما إلى تباین تفسیر مو  ،دة طرق لقیاس الذكاء االنفعاليعك هنا

بناء على هذا فإنه فردیة، و و قدرة عقلیة أو جدارة على أنه سمة شخصیة أ یفسرهل یفهم و  ،االنفعالي

  : هي، و )39 ص، 2013، يلمحمد أحمد الموصل( .هنالك ثالثة أنواع من االختبارات التي تقیسه

شكالت تقاس من خاللها قدرة هي االختبارات التي تقدم فیها نماذج أو مو  :األداءالقدرة أو  اختبارات -1

حقیقة ما یملكه الفرد  تقیسإشكالیات موضوعیة و غیرها، وهي تعالج تبار الوجوه والصور و ، مثل اخالفرد

روق الفردیة في الذكاء هذه المقاییس مؤشرا لتقییم الف تعتبرو ، )34 ، ص2013، محمد الحجري(. قدراتمن 

صورة لوجه حزین على مجموعة من ، كعرض عالقة بقدرات مرتبطة باالنفعاالت التي لها ،االنفعالي

یقیس هذا المثال القدرة و  ،االت الظاهریة لصورة هذا الوجهٕادراكهم لالنفعخاص لمعرفة مدى تمییزهم و األش

اإلجابات نسب من بین اختیار اإلجابة األ مر في هذه الحالةاأل بیتطلو  ،مشاعر اآلخرین على قراءة وفهم

 ل في اختبارات القدراتلیس اختیار اإلجابة الصحیحة المطلقة كما هو الحاو  واألكثر فعالیة ،المتاحة

جمیلة بن ( ."بیتر سالوفي"و "جون رمای"اختبارهو  من أهم هذه المقاییس اختبار متعدد العواملو  ،العقلیة

  )46 ص ،2017 عمورة،

جاهات من المشكالت المعقدة كالثقافة والعادات والتقالید واالت تخضع لكثیر المقاییس ولكن هذه

 دیحیط بتصحیحها الكثیر من التعقیوكثیرة اإلجراءات و  ،كما أنها مكلفة الثمن ،والنغم اللون والصورة  نحو

 ص ،2013 ،محمد الحجري( .تالي یصعب تعمیم نتائجهاوبال ا على مجموعة كبیرة من األفرادویصعب تطبیقه

34(  
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یعني مفهوم الذكاء االنفعالي بناء على هذا النموذج بالقدرات المعرفیة  :اختبارات التقریر الذاتي - 2

 لدانیال" النماذج المختلطة على نماذج السمات أو ویعتمد، المشاعر كما یدركها الفرد ذاتیاالمرتبطة ب

  ) 47 ص ،2017، جمیلة بن عمورة( ."أون- بار"و "جولمان

المكون  "لیكرت" ألنفسهم على مقیاس)المفحوصین(رة عن وصف المشاركین عبا هذا االختبارو 

تعتمد دقة هذا النوع من المقاییس الخاصة بالسمات ، بحیث صفیةجمل و  من مجموعة بنود على شكل

حیث یعطى للمشاركین سلسلة من الجمل الوصفیة تشیر  ،فهم األشخاص ألنفسهم بشكل دقیق على مدى

  )42ص  ،2013، يمحمد أحمد الموصلل( .مل المطروحةإلى مدى وصف المشاركین أنفسهم حول الج

یكونون غیر دقیقین في وصف ما یرتبط بقدراتهم  أن األفراد من بین عیوب هذه االختباراتو 

 نتیجة لقلة بصیرة الناس بذاتهمأو  ،الفعل الدفاعیة من العقل الباطننظرا لردود   الشخصیة عند التقییم،

واختبار خریطة الذكاء االنفعالي  ،)1996(الذي نشره عام "أون-بار"ومن بین هذه المقاییس مقیاس 

  )47ص  ،2017 بن عمورة،جمیلة ( ."صواف"و "لكوبر"

  :تبارات التقریر الذاتي نذكر منهاوهناك بعض الفروق بین اختبارات األداء واخ

  كاء االنفعالي تقیس اختبارات التقریر الذاتي الذبینما  ،الذكاء االنفعالي الحقیقيتقیس اختبارات األداء

  .المدرك

 تغرق عند استخدام مقاییس التقریرالمسالوقت من  في التطبیق داء تتطلب وقتا أكبراأل ختباراتا  

  .الذاتي

  من األفراد أن یكون لدیهم البصیرة اختبارات األداء تختلف عن مقاییس التقریر الذاتي التي تتطلب

 .عند تحدید نسبة ذكائهم االنفعاليوالوعي 

وهذا  ،استجاباتهم كي یظهروا بمظهر أفضلفي اختبارات التقریر الذاتي یمكن أن یحرف الناس ف

كما  ،نسبة الذكاء االنفعاليغیر موجود في اختبارات األداء ألنها تتطلب عدد من المالحظات قبل تحدید 

 أما اختبارات األداء تمیل ،ختبارات التي تقیس سمات الشخصیةباال هاتمیل مقاییس التقریر الذاتي الرتباط

د عزمي محم( .مقاییس الذكاء التقلیدیة معها فيوتتداخل  بمقاییس الشخصیة اأن یكون ارتباطها ضعیف إلى

    ) 41ص ،2010 ،وظاظب
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ولكن تكمن نقطة الخالف  ،قة مشابهة لطریقة التقریر الذاتيوهي طری :اختبارات تقدیرات المحیطین - 3

آخر ولیس المجیب على أداة القیاس، ویعتمد على هذه الطریقة یتم التقییم فیها من قبل شخص في أن 

األشخاص الذین  أوص الشخفوغیرهم،  "جولماندانیال "و "أون-رلبا"النماذج  المختلطةأو نماذج السمات 

یستخدم للحصول على فحوص، و میكونوا على معرفة كافیة بال یقومون بتقدیر سلوك المفحوص ینبغي أن

حدد (: أسئلة مثلمعلومات حول إدراك اآلخرین لسمات الفرد المستهدف  فیما یتعلق بالذكاء االنفعالي 

  ).، منخفض جداعالي جدا، عالي، متوسط، منخفض: مستوى فالن

ألول یقوم فالنوع ا :به ن إلى نوعین على أساس من یقوممقاییس تقدیر المحیطی فیتصنیمكن و 

   12ص ،2007،إبراهیم السمادوني(.الحكمالزمالء واألفراد بالتقدیر و  ني یقومالثاالرؤساء، و به المشرفون و 

تعدد المقاییس المعتمدة في قیاس مستوى الذكاء االنفعالي یرجع في األساس  یتضح  مما سبق أن

 "جون رمای"حیث نجد اختبارات األداء كاختبار ،إلى االختالف في تحدید تعریف واحد للذكاء االنفعالي

، بینما نجد أن اختبارات التقریر ن الذكاء االنفعالي هو قدرةعلى أساس أ هؤ ذي تم بناالو  "بیتر سالوفي"و

وهذه ، من اعتبار الذكاء االنفعالي سمة التي تنطلقو  "ریفن  أون-بار"و "جولماندانیال "الذاتي كاختبار 

فیها  المحیطین فإن الحكم ، في حین اختبارات نو اإلجابات التي یقدمها المفحوص االختبارات تعتمد على

  .معرفة بالمفحوصفیكون من طرف اآلخرین والذین هم على احتكاك و به الفرد المستوى الذي یتمتع  نع

  :صفات األفراد ذوي الذكاء االنفعالي المرتفع والمنخفض :سابعا

  :باآلتي یتصف صاحب الذكاء االنفعالي المرتفع :صفات األفراد ذوي الذكاء االنفعالي المرتفع - 1

 یكون على وعي بانفعاالته.  

 یعمل باستقاللیة.  

  أخالقي قیمي وفق نظامیعیش.  

 لدیه قدرة على قراء ة مشاعر اآلخرین.  

 على التعبیر عن مشاعره قادر.  

 تعاطف في المواقف االجتماعیةی.  

 50، ص2014، محمد بلقاسم( .یتجنب االنفعاالت السلبیة( 
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 لدیه قدرة عالیة على التكیف وٕادارة الضغوط.   

 یتمتع بدرجة منخفضة من القلق واالكتئاب.  

  قدرة على بناء روابط ثقة مع اآلخرینلدیه.  

 49ص ، 2012، عدنان محمد عبد القاضي( .لدیه القدرة على حل المشكالت( 

  :باآلتي یتصف صاحب الذكاء االنفعالي المنخفض :صفات األفراد ذوي الذكاء االنفعالي المنخفض - 2

 ال یفصح عن مشاعره.  

 یتواصل بعدوانیة وسلبیة.  

  السلبیةیركز على وجهة النظر.  

 ال یستمع لآلخرین.  

 21، ص2011، مهیرة أحمد شرحة( .یستجیب للحزن بإخفاء مشاعره (  

 وال یتحمل المسؤولیة یتصرف باندفاعیة.  

 یلقي الذنب على اآلخرین في المشكالت التي یقع فیها.  

 یحقد وال یسامح.  

 48، ص2009، محمد عالء عبد الرحمن(. ال یتعاطف مع اآلخرین( 

أن الفرد الذكي انفعالیا یتمتع بشخصیة متوازنة انفعالیا، عطوف ومتسامح وایجابي  یتضح مما سبق

له القدرة على مواجهة الضغوطات المختلفة وتكوین عالقات اجتماعیة ناجحة، على عكس الفرد منخفض 

لها، ، وغیر قادر على مواجهة الضغوطات التي یتعرض اواندفاعی اوعدوانی االذكاء االنفعالي یكون حقود

  .ةكما یعاني من ضعف في تكوین العالقات االجتماعیة الناجح
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  : خالصة الفصل

أهمیة كبیرة تشمل مختلف مجاالت الحیاة، من  لذكاء االنفعاليلفي ختام هذا الفصل تبین لنا أن 

یتمتعون بقدرة على فهم أن أصحاب الذكاء االنفعالي و  ،التحصیل األكادیمي والعمل والصحة النفسیة

بشكل إیجابي في مختلف  كذا التصرفو مشاعرهم ومشاعر اآلخرین، والقدرة مواجهة المشكالت المختلفة، 

، كما یالحظ السن والجنس والتنشئة االجتماعیةكالوراثة و  هذا األمر یخضع للعدید من العواملالمواقف، و 

 معرفیةدرة ، من كونه قلعلماء الذین تعددت تفسیراتهم لهاأن مفهوم الذكاء االنفعالي لقي اهتمام العدید من 

هذا األمر فتح ، و نظرا لالختالف في تفسیره تعددت طرق قیاسه، و أو سمة شخصیة أو خلیط بینهما

العمل على بناء برامج تعلیمیة ومهنیة یكون الذكاء من الباحثین ألجل دراسته أكثر و  المجال للعدید

  .االنفعالي محورا لها
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  :تمهید

یسعى للتواصل  ، لذلك نجدهاإلنسان كائن اجتماعي بطبعه ال یستطیع العیش بعزلة عن اآلخرین

یق ما هذا ما یمكنه أن یتحقق عن طر ، و في المجتمع الذي یعیش فیهتفاعل مع اآلخرین بغیة االندماج وال

نستهله  الفصل إلى مفهوم المهارات االجتماعیة، لذا سنحاول التطرق في هذا بالمهارات االجتماعیة یسمى

وبعدها نتناول بعض أنواعها وسنخص بالذكر األنواع  صها،خصائأهم أهمیتها بالنسبة للطلبة و و  ،بتعریفها

التي تناولتها الدراسة الحالیة، إضافة إلى العوامل المؤثرة في اكتسابها، وكذلك أهم النظریات التي فسرت 

  .ات التدریب علیهاالمهارات االجتماعیة، مرورا بأسالیب قیاسها ومظاهر قصورها، وفي األخیر آلی

  :المهارات االجتماعیة تعریف: والأ

  )ماهر(، واالسم منه )مهر(في اللغة إلى الفعل  "Skill"یرجع أصل مصطلح المهارة  :لغة -  1

إلى  )رمه( ، ویرجع الفعلأي كان حاذقا عالما به متقنا له ،)مهر في العلم(، ویقال فالنحاذق وبارع أي

  )15ص ،2014فرحات، سعاد مصطفى . (المثل في السرعةنوع من الخیل كان یضرب بها 

خاصة في استخدام  ،عةابأنها حذق أو بر "تعرف المهارة : )1984(التربیة معجم علم النفس و وفي 

  ."الیدین

لة بالناس ذو ص أن االجتماعي: " في قاموس المورد "البعلبكي"فقد ذكر جتماعياأما كلمة 

  ."األفرادهي كل ما یتعلق بالعالقات المتبادلة بین  "اجتماعي" أي أن كلمة ،بعضبهم عضب اتعالقو 

   )25 ص ،2012الطیرة،  عبد اهللا میالد فاطمة(

 والباحثینالمهارات االجتماعیة نظرا لزاویة تفسیرها من طرف العلماء  تعددت تعریفات :اصطالحا - 2

  واالجتماعي والمعرفينها السلوكي متعددة فممن نواح  ،وم المهارات االجتماعیةحیث تناول الجمیع مفه

  :المرتبطة بهذه النواحي التعریفاتلبعض عرض وفیما یلي 

  "كوران"والتي یمثلها  ،ه التعریفات بوجهة النظر القائلةتأثرت هذ :تعریفات ذات طابع سلوكي:  1- 2

"cranu) "1997 (بحیث تصبح یة من تعریف المهارات االجتماعیةبوجوب استبعاد العوامل المعرف ،

  : ومن هذه التعاریف ،قیاسهاو  هاوالتي یسهل مالحظت ،مقتصرة على الجوانب السلوكیة
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  لوینسون"و" لبیت"یعرفها)" Libet and Lewinson  (قدرة الفرد " لمهارة االجتماعیة بوصفها ا

تي تثیر السلوكیات ال إصدارتجنب و  ،والدعم من اآلخرین االستحسانعلى إصدار السلوكیات التي تثیر 

   )118، ص2004 ، آخرونلیم السید و عبد الح( ".معارضتهم وعقابهم

  1982"(ركانت"و "ویكنسون"یرى و(" Wilkinson and Canter"   أن المهارات االجتماعیة

   )14ص ،2006، عبد اللطیف خلیفة( .فظيللاالمؤثرة في التخاطب اللفظي وغیر  تعني السلوكیات األساسیة

 1983( "میشلسون "ویصفها"( Michelson "  بأنها مجموعة من السلوكیات بین األشخاص والتي

من خالل استجابات الفرد بطریقة مالئمة وفعالة باستخدام  ،تؤدي إلى أقصى درجة من اإلشباع

التفاعل من الجنس أطراف ها بخصائص وهي مهارات تفاعلیة یتأثر أداؤ ، ةغیر اللفظیة و السلوكیات اللفظی

 )44ص ،2004 ،الدین عزندیم  (. التي یحدث فیها ذلك الموقفاالجتماعیة والبیئة و والعمر والمكانة 

على الجانب السلوكي الخارجي المالحظ للمهارات حظ على هذه التعریفات أنها تركز یال  

  .عدم االهتمام بالعملیات المعرفیةأي ة دون االهتمام بالهدف من السلوك، االجتماعی

  : تعریفات ذات طابع اجتماعي - 2- 2

 القدرة على أن : "بأنها) 2003("حسانین"و) 1996( "مجدي"و) 1999( "الدردیر" ویعرفها كل من

، ویظهر مودته للناس ویبذل جهده لیساعد اآلخرین ویكون لبقا في معاملته ألصدقائه یكون ماهرا اجتماعیا

یحب اآلخرین  اجتماعیا یتمیز بأنه لیس أنانیا،خص الماهر دقاء، والشیتعاون مع األصوللغرباء و 

  ."یساعدهمو 

  عیة تتفق مع المعاییر اجتماالتي تسیر صدور سلوكیات  ،تعرف على أنها نسق من المهارات المتعددةو

تنعكس اآلخرین، و  قف التفاعل االجتماعي معتساهم في التحقیق الرضا في مختلف موااالجتماعیة، و 

 ،حل المشكالت االجتماعیةلذات و توكید ا، و صور مهارات التواصل االجتماعيفة مظاهر الكفاءة في كا

   )30، ص2010عبد الرحمن الخطیب، ( .التوافق النفسي االجتماعي للفردو 

هذا التوجه في التعریفات التي طرحها الباحثون ظهر  :االجتماعیةالتعریفات المعرفیة للمهارات  - 3- 2

  :حیث ى المعرفي في علم النفس بشكل عامالمنحنفي بدایة الثمانینات بعد شیوع 

  1969("میشل أرجایل"یعرفها("Argyle " من هذا ویتض معین نشاط منظم متآزر یرتبط بموقف:"نهابأ

   )10، ص2006عبد اللطیف خلیفة، (". یة والحسیة والمعرفیة والحركیةزمات اإلدراكمجموعة من المیكانی ،الموقف
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  1981( "سلتز" هایعرفو( "Selts "التي الیة جمیع أنواع المعرفة االتص:" المهارات االجتماعیة بأنها

بالطرق التي تعد مناسبة اجتماعیا  ،الجماعات لتمكن من التعامل مع بعضهم البعضیحتاج إلیها األفراد و 

  )10، ص 2006، اللطیف خلیفةعبد (

 1993" (فرنهام "یعرف" (Farnham" مهارات باإلدراك الدقیق لل تبدأسلسلة من السلوكیات : "بأنها

ستجابات المحتملة البدیلة تم إصدار البدیل التتحرك نحو معالجة مرنة لتولید او  في العالقات الشخصیة،

    )34 ، ص2009بوجالل سعید، (. "المناسب

تتضمن علمیات معرفیة من إدراك  مهارات االجتماعیة أنیالحظ  من خالل هذه التعریفات  

ذلك ضمن الموقف االجتماعي الذي هم و  ،المناسبة من الطرف األفرادتقدیم البدائل المعلومات و  الجةمعو 

نها قدرة الفرد على التواصل اللفظي وغیر اللفظي یمكن تعریف المهارات االجتماعیة بصفة عامة بأو  .فیه

یتصرف وأن یكیف نفسه و  یقدم البدائل،آلخرین ویفسرها و أن یدرك الرسائل التي تصله من امع اآلخرین، و 

  .المختلفةاالجتماعیة  في المواقفمناسب  بشكل

  : لطالب الجامعةأهمیة المهارات االجتماعیة : یاثان

خصب  ، وهم مصدرإلى فئة الشبابى شرائح المجتمع التي تنتمي إحدالطلبة الجامعیون یعد  

، فهم یتمتعون الدافعة للمجتمع نحو األفضلجددة مصدر حیوي للطاقة المت، و اإلبداعو  للتجدید  واالبتكار

 ،المحاضراترفاقهم خالل ، فاتصال الطلبة بأساتذتهم و عهمقضایا مجتمكالت و بحساسیة عالیة لمش

اندماجهم في في صقل شخصیاتهم و  راغهم یساهمفي أوقات ف صفیةالال نشاطاتالومشاركتهم في 

ومن دون هذه المهارات  ،ى مجموعة من المهاراتأنه إلتمام عملیة االتصال هنالك حاجة إل، و المجتمع

  ) 464 ، ص2008، األشقروفاء محمد  ( .فإن عملیة االتصال تفقد أهم شروط النجاح

الل أن المهارات تساعد الطالب على تحقیق قدر كبیر من االستق: )2008("عبد الرحیم"یذكرو  

مشاركة اآلخرین في األعمال التي تتفق مع و على الثقة في أنفسهم االعتماد على النفس، و و   الذاتي

بداع في حدود طاقاتهم الذهنیة اإلالتفاعل مع الرفاق واالبتكار و  تساعدهم علىو  ،ٕامكانیاتهمو قدراتهم 

  ) 75ص ،2008، سامیة عبد الفتاح(. الجسمیةو 

تفاعل  ، إذ أنغیرات سلوكیة إیجابیة عند الطالبكما أن المهارات االجتماعیة تساعد في إحداث ت

أن  "Nool " )1991(" نول"قد أشار لیال هاما على توافقه االجتماعي، و الطالب مع زمالئه یكون د
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كة في مواقف التفاعل االجتماعي على المشار تمثل جانبا مهما في حیاة الطالب، حیث تساعده  المهارات

، حیث اكتسبهامیز الطالب الذي تحقق المهارة االجتماعیة تولیة والقیام باألدوار المرغوبة، و تحمل المسؤ و 

  )75ص ،2008، حسن سوزان( .ن نظرا لقدرته الواضحة على التفاعل واالندماج مع اآلخرینیتقبله اآلخرو 

، حیث أنها تمكنه من الجامعيحیاة الطالب االجتماعیة  أهمیة كبیرة في نالحظ أن للمهارات  

آلخرین بحیث تنمي لدیه القدرة على التواصل مع امع اآلخرین من الطلبة واألساتذة، التفاعل االیجابي 

والقدرة على التوافق في المواقف االجتماعیة  ،كما تكتسبهم الثقة بالنفسوالتعاون وتحمل المسؤولیة، 

  .مختلفة بشكل مناسبال

  :خصائص المهارات االجتماعیة: ثالثا

  :أهمهاهناك عدة خصائص أساسیة ممیزة للمهارات االجتماعیة 

   لكفاءة من حیث افالتالمیذ یبدؤون من مستویات منخفضة جدا : نمائیةالمهارات االجتماعیة 

  .من سنة إلى أخرىث یالحظ التقدم من شهر إلى آخر و ، حییتقدمون على نحو تدریجيو 

 بل یتم تعلمها ، رات تتعدى كونها عادات تؤدى آلیاحیث أن معظم المها: المهارات االجتماعیة متعلمة

  )33، ص 2017، محمد حسین أحمد ناصر(. یق التدریب والتكرارعن طر 

 و  االجتماعیة،الخبرة في أداء الفرد لنشاطاته جتماعیة على البراعة والكفاءة و یشمل مفهوم المهارة اال

  .اآلخرینمختلف أشكال تفاعالته مع 

  بشكل  فیها،إن هدف الفرد من وراء سلوكه الحصول على الدعم االجتماعي من البیئة التي یعیش

  .االجتماعيیحقق له التوافق النفسي و 

  في إطار مالئم للموقف ضوء جوانب معینة من سلوك الفرد وخصاله و تحدد المهارات االجتماعیة في

 )252، ص 2000معتز عبد اهللا، ( .االجتماعي

ة تبدأ من الطفولة وتستمر بالتطور، خالل ما سبق یتضح أن المهارات االجتماعیة نمائیمن و     

ذلك االستجابة، و  ى البراعة والكفاءة فيأن جوهرها یعتمد عل، و التدریبكونها متعلمة عن طریق التكرار و 

لظروف اوكذا طبیعة الموقف و  ،هي تتأثر بخصائص الفرد وخصالهوفق ما یحدده الموقف االجتماعي ف

   .المحیطة به
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نواع التي باأل المهارات االجتماعیة كثیرة ومتنوعة، ولكن سنكتفي :االجتماعیة أنواع المهارات: رابعا

  :الحالیة وهي الدراسة تناولتها

  :التواصلمهارة  -  1

دل على أصل واحد ی مالالمن وصل، والواو والصاد و  :لغة التواصل :مهارة التواصل تعریف -1 - 1

  ) 23 ، ص2008، فاطمة عرفات حلو(. ، یقال وصلت الشيء وصال وصلةإلى شيء آخر یغلقهضم شيء 

خالل بعض الرموز لتحقیق التعبیر والتفاعل من  )communication(وتعني كلمة االتصال

، كما أرجع البعض بمعنى المشاركة )Communis(، وهذه الكلمة مشتقة من األصل الالتینيهدف معین

  )20، ص 2016أحمد عزوز، (. بمعنى عام ومشترك )Common(إلى األصل ِ  هذه الكلمة

رموز ة استعمال السطعملیة نقل المعلومات واألفكار والمهارات بوا: "بأنها "ستا نیز"عرفها  :اصطالحا

 ."والكلمات والصور واألشكال 

اآلراء سلك أفضل السبل والوسائل لنقل المعلومات والمعاني واألحاسیس و " :بأنها "القرني "وعرفها

  )47، ص 2010عبد الرحمن جمعة وافي، ( ".غیر لغویةثیر في أفكارهم بطریقة لغویة و تأالأشخاص آخرین و  إلى

 السابقة یمكن تعریف مهارة التواصل بأنها عملیة تتضمن نقل ومشاركة اآلراء  اتریفالتع من خالل

  .ات من شخص إلى آخر بطریقة لفظیة وغیر لفظیةالمعلومالمشاعر و و 

  :اصل أهمیة كبیرة نذكر منها ما یليللتو   :أهمیة التواصل - 2- 1

 جدیدة تساعد على اتخاذ القرارات الحصول على معلومات.  

  58، ص 2013، إیمان محمود أبو شنب(. أحداثمن ظواهر و فهم ما یحیط(  

  اإلنسانیةالعالقات أداة فعالة في تكوین.  

 جماعیةالو الشخصیة  فض الخالفات یساهم في.   

 52، ص 2010حمن جمعة وافي، عبد الر ( .عملیة التحضر والتحول االجتماعي یساعد التواصل على بلورة( 

وحل مختلف  ،مما سبق أن التواصل وسیلة هامة للتفاعل االجتماعي وتكوین العالقاتیتضح 

  .متحضرایمكن الفرد من فهم اآلخرین وتجعل منه شخصا  كما المشاكل،
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  :التواصلمكونات عملیة  - 3- 1

 یقوم بترمیز الرسالة ویضعها في صیغة یعتقد أنها ستكون مفهومة من قبل الشخص و  :المرسل

  .المستقبل

 مناسبةبعدها یقدم تغذیة راجعة ي یستقبل الرسالة ویفك رموزها و لشخص الذهو ا :المستقبل.  

 بالتالي وجود أي خلل في أحد المكونات السابقة تكون منطوقة أو مكتوبة أو صور، و  قد :الرسالة

  )59، ص 2015، ریمة مالك فضیل(. غلى عدم وصول الرسالة بشكل صحیح یؤدي

  نقلهاترتبط الرسالة موضوع االتصال مع الوسیلة المستخدمة في  :االتصالوسیلة.  

 جمعه  عبد الرحمن(. أو رفض الرسالة، والتي تؤدي إلى عملیة التواصلهي مدى قبول  :التغذیة الراجعة

  )49، ص 2010وافي، 

   :التواصلتصنیف مهارات  - 4- 1

  یتمثل في قدرة الفرد على نقل األفكار واآلراء والمعاني بصورة متبادلة أي من و  :اللفظيمهارة التواصل

  )277، ص 2010، هند كابور( .العكسالمرسل إلى المستقبل أو 

  ستعمال لغة الجسد أي من خالل حركة اوتشمل عدة مهارات كمهارة  :لفظيالمهارة التواصل غیر

التي تعكس ولغة العیون وتعبیرات الوجه و ، تقوله قد یماءاته المختلفة والتي تكون كافیة لتحدید ماإ الجسم و 

 )74، ص 2004 ،الحمیضي اهللاعبد (. الغضب والدهشة والسعادة والخوفبوضوح الحالة الداخلیة للشخص ك

 ،والكالم التعلیمو على االستماع مما سبق أن مهارة التواصل تتضمن مهارات لفظیة كالقدرة  یتضح  

تتضمنها من حركات الجسم وأخرى غیر لفظیة تتضمن قدرة الشخص على استعمال لغة الجسد وما 

  .بفعالیةتفاعل المهارات تمكن الفرد من تواصل و  وكل هذه لعیون،والوجه وا

  : یلي ، نذكر منها ماتواصل تفاعلي تقف بعض العوامل دون حدوث :معیقات التواصل -5 -1

 مضمون  على رقد تأث ،لقیم واإلدراك لدى الطلبةالتجاهات وااف فاالختالف: باالتجاهات عوائق تتعلق

  . فتتغیر عملیة التواصل وتفقد الغرض منهاالمعاني 

  وال یتالئم ،ستخدام عبارات نابعة من تخصص معینا إن: التخصصالثقافي و عوائق تتعلق بالمستوى 

لتواصل إلى ما وینقلب ا ،، ففي هذه الحالة ینعدم التواصل والتفاعلمع المستوى الثقافي للطرف اآلخر

  )20، ص 2017رضا محمد علي صالح جعارة، ( .یسمى حوار الطرشان
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 متعارف علیها یؤدي غلى سوء الفهم، بحیث یقصد ستخدام كلمات غیر اأي أن  :عوائق تتعلق باللغة

. سلوكه الجدید مع ما یتوقعه المرسلبالتالي ال یطابق و تقبل شیئا آخر، مسیفهمها الل شیئا و رسملبها ا

 )20، ص 2017رضا محمد علي صالح جعارة، (

یتطلب من الفرد أن یتجاوز بعض  ،ناجحة وفعالةیتضح مما سبق أن تحقیق عملیة تواصل     

ذلك من خالل التواصل مع ون بلوغ الهدف المرجو من التواصل، و األمور التي من شأنها الحلول د

  .ولة مع اآلخر وفق مستواه الثقافيالمتداباستعمال الكلمات البسیطة و  ،خریناآل

  :مهارة توكید الذات - 2

  :توكید الذات تعریف - 1- 2

، المتوكد واألكید الشدید، التوكید واشتد من الفعل وكد، توكد وتأكد، توثق التوكید في اللغة :التوكید لغة

  .القائم المستعد لألمر

 عمیعتبر الذات أكلمة لغویا مرادفة لكلمة النفس والشيء، و جوهره فهذه الو عینه ذات الشيء  :لغة الذات

، فاید حسین یوسف أبوریهام ( .جسم فقطالإال على یطلق  الشخص اللنفس ألن الذات تطلق على الجسم و من ا

  )36، ص2016

 فونتانا"یعرفه : اصطالحا ""Fontana ")1981( :" ر عن المشاعر التوجیهات والتعبی صدارإبأنه

فیروز عبد الجواد، (. القدرة على الرفضو  ،أفضل طریقةالتصرف بمع الدفاع عن الحقوق و السلبیة واالیجابیة، 

 )26، ص 2015

  عبارة عن مهارة سلوكیة لفظیة وغیر لفظیة وموقفیة، ومقاومة الضغوط : "بأنه" النشاشیبي"ویعرفه

  )729، ص 2015رقیة عبد اهللا سلیم الصرایرة، (". التي یمارسها اآلخرون إلجباره على نسیان ماال یرغبه

 كن الفرد التي تماجتماعیا، و التعبیرات المتفق علیها كل "  :بأنه فیعرفه )2000( "سلیمان محمود" أما

یرفض الطلبات غیر معقولة عن مشاعره و وأن یعبر بحریة  ،مصالحه بدون قلقمن أن یدافع عن حقوقه و 

خوج،  أسعدحنان (". االجتماعيفي عالقاته االجتماعیة مع التزامه بالسلوكیات المناسبة في مواقف التفاعل 

  )75، ص 2016

 یة أو قدرة الفرد عن التعبیر عن مشاعره سواء كانت ایجاب"  :بأنه) 2003( "شوقي "في حین یعرفه

 )43، ص 2017مهدي عوض، (". الدفاع عن حقوقه یر عن آراءه و التعب، و سلبیة نحو الطرف اآلخر
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من المهارات االجتماعیة،  احدةیمكننا تعریف مهارة توكید الذات بأنها و   ومن خالل هذه التعریفات

القدرة على ، و بحریة والدفاع عنها السلبیةى التعبیر عن مشاعره اإلیجابیة و الفرد علالتي تتمثل في قدرة و 

  .اجتماعیاالمقبولة وفق الطرق الرفض 

  : أهمیة مهارات توكید الذات - 2- 2

 بحقوقهمالمطالبة ألفراد على التعبیر عن أفكارهم ومشاعرهم و تساعد ا.  

 المختلفةرد في المشاركة في السلوكیات التوكید تزید مقدرة الف.  

  اجتماعیامقبول یشعر الفرد بأنه.  

 التخلص من مشاعر الذنب.  

 2013 ،قاسمبن شریفة ( .تساعد على التخلص من مشاعر القلق من خالل التأكید على التعبیر الخارجي ،

 )29ص 

ي ، فهعلى المستوى النفسي واالجتماعي أن لمهارة توكید الذات أهمیة كبیرةیتضح مما سبق   

الدفاع مشاعره و ا تساعده على التعبیر عن آراءه و ، كما أنهتخلص الفرد من الشعور بالقلق ومشاعر الذنب

  .حدود المعاییر المقبولة اجتماعیاعنها في 

  :هما قسمینسم المهارات التوكیدیة إلى تنق :تصنیف مهارات توكید الذات - 3- 2

 تتمثل في مهارة المعاملة التي تشملو  ،المشاعر اإلیجابیة نحو اآلخرینهي و  :التوكید الموجبارة مه -أ

كة الوجدانیة لآلخرین في مهارة التعاطف التي تشمل القدرة على المشار ، و قدرة الفرد على مدح اآلخرین

حسام محمد أحمد، ( .في حق اآلخرینلسلوك عندما یخطأ كذا قدرتهم على تقدیم مبررات لو  ،الفرح واأللم

  )32، ص 2006

عن النفس مثل رفض طلب غیر  الدفاعهي مشاعر الرفض واالستیاء و و  :مهارات التوكید السلبي - ب

  )32، ص 2006حسام محمد أحمد، ( .حتجاجواال منطقي

األولى مهارات تعبر على یتضح مما سبق أنه یوجد نوعین من المهارات الخاصة بتوكید الذات 

الدفاع و  ،فض، والثانیة مهارات تعبر عن قدرة الفرد على الر تبریر تصرفاتهو  المدح على القبول و قدرة الفرد 

  .عن أفكاره ومشاعره بحریة
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  :خصائص السلوك التوكیدي - 4- 2

 درة الفرد على التعبیر عن مشاعره، والدفاع عن نفسه و یتضمن عدد من المهارات النوعیة كق :نوعي

  .الرفض

 ائص ، فمثال نتأثر بخصتیجة للتأثر بموقف بدرجات مختلفةبدرجة ما كن التوكیدیةوع تتن: موقفي

وقف بما یحتویه من أشخاص آخرین، وكذلك ، وخصائص المالطرف اآلخر في موقف التفاعل

  .مدى حثها وكفها للتوكید الذاتیط، و خصائص السیاق الثقافي المحالخصائص الفیزیقیة ، و 

  رائهوسیلة للتعبیر عن مشاعر الفرد وآ قد یصدر التوكید بوصفه: لفظیةیتضمن عناصر لفظیة وغیر 

أوافق على ما تقوله، أو غیر لفظیة عن طریق اإلشارة أو تعبیرات  ال أن: لفظیة مثل استجابةفي صورة 

  .لفظیةغیر اللفظیة و السلوك المؤكد یعتبر حصیلة لكل من المكونات الالوجه و 

 و بطریقة  ذاتیة من أ ، سواء بطریق نظامیةالتوكیدي مكتسب وهو قابل للتعلم فالسلوك: قابلیة للتعلم

 )38، ص 2016ریهام حسین یوسف أبو فاید، ( .الشخص نفسه

والتي یتعدد  ،یتضح مما سبق أن السلوك التوكیدي لألفراد نوعي یتضمن العدید من المهارات

ا األمر عناصر لفظیة وغیر لفظیة متعلمة یكون فیه الفرد، وقد یتضمن هذ الذيطبیعة الموقف و  اعتماده

  .على نفسه أو تعلمها من اآلخرین باالعتمادسواء تعلمها الفرد 

   :التعاون مهارة -  3

النفسي للفرد المیل الوجداني والعقلي و  :"بأنه) 2007( "عبد الباقي"یعرفه  :التعاونتعریف  - 1- 3

 وأنشطته الیومیة ،معهم بروح الفریق في أعمالهالعیش و  زمالئه،التبادل والتنسیق والتعاون مع  للتفاعل

ینفتح ویتواصل  اجتماعياألصل هو أن اإلنسان كائن والذوبان في الفریق، و  ،یاة الجماعیةوالمیل للح

  )69، ص 2010عبد الرحمن الخطیب، (". یتعاون مع المحیطین به و 

ما بین األفراد تقتضي طبیعته التفاعل ، و لیب السلوك االجتماعياأسلوب من أستعاون كما یعد ال

، وتبادل المساعدة االتصالزیادة لتحقیق هدف مشترك، وینتج في ذلك روح الصداقة ومشاعر السعادة و 

 الجماعةس، وانخفاض معدل القلق في ، وزیادة تقبلهم لآلراء وارتفاع الثقة بالنفوتقسیم العمل فیما بینهم

  ) 19، ص 2014سعاد مصطفى فرحات، ( .لآلخرین باالنتماءالشعور و 
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التي تسمح للفرد من التفاعل مع  ،االجتماعیةیمكن القول أن مهارة التعاون واحدة من المهارات و  

في إنجاز األعمال ضمن فریق وهذا األمر یكسبه صداقات جدیدة وینمي فیه  ةاركاآلخرین خالل المش

  .لآلخرین باالنتماءیشعره حب اإلیثار و 

  : أهمیة التعاون - 2- 3

  قدراتهفرصة تعزیز معارفه ومواهبه و تمنح الفرد.  

 السعادةحساس باالطمئنان و تمنح اإل.  

 خالل توزیع المهمات ، منالوقت وتنظیم الجهد توفیر.  

 نانیة وحب الذاتالقضاء على األ.  

 69، ص 2010بد الرحمن الخطیب، ع( .هزیمتهمفالمتعاونون یصعب  التماسك،القوة و  إظهار( 

لدیه حب تنمي و رات جدیدة، بیتضح مما سبق أن لمهارة التعاون أهمیة كبیرة حیث أنها تكسب الفرد خ

 .وتجعله قادرا على التصرف بحكمة وتخلصه من العزلة وحب الذات ،االشعور بالرضو  اآلخرین

  :المظاهر السلوكیة لمهارة التعاون - 3- 3

 حب التعرف على الزمالء.  

  االتصال مع عدد كبیر من الزمالءتكوین عالقات ناجحة و.  

  التوجیهقبول النصح و.  

 االنضباطلتزام و الا.  

  في أعمال كبیرةستعداد للمشاركة االالطموح و الهمة العالیة و.  

 ستعداد الذاتي للعطاء والبعد على األنانیةاال.  

 70، ص 2010عبد الرحمن الخطیب، (. صلحة الفریق على مصلحته الشخصیةتغلیب م( 

، كن مالحظتها في سلوك الفردعاون العدید من المظاهر التي یمیتضح مما سبق أن لمهارة الت 

 الالعطاء ، والتزام قوانین العمل الجماعي و النشاطات الجماعیةوأنها تتضمن في جوهرها االنخراط في 

  .محدود
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  :اآلخرینإرشادات لتنمیة مهارة التعاون مع  - 4- 3

  سامیایجب أن یكون الهدف من التعاون في العمل هدفا.  

 د في العملاكن ملتزما باألداء الجو  تحمل المسؤولیة.  

 تنتظر مقابال للعطاءر أنك في التعاون تعطي بال شروط، وال تذك.  

  خالقیة راقیةأأحسن التعامل مع اآلخرین بأسالیب.  

 20 ص ،2006 الباقي،عبد  صابر(. الطیبةإذا رافقتها الكلمة األمور ر فالصراحة تیس واضحا، كن شغوفا و( 

رشادات من آداب تباع بعض اإلإقمنا ب ما اإذیتضح مما سبق أنه یمكن تنمیة مهارة التعاون لدینا     

  .مهارات االجتماعیة یمكن تعلمها وتنمیتها، فمهارة التعاون كغیرها من الالحوار والعطاء وتحمل المسؤولیة

  :العوامل المؤثرة في اكتساب المهارات االجتماعیة: خامسا 

 المهارات االجتماعیة، في عدة فئات مستوى صنف الباحثون العوامل التي تسهم في تشكیل 

  : إلى أن هذه العوامل تتمثل في) 2006" ( طالب أبو معال"وأشار

  النوع ذكر أو أنثى والذي ینعكس : هناك متغیرات دیموغرافیة خاصة بالفرد مثل ):ذكر وأنثى(النوع

  .ك القبول من اآلخرین ومن المجتمععلى سلوك الفرد في مواقف التفاعل المختلفة، كذل

 على التفاعل، والمران االجتماعي بقدر أكبر من نالحظ أن األكبر سنا یمتلك الخبرة والقدرة  :العمر

 .األصغر سنا، والذي ینعكس على سلوكه الالحق باإلیجاب

 وینعكس ذلك على مشاركة الفرد في المناسبات االجتماعیة، والتفاعل المتكلف مع اآلخرین :المزاج.  

 د مما یجعله غیر وتتمثل في االنطواء والتردد والذي یؤثر على قرارات الفر  :بعض سمات الشخصیة

 موسى، بدریة كمال أحمد وسعاد أبو بكر(. قادر على البدء في صداقات ضروریة أو إنهاء عالقات غیر مثمرة

 )609ص ، 2019

 ویشیر إلى طبیعة العمل الذي یقوم به الفرد، وهل هو مع الجمهور، أو مع اآللة أو  :الوضع المهني

الحیوانات، فطبیعة المهن ترتبط بالمهارات االجتماعیة، حیث أن كثیر من المهن تملي على الفرد 

كروم ( .تعامال خاصا مع مجتمع خاص كاألطباء والمساعدین االجتماعیین والمختصین النفسانیین

 )41، ص 2017موفق، 
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 تشكیل مستوى المهارات االجتماعیةوالتي تلعب دورا هاما في  :العادات والتقالید في المجتمع 

فهم  في نظریته أن  "ألفرد أدلر"، ویرى یفرض نفسه في مواقف المختلفة ،واكتساب نوع خاص منها

تستلزم الكشف عن اإلطار االجتماعي الذي یحیا فیه االنسان، والذي تشكل حیاته من خالل  الشخصیة

 االجتماعي، ومن ذلك فالعادات والتقالید واألعراف اإلطارالمعاییر الثقافیة واألخالقیة واالجتماعیة لهذا 

  )41، ص 2017كروم موفق، (. عاما یعیش في وسطه، یتأثر ویأثر فیه طاراإاالجتماعیة تمثل بالنسبة للفرد 

من خالل ما سبق یتضح أن المهارات االجتماعیة تتأثر بعوامل ذاتیة مرتبطة بخصائص الفرد من 

سمات شخصیته وعمره وجنسه وطبیعة عمله، وعوامل أخرى مرتبطة بالبیئة المحیطة وفلسفة المجتمع 

  . الذي یعیش فیه

  :اعیةالنظریات المفسرة للمهارات االجتم: سادسا

  : یلي كر منها ماذنت المفسرة للمهارات االجتماعیة و تعددت النظریا

ت مكتسبة سلوكیا: نهاأیعرف علماء النفس السلوكي مهارات التواصل االجتماعیة ب :السلوكیةالنظریة - 1

ى إلشارة یفضل خبراء السلوك استخدام مصطلح المهارات السلوكیة لإل، و االجتماعي تحقق التكاثف

  .االجتماعیةالمهارات 

المهارات السلوكیة على تعزیز المهارات االجتماعیة فقط ، بل ینصح  ةحیث ال یقتصر ممارس

االكتئاب ، ویسعى علماء ین یعانون من اضطرابات الشخصیة و شخاص الذالمهارات السلوكیة لأل ةبممارس

هي المهارات تقالیة، و رف بمهارات المرحلة االنجي في تطویر ما یعذالنفس السلوكي من المنظور النمو 

ه یف واالنفتاح على مختلف البیئات، ویشیرون أنه ومن خالل هذساسیة التي تدفع الشخصیة للتكألا

واجه مختلف المشاكل االجتماعیة ویقلل الضغوطات والصدمات التي ن یأنسان المهارات حیث یستطیع اإل

 وتقول ،ةمیمن مهارات سل ،ما یملكهتعدیلها من خالل خطاء و فرص تصحیح هذه األ ع، كما یرفتواجهه

 دتر و  من خالل الطریقة التي تتعامل بها مع اآلخرین ،یمكن قیاس المهارات االجتماعیة "بساط عبلة"

 )220، ص 2009عبلة بساط، ( .الفعل لتصرفاتهم المختلفة
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فقیاس ، سلوك لتفسیر المهارات االجتماعیةن النظریة السلوكیة تنطلق من الأ مما سبق یتضح

هم اتجاه ردود أفعالو  ،رد في مواقف مختلفةالمهارات االجتماعیة وفق هذه النظریة یعتمد على استجابة الف

  .حددةمثیرات م

  :االجتماعينظریة التعلم  - 2

 أن، و خلیة للفرد تعمل في صورة مترابطةالدان كل من البیئات الخارجیة و أ "بندوراألبرت  "یرى

، وهو العملیات المعرفیةو ) الداخلیة والخارجیة(ن البیئتین التعلم یحدث نتیجة التفاعالت المتبادلة بین كل م

) و حاجاتدوافع أ(فراد یندفعون بفعل قوى داخلیة األعملیة التحدید المتبادل و  "بندوراألبرت "طلق علیه أما 

ات الشخصیة دبین المحد تبادلصورة تفاعل و داء النفسي في ألیمكن تفسیر ا وٕانما ،وال بفعل البیئة

ن التعلم بالعبرة أ "بندورا "افترضالتنظیم الذاتي لها دور كبیر، و ن عملیات الترمیز و أمن هنا نجد و  ،البیئةو 

عبد الحمید  براهیمإهدى (. مبدأ المهارات االجتماعیةضمون و هو مو  ،ساس عملیة االكتسابذجة هو أالنم أو

  )41، ص 2010، وهبة

لى تكرار السلوكیات المشابهة لسلوكیات النموذج التي عملیة مالحظة سلوك النموذج تؤدي إن إ 

أن یؤدیه عندما یالحظ تعلمها المالحظ في السابق، فالطفل الذي تعلم السلوك التعاوني ولم یمارسه، یمكن 

  )25ص ، 2017كروم موفق، (  .مامهعددا من األطفال یمارسون هذا السلوك أ

ماعیة مكتسبة عن طریق المهارات االجتأن  نظریة التعلم االجتماعي ترىأن  ما سبقیتضح م

مور تعتبر من هذه األنتیجة تفاعل بین البیئة والعملیات المعرفیة للفرد و  ، والتي  تكونجةذالنمو المالحظة 

  .برز خصائص المهارات االجتماعیةأ

   :المعرفیةالنظریة  - 3

سباب التقویم الذاتي هي األبیة و لالمعرفیة مثل التوقعات السن العوامل أصحابها أیفترض 

  ) 31ص  ،2011منصور، أبو  حنان خضر(. ساسیة لقصور المهارات االجتماعیةاأل

طوي على اعتقادات محبة ن لكل منا عدة افتراضات تنأ )1988( عام" Emery" "مريأ"یؤكد و  

، تظل هذه االعتقادات ضل دائمااألفون أكن أ و یجبأكون محبوبا من الجمیع أن أینبغي : للذات مثل

   )41، ص2010عبد الحمید وهبة،  هدى إبراهیم(. و نكسة معینةأحتى تحدث واقعة الفشل 
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مر ، وال یقف األتعریف التفكیر في االتجاه السالبلى إهنا تنشط هذه االعتقادات بشدة مؤدیة و 

مر الذي ، األخرىأیة راجعة لهذه االعتقادات السلبیة مرة ذعراض بتغتقوم هذه األ ٕانماو عند هذا الحد 

   )41، ص2010 ،عبد الحمید وهبة براهیمإ هدى(. وقصور المهارات ریف التفكیرلى مزید من تحإیؤدي 

ى عوامل إلالقصور في المهارات االجتماعیة یعود  أنالنظریة المعرفیة ترى  أن یتضح مما سبق

 الخاطئةفكار الالعقالنیة السلبیة و األ أن ، بحیثوالتقویم الذاتي الخاطئ التوقعات السلبیة: معرفیة مثل

  .للفرد االجتماعیةارات مهال ىتؤثر بشكل سلبي عل

  :االجتماعیةأسالیب قیاس المهارات  :سابعا

  :ونذكر منها ما یلي االجتماعیة،هناك العدید من األسالیب التي تسمح لنا بقیاس المهارات 

قدرا من المهارات حیث یطلب من المبحوثین حول سلوكهم في مواقف تتطلب  :التقدیر الذاتي- 1

  :ب تندرج في فئة التقدیر الذاتي وهيتوجد عدة أسالیاالجتماعیة، و 

 النفسیةالمقاییس ستبیانات و اال.  

  معهاتقدم للفرد مواقف معینة قد یواجهها في حیاته الیومیة سلوكا اجتماعیا ماهرا للتفاعل.  

  معدل نطلب من الفرد تحدید غیر ماهرة اجتماعیا و ا ماهرة أو استجابات معینة تتصف أنهتقدیم

  .عنهمصدور تلك االستجابات 

أو  أنفسهم،أي أن یقوم الباحث بتحلیل مضمون ما كتبه الماهرون اجتماعیا عن  :المضمونتحلیل  - 2

یستخلص منهم بیانات و  ،إسهامات بارزةوز اجتماعیة لها ما كتب عنهم على أساس أنهم كانوا قادة أو رم

  .االجتماعیةتخص سلوكیاتهم 

المواقف االجتماعیة بشكل مناسب ویتمثل في مهارة الفرد في تقدیم ذاته في  :االجتماعيالضبط  - 3

    ) 36ص  ،2010 الخطیب،الرحمن عبد (. تعدیل سلوكه فیها على نحو یبرز توافقهو 

أقرانه، أو زمالئه في لسلوكه سواء كانوا  تقدیرات المحیطین بالفردهي و : تقدیرات المحیطین بالفرد - 4

محمود  عبد الحلیم(. ا حول المهارات االجتماعیة للفردالتي یمكن أن تزودنا بمعلومات واضحة نسبیالعمل، و 

                                         )                                                                     129، ص 2004السید وآخرون، 
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یتضح مما سبق أن قیاس المهارات االجتماعیة یمكن أن یكون من طرف الفرد في حد ذاته أو 

المعتمدة تسمح بالحصول على معلومات كمیة وكیفیة عن مستوى أن هذه األسالیب و  اآلخرین،من طرف 

   .الفردهذه المهارات لدى 

  :القصور في المهارات االجتماعیة رمظاه: ثامنا

المدى الطویل على على و  ،له أثار سیئة على المدى القصیرإن نقص المهارات االجتماعیة  

تمل أن یتعرضوا في فترة ویح ،أكادیمیةماعیا یعانون من صعوبات سلوكیة و فاألفراد العاجزون اجت الفرد

ص ، فنققلیةالعالنفسیة و  االضطرابات، أو إلى سلسلة من ات حیاتهم إلى نوع من سوء التكیفمن فتر 

، فمن الناحیة الفسیولوجیة قد یؤدي نقص ة لها آثار فسیولوجیة وسلوكیة وعقلیةالمهارات االجتماعی

من الناحیة السلوكیة یؤدي إلى نقص معدل ضربات القلب، و فاع ضغط الدم و المهارات االجتماعیة إلى ارت

ة ن الفرد یفسر األحداث بطریقأما فیما یخص الجوانب المعرفیة فإ، فاعل االجتماعيالتشطة الحركیة و األن

میالد  عبد اهللا فاطمة( .كل تلك الجوانب تعیق الفرد على التفاعل االیجابي، و یفكر بطریقة العقالنیةو  خاطئة

  )33، ص 2012، الطیرة

تصورا عقلیا لمظاهر قصور المهارات  )1981( عام "Gresham"" جریشام"وقد وضع 

  :یلي االجتماعیة تتضمن ما

لتفاعل بشكل ن اعو یتعني أن األفراد ذوي القصور ال یستطو : قصور في المهارات االجتماعیة مظاهر -1

  .أن التدریب على المهارات االجتماعیة لهؤالء یتم تحقیقه من خالل التعلم بالمالحظةمالئم مع اآلخرین، و 

زمة للتفاعل العیة الویكون بالنسبة ألفراد لدیهم المهارات االجتما: القصور في األداء مظاهر - 2

  .ونها بسبب القلق أو الخوفدلكنهم ال یؤ االجتماعي، و 

هم غالبا ما یفتقدون إلى ضوابط سلوكیة مالئمة لقمع السلوك و : في التحكم الذاتي ظاهر القصورم - 3

  )28 ، ص2006ولیم إبراهیم، (. التفكیر في عواقب استجاباتهم سلوكیات دوناالجتماعي العدواني، فهم یؤدون 

المعرفیة حركیة و هارات االجتماعیة له آثار سلبیة، فسیولوجیة و أن القصور في المیتضح مما سبق 

السلب على الفرد نفسیا وعقلیا التي تنعكس بو  ،قدرته على التحكم في ذاتهرد، و تظهر في أداء الفهي و 

  .اجتماعیاو 
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  :آلیات التدریب على المهارات االجتماعیة: تاسعا

  :آلیات التدریب على النحو التالي) 2006( "المخطي" أوضح

  االضطرابات النفسیة حیث أن العدید من  :عالجیة كإستراتجیةالتدریب على المهارات االجتماعیة

االنسحاب الخوف و الخجل و االكتئاب و : مثلالتربویة ترتبط بالقصور في المهارات االجتماعیة السلوكیة و و 

  .كذلك العدید من االضطرابات السلوكیة مثل النشاط الزائداالجتماعي، و 

 ألفراد وتقویة بهدف استغالل قدرات ا تستخدمالتي و  :نمائیة كإستراتجیةالمهارات االجتماعیة  استخدام

لدیهم مثل مهارة ضبط الهدف األسمى من ذلك هو تحسین السلوكیات االجتماعیة صحتهم النفسیة، و 

  )57، ص 2015عال سمیر المغوش، . (ل وغیرهاالتواصمهارة التعاون و س و النف

  على عاتق المرشد  اإلستراتجیةتقع هذه و : وقائیة كإستراتجیةاستخدام برامج المهارات االجتماعیة

، لالنحرافاستعداد  لدیهمسلوكیة و لمشكالت نفسیة و المهیئین التربوي في المدرسة لیحصر الطالب 

، 2010 عبد الرحمن الخطیب،(. التعبیر عن الرفض لرغبات اآلخرینمرشد لتدریبهم على تأكید الذات و فیسعى ال

 )35ص

المهارات  ٕاكساباستراتجیات تقوم على تنمیة و ثة یتضح مما سبق أنه یتم االعتماد على ثالو   

القصور لدى الطلبة، حیث تعتمد اإلستراتجیة العالجیة مع األفراد الذین و وفق درجة المشكلة  االجتماعیة

 طلبة یعانون من اضطرابات في حین یتم اعتماد اإلستراتجیة النمائیة لتنمیة المهارات االجتماعیة لدى ال

التي تقع على مسؤولیة ر اإلستراتجیة الوقائیة األبرز و التعاون، في حین تعتبصل و تحسینها كمهارة التواو 

األخیرة من شأنها أن تقي الطلبة من مختلف المشكالت النفسیة  نجاحها على المرشد التربوي، فهذه

 .السلوكیةو 

 

 

 

 

 

 

 



المھارات االجتماعیة                                                                      الفصل الثالث  
 

57 
 

  :الفصل خالصة

أنها تكسب الفرد الثقة  كبیرة حیثلمهارات االجتماعیة أهمیة أن ل في ختام هذا الفصل تبین لنا 

هذا ما یجعله بالنفس والقدرة على التعبیر عن مشاعره، وكذا القدرة على التواصل اللفظي وغیر اللفظي، و 

تعتبر بدایة ن وجود قصور في هذه المهارات ات اجتماعیة ناجحة مع اآلخرین، وأقادرا على تكوین عالق

ام المختلفة، األمر الذي یستدعي وجوب العمل على االهتم االضطراباتبروز العدید من المشكالت و ل

  .ٕاكسابها لألفرادبتنمیة المهارات االجتماعیة و 
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 :تمهید

بعدما تم التطرق في الجانب النظري إلى متغیرات الدراسة، والتي تتمثل في كل من الذكاء 

الفصل إلى الجانب  سوف یتم التطرق في هذا وٕاثراء الدراسة نظریا، االنفعالي والمهارات االجتماعیة،

والتي تحتاج إلى طریقة  ،المقترحة لك من أجل التحقق من فرضیات الدراسةمن الدراسة، وذ المیداني

على ذلك سوف یتم تخصیص هذا الفصل لعرض اإلجراءات المنهجیة المتبعة  ، وبناءإحصائیة لمعالجتها

وكیفیة اختیارها في الدراسة، وذلك من خالل عرض المنهج المتبع، ومجتمع وعینة الدراسة األساسیة 

وخصائصها، وكذلك األدوات المستخدمة في جمع بیانات الدراسة وخصائصها السیكومتریة، وأخیرا 

 األسالیب اإلحصائیة المستعملة في تحلیل البیانات واختبار الفرضیات.

 أوال: المنهج المستخدم في الدراسة:

اسة، ونظرا لكون موضوع یعتمد أساسا على طبیعة موضوع الدر  إن استخدام منهج دون آخر

الدراسة یتناول الذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات االجتماعیة لدى طلبة الجامعة، فقد تم استخدام المنهج 

 بالمعلومات بأنه: "نمط الدراسة الذي یسهم بتزویدنا) 2003"( "عبیدات زوقانوالذي یعرفه  الوصفي،

موضوعیا، ومن ثم تحلیل هذه المعلومات وتفسیرها كمیا  الالزمة لتقدیر وضع الظاهرة المدروسة تقدیرا

صالح،  (رنا عبد الحمید". وكیفیا للوصول إلى النتائج التي یمكن أن تسهم في تحقیق أهداف الدراسة المرجوة

  )59، ص 2013

. (صفاء الصبح كما أن المنهج الوصفي یساعد على تفسیر الظواهر التربویة والعالقات بینها

ووصفها بعد المرور بخطوات  ،یمكن الباحث من جمع البیانات أیضا وهذا المنهج، )455، ص 2016وآخرون،

یار أدوات الدراسة اختدید مشكلة البحث ووضع الفرضیات واختیار العینة، و منهجیة دقیقة تتمثل في: تح

وتفسیرها  في األخیر عرض النتائج وتحلیلها ثم ،وجمع البیانات وتصنیفیها ،وحساب صدقها وثباتها

 )752 ص ،2018 (رشید خطارة، .استنتاجات منهاواستخالص التعمیمات و 

العالقة بین الذكاء  رفةمناسب لهذه الدراسة حیث یسمح بمعالمنهج ال المنهج الوصفي هوف 

اد العینة معرفة الفروق بین متوسطات أفر یة لدى عینة من طالب الجامعة، و المهارات االجتماعاالنفعالي و 

 هذا األمر یتحققوالتخصص، و  لجنسالتي تعزى لكل من االذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة و في 
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والتي تم  ،وذلك بإتباع خطواته المذكورة سابقا ،ا المنهج الوصفيیتیحه من خالل االستفادة من المزایا التي

 .التقید بها منذ بدایة الدراسة الحالیة أي منذ اختیار مشكلة الدراسة

، وسیتم في هذا الفصل اختیار ولوصیاغة الفرضیات في الفصل األمشكلة البحث وقد تم تحدید 

 ر.الفصل األخیأما الخطوات األخرى المتبقیة فسیتم تناولها في أدوات الدراسة وحساب صدقها وثباتها، 

 ثانیا: مجتمع الدراسة: 

قسم دراستهم بقسم علم االجتماع و  لونالذین یزاو الماستر، و  طلبةجمیع ن مجتمع الدراسة من یتكو 

 طالبة.و  ا) طالب629جیجل _ قطب تاسوست، والبالغ عددهم(_ واالتصال بجامعة  اإلعالم

 الجنس.الدراسة حسب التخصص و ) یوضحان توزیع مجتمع 2و( )1الجدوالن(و 

 حسب التخصص یوضح مجتمع الدراسة )01جدول رقم (ال

 )%النسبة المئویة ( العدد لتخصصا

 57 357 علم االجتماع قسم

 43 272 قسم اإلعالم واالتصال 

 100 629 مجموعال

ن ) أكبر م57%) أن نسبة الطلبة بقسم علم االجتماع (01یتضح من خالل بیانات الجدول رقم (

 ).43%االتصال(نسبة الطلبة بقسم اإلعالم و 

 .یوضح مجتمع الدراسة حسب الجنس :)02جدول رقم (ال

 )%نسبة المئویة (ال العدد الجنس

 16 99 ذكور 

 84 530 إناث 

 100 629 مجموعال

 ).16%() أكبر من نسبة الذكور84%) أن نسبة اإلناث (02یتضح من خالل الجدول رقم (  
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 كیفیة اختیارها:ینة الدراسة و ع ثالثا: تحدید
عنها، بحیث  لعینة هي جزء من مجموع وحدات البحث التي نرید الحصول على بیانات منها أوا

 )77، ص 2012، (فاطمة عبد اهللا میالد الطیرة. یمثل خصائص المجتمع المدروس

السنة األولى في عینة من طلبة عینة االستطالعیة في هذه الدراسة، : تتمثل العیةالعینة االستطال -1

ذلك من وطالبة، و  ا) طالب30بقسم علم االجتماع وقسم اإلعالم واالتصال، والبالغ عددهم ( ماستروالثانیة 

 صائص السیكومتریة ألداتي الدراسة.أجل التأكد من الخ

بقسم اإلعالم  السنة األولى والثانیة ماسترمن طلبة  عینة الدراسة اختیرت عینة الدراسة األساسیة: -2

 الخطوات التالیة: بإتباعواالتصال، وقسم علم االجتماع، وذلك 

في التخصصین  السنة األولى والثانیة ماسترحصر المجتمع األصلي للدراسة الذي یتكون من طلبة  •

 وطالبة. ا) طالب629عددهم( المذكورین سابقا، والذي بلغ

ي، من كل تخصص من المجتمع األصل )15%(وطالبة أي بنسبة ا) طالب95تحدید حجم العینة بأخذ ( •

) 5) و(4ن(، والجدوالألن مجتمع الدراسة غیر متجانس تناسبیةطبقیة علما أن العینة اختیرت عینة 

 یوضحان توزیع العینة الفعلیة حسب التخصص والجنس.

 لكترونیة ونشرها ببعض الصفحات الخاصة بطلبة جامعة جیجل.إاستمارة  القیام بإنشاء •

 استخراج حجم العینة في كل طبقة باالعتماد على المعادلة التالیة: •

. ة =في كل طبقحجم العینة   
 حجم عینةالدراسة(𝐍𝐱)×(𝐧)حجم الطبقة 

(𝐍) عدد أفراد مجتمع األصلي
 )133 ، ص2013حسین محمد جواد الجبوري، (

 في كل طبقة حسب التخصص: الدراسة ): یوضح كیفیة سحب عینة(03الجدول رقم

 حجم العینة الطبقة     Nx حجم الطبقة المتغیرات

N1=357 𝐧 قسم علم االجتماع × 𝐍𝟏
𝐍 =

95 × 357
629 ≅ 54 

 .735من أصل 54نسحب

N2=272 𝐧 عالم واالتصالقسم اإل × 𝐍𝟐
𝐍 =

95 × 272
629 ≅ 41 

 .272فرد من أصل  41حبنس
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 ) یوضح توزیع عینة الدراسة حسب التخصص04الجدول رقم(

  )%(النسبة المئویة العدد التخصص
 57 54 علم االجتماع 

 43 41 اإلعالم واالتصال

 100 95 مجموع

نسبة من أجاب من قسم علم االجتماع أكبر من نسبة  أن ،)04یتضح من خالل الجدول رقم (

 من أجاب من قسم اإلعالم واالتصال، وهذا وفق نسبة تمثیلهم لمجتمع الدراسة.

 ) یوضح توزیع عینة الدراسة حسب الجنس05الجدول رقم(

  )%النسبة المئویة( العدد الجنس
 28 27 ذكور

 72 68 إناث

 100 95 المجموع

) أن نسبة من أجاب من اإلناث، أكبر من نسبة من أجاب من 05ن خالل الجدول رقم(یتضح م

 الذكور.

 وخصائصها السیكومتریة:رابعا: أدوات جمع البیانات 

 مقیاس الذكاء االنفعالي: -1

لوجدان عبد األمیر " االنفعالي قامت الطالبة باستعمال مقیاس الذكاء وصف المقیاس: -1-1

على خمسة محاور  عبارة موزعة )36لذي یتكون من(واغانم العبیدي"، ") والمعدل من قبل2005"(الناشئ

 ) وهي:01ملحق رقمال(أنظر 

ویقصد به انتباه الفرد إلى حاالته النفسیة الداخلیة، وقدرته على  :المحور األول: مجال الوعي الذاتي •

مدركا لطبیعة انفعاالته، واألهداف التي یسعى لتحقیقها بحیث تؤثر  ه، بحیث یكونالتعبیر عن مشاعر 

 یجابي في قراراته.إ انفعاالته بشكل
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ویقصد به تحقیق التوازن االنفعالي من خالل ضبط  المحور الثاني: مجال إدارة االنفعاالت: •

والتعامل مع الحالة السیئة لنفس، واالبتعاد عن مصادر االنفعال، لاالنفعاالت بصورة مستمرة، وتهذیبا 

 بأسلوب بناء لتحقیق االستقرار النفسي.

االنفعاالت في خدمة هدف ما، من خالل تحفیز  ویعني توجیه المحور الثالث: مجال تحفیز الذات: •

، مع الذات وانتباهها نحو الهدف لتحقیق التعلم األفضل والتفوق واإلبداع والتفاعل اإلیجابي لالنفعاالت

 الوصول إلى أفضل أداء.العمل على 

ویعني الوعي بمشاعر اآلخرین وٕادراكها حتى وٕان لم یفصحوا عنها  الرابع: مجال التعاطف:المحور  •

 بشكل مباشر، ومشاركتهم في أحزانهم، ومساعدتهم في التخفیف عن همومهم إلزالة حالة التوتر.

بین البشر من خالل القدرة على : ویعني فن إدارة العالقات مجال إدارة العالقات المحور الخامس: •

 التحكم في انفعاالت اآلخرین والتأثیر بهم، المتالك الفرد وتحلیه بقواعد التوافق االجتماعي.

 ): یوضح محاور مقیاس الذكاء االنفعالي وأرقام عباراته.06الجدول رقم( 

 عدد العبارات أرقام العبارات محاور

 8 36_19_6_5_4_3_2_1 الوعي الذاتي

 7 13_12_11_10_9_8_7 دارة االنفعاالتا

 7 34_20_18_17_16_15_14 تحفیز الذات

 7 27_26_25_24_23_22_21 مجال التعاطف

 7 35_33_32_31_30_29_28 مجال إدارة العالقات

 36 المجموع

 سلبیتها، حیث یتضمن اس تبعا لدرجة ایجابیة الفقرة أویتم تقدیر درجات هذا المقی طریقة التصحیح: •

-19 -17 -14 -9-8-3-2هي(و ) عبارات سالبة 10عبارة موجبة، و()26عبارة منها ( )36(المقیاس

نادرا، أبدا)، بحیث تصحح  لها خمسة بدائل هي(دائما، غالباـ،أحیانایقاب )، وكل عبارة هنا27-34-36

في حالة العبارات الموجبة، في حین تأخذ العبارات  )1، 2، 3، 4، 5بمنح الدرجات اآلتیة على التوالي(

 السالبة التدرج العكسي.

تكون  ) درجة، في حین180وتكون أقصى درجة یتحصل علیها المفحوص في هذا المقیاس هي(

 ) درجة.36أقل درجة یمكن أن یحصل علیها المفحوص هي (
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 :الخصائص السیكومتریة لمقیاس الذكاء االنفعالي في الدراسة األصلیة -2 -1
 : وقد استخدمت معدة المقیاس لحساب صدقه الطرق التالیة:الصدق -2-1 -1

) خبیر من ذوي االختصاص 11حیث قامت الباحثة بتوزیع استمارة خاصة على ( صدق الظاهري:ال •

من خالل صلة الفقرات لمقیاس على قیاس ما وضع من أجله ا في العلوم النفسیة والتربویة، للتأكد من قدرة

 بالمتغیر المراد قیاسه، وأن مضمونه متفق مع الغرض منه.

حیث تم حساب ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس، وذلك على عینة قدرها  :صدق المفردات •

 باط دالة.) مدرس ومدرسة ببعض ثانویات بمحافظة بغداد، وكانت معامالت االرت400(

) 400استخرج ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة، على العینة الكلیة البالغة( :الثبات -1-2-2

)، وعند تصحیحه بمعادلة "سبیرمان براون" بلغ 0.67ومدرسة، وقد بلغ معامل االرتباط ( امدرس

 ، وهو ثبات عال.)0.88("كرونباخألفا )، كما بلغ الثبات بطریقة" 0.80الثبات(

لحالیة، قامت الطالبة بإدخال بعض التعدیالت وللتحقق من صالحیة المقیاس ألهداف الدراسة ا

)، وبعدها تم القیام بعدد من اإلجراءات 07وذات الصیاغة الغامضة (جدول رقم على العبارات المركبة

 صدق االختبار وثباته. لحساب

 یوضح العبارات المعاد صیاغتها: )07جدول رقم(   

 الصیاغة الجدیدة لها األصلیة العبارة

یمكنني أن أناقش ما أشعر به مع نفسي ومع  -

 اآلخرین.

 .كئیباو  جده حزیناأتعاطف مع صدیقي عندما أ -

 لدي شعبیة بین أصدقائي وأقاربي. -

أمنع المنازعات بین اآلخرین وأحاول إیجاد  -

 حلول لها.

 انفعالي عتداء بدنیا في حالةاال أحاول -

 الشدید.

 اقش ما أشعر به مع نفسي.یمكنني أن أن -

 

 أتعاطف مع زمالئي في وقت الشدائد.  -

 لدي شعبیة بین أصدقائي.  -

 أمنع المنازعات بین اآلخرین. -

 

أقوم بضرب اآلخرین في حالة انفعالي -

 الشدید.
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 خصائص السیكومتریة لمقیاس الذكاء االنفعالي في الدراسة الحالیة:ال -1-3

 تم االعتماد على نوعین من الصدق وهما: : الصدق -1-3-1

 :صدق االتساق الداخلي •

" بین درجات بیرسونللتحقق من هذا النوع من الصدق قامت الطالبة بحساب معامل االرتباط "

) طالب وطالبة على كل محور من محاور المقیاس، والدرجة 30المكونة من( أفراد العینة االستطالعیة

 ).08كما هو موضح في الجدول رقم( .spss ذلك باستخدام برنامجالكلیة للمقیاس، و 

 والدرجة الكلیة للمقیاس:  قیاسیبین معامل االرتباط بین كل محور من محاور الم08) جدول رقم(

 مستوى الداللة معامل االرتباط المحور

 0.01دال عند **0.654 الوعي الذاتي

 0.01دال عند **0.671 إدارة االنفعاالت

 0.01دال عند **0.611 تحفیز الذات

 0.01دال عند **0.597 التعاطف

 0.01دال عند **0.689 إدارة العالقات

 30 حجم العینة

) أن معامالت االرتباط بین كل محور من محاور المقیاس، والدرجة 08یتضح من الجدول رقم( 

 لها درجة مقبولة من االتساق الداخلي. ، مما یعني أن األداة0.01الكلیة للمقیاس دالة عند مستوى الداللة

، وبما أن التربیعي لمعامل ثباتهصدق الذاتي لالختبار بحساب الجذر ویحسب ال :الصدق الذاتي •

 .0.85 یساوي ، فإن صدقه الذاتي0.73 یساوي معامل ثبات هذا المقیاس

معامل الثبات لعینة من ت الطالبة بحساب وللتحقق من ثبات هذا المقیاس قام :ثبات المقیاس -1-3-2

 عتماد على:الوطالبة، وذلك با اطالب 30الطالب متكونة من 

 والتي تمت من خالل: :طریقة التجزئة النصفیة •
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تم تطبیق المقیاس على أفراد العینة االستطالعیة، ثم حساب  ":سبیرمان براوناستخدام معادلة " -أ

المفردات الزوجیة، فبلغت قیمة معامل  يودرجاتهم فمعامل االرتباط بین درجاتهم في المفردات الفردیة 

" بلغ معامل ثبات سبیرمان براون)، وبعد تصحیحه باستخدام معادلة "0.66ثبات التجزئة النصفیة (

 أن المقیاس ثابت. )، وهي قیمة مرتفعة تدل0.795(مقیاس ال

االستطالعیة، ثم حساب معامل تم تطبیق المقیاس على أفراد العینة  ":استخدام معادلة "جوتمان-ب

 )، وهي قیمة مرتفعة تدل أن المقیاس ثابت.0.756" حیث بلغ (جوتمانالثبات باستخدام معادلة "

وبلغت  "كرونباخألفا تم حساب معامل ثبات المقیاس باستخدام معادلة" طریقة "ألفا كرونباخ": •

 .)، وهي قیمة مرتفعة تدل أن المقیاس ثابت0.732قیمته (

 مقیاس المهارات االجتماعیة:  -2

 وصف المقیاس: -2-1

 قامت الطالبة بإعداد مقیاس المهارات االجتماعیة، وذلك بعد االطالع على اإلطار النظري

بحیث یتكون  لتوكید الذات، "توسرا"، وبعض المقاییس كمقیاس "العلوان أحمدوالدراسات السابقة كدراسة "

 موزعة على) وال03ملحق رقمال(أنظر عبارة  36مهارات االجتماعیة في صورته النهائیة من ال مقیاس

 :وهي محاور ثالثة

 اللفظي. غیر وتتمثل في قدرة الطالب على التواصل اللفظي والتواصل :المحور األول: مهارة التواصل •

التعبیر بحریة عما یریده،  وتتمثل في قدرة الطالب الجامعي على :مهارة توكید الذات المحور الثاني: •

 وتكوین الصداقات، والقدرة على الحوار، ومواجهة ضغوط اآلخرین.

تباع التعلیمات، اوالتي تتضمن سلوكیات مثل: مساعدة الزمالء، و  :المحور الثالث: مهارة التعاون •

 والمشاركة في األنشطة الجماعیة.
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 ) یوضح محاور مقیاس المهارات االجتماعیة وأرقام عباراته: 09الجدول رقم(

 عدد العبارات أرقام العبارات محاور

 12 12إلى 1من مهارة التواصل

 12 24إلى 13من مهارة توكید الذات

 12 36 إلى 25من  مهارة التعاون

 36 المجموع

(دائما، "لیكرتة "الثالثي على طریقتتم االستجابة على هذا المقیاس وفقا للتدرج  طریقة التصحیح: •

) إذا كانت استجابته (أبدا)، 1أحیانا، أبدا)، حیث تصحح بإعطاء المفحوص درجة واحدة (

وتكون  ) إذا كانت استجابته (دائما)،3ات(، وثالث درج) إذا كانت استجابته (أحیانا)2ن (یودرجت

درجة، في حین تكون أقل ) 108أقصى درجة یتحصل علیها المفحوص في هذا المقیاس هي(

 .) درجة36درجة یمكن أن یحصل علیها المفحوص هي (

 یكومتریة لمقیاس المهارات االجتماعیة:   الخصائص الس -2-2

 :أنواع من الصدق وهي ةماد على ثالثعتتم اال :الصدق -2-2-1

بعرض  ةخالل صدق المحكمین، قامت الطالبلتأكد من صدق أداة الدراسة من ل صدق المحكمین: •

االختصاص من اتذة ذوي جتماعیة على خمسة محكمین، وهم أسصورة األولیة لمقیاس المهارات االال

موضوع الدراسة، ل، حیث طلب منهم الحكم على مناسبة الفقرات )04نظر الملحق رقمأ(جامعة جیجل 

وأي مالحظات أخرى  وسالمة ووضوح الصیاغة اللغویة للعبارات، ومدى مناسبة العبارة للبعد الذي تقیسه،

وبناء على هذا المعیار ووفق آراء  ،)80%(یرونها مناسبة، وتم االعتماد على نسبة اتفاق تساوي 

 ،)02ملحق رقمالنظر أ( عبارة للمقیاس في صورته األولیة 45عبارات من أصل 9المحكمین تم حذف 

 عبارة. 36یضم  لیصبح المقیاس في صورته النهائیة
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 یوضح العبارات التي تم حذفها وفق آراء المحكمین: :)10جدول رقم(

 سبب الحذف العبارة المحذوفة

 مكررة. أعتمد على حركات الجسم لتعزیز كالمي. -1

 مكررة. أحافظ على التواصل البصري أثناء االستماع. -2

أستطیع أن أعبر عن مشاعري عندما یخطئ أحد  -3

 في حقي.

 مكررة.

 مكررة. أعمل بشكل أفضل مع اآلخرین. -4

أتجاهل المشتتات الصادرة من زمالئي أثناء إنجاز  -5

 البحوث. 

 مكررة.

 عدم مناسبتها للمحور الذي تقیسه. أقترب من زمالئي أثناء الحدیث معهم. -6

عندما یطلب مني عمل شيء فإنني أصر على  -7

 معرفة السبب.

 عدم مناسبتها للمحور الذي تقیسه.

 

 للمحور الذي تقیسه.عدم مناسبتها  أعترف بالجمیل. -8

 عدم مناسبتها للمحور الذي تقیسه. ألتزم بتعلیمات وأنظمة الجامعة.  -9

للتحقق من هذا النوع من الصدق قامت الطالبة بحساب معامل ارتباط  :صدق االتساق الداخلي •

محاور  محور من على كل ،طالبةو  اطالب 30الستطالعیة المكونة من بین درجات أفراد العینة ا" بیرسون"

هو موضح في الجدول كما spss وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائیة للمقیاس،المقیاس والدرجة الكلیة 

 ):11رقم (

 محور من محاور المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس. بین معامل االرتباط بین كلی :)11( جدول رقم

 مستوى الداللة معامل االرتباط المحور

 0.01دال عند **0.884 مهارة التواصل

 0.01دال عند **0.847 مهارة توكید الذات

 0.01دال عند **0.859 مهارة التعاون

 30 حجم العینة
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أن معامالت االرتباط بین كل محور من محاور المقیاس  )11یتضح من خالل الجدول رقم(

درجة مقبولة من ، مما یعني أن األداة لها )0.01( داللةالوالدرجة الكلیة للمقیاس دالة عدد مستوى 

 االتساق الداخلي.

لتي خلصت من صدق الدرجات التجریبیة بالنسبة للدرجات الحقیقیة اویعرف بأنه: " :الصدق الذاتي •

محكا ینسب إلیه صدق االختبار، وذلك فتصبح درجات حقیقیة یمكن اعتبارها  شوائب أخطاء الصدفة،

وبما أن معامل  ).98ص  2016(باتشو صفیة،صدق". بحساب الجذر التربیعي لمعامل الثبات بوصفه معامال لل

، وهي قیمة مرتفعة تدل على أن )0.92( یساوي ، فإن صدقه الذاتي0.85ثبات هذا المقیاس هو:

 المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الصدق.

اب معامل الثبات لعینة وللتحقق من ثبات هذا المقیاس قامت الطالبة بحس_ ثبات المقیاس: 2_2_2

 عتماد على:الوذلك با ،وطالبة اطالب 30مكونة من  استطالعیة

 طریقة التجزئة النصفیة: •

تم تطبیق المقیاس على أفراد العینة االستطالعیة، ثم حساب  باستخدام معادلة"سبیرمان براون": -أ

فبلغت قیمة معامل  ،معامل االرتباط بین درجاتهم في المفردات الفردیة ودرجاتهم في المفردات الزوجیة

بلغ معامل ثبات  "،سبیرمان براونباستخدام معادلة ")، وبعد تصحیحه 0.70ثبات التجزئة النصفیة (

 تدل على أن المقیاس ثابت.)، وهي قیمة مرتفعة و 0.825س ككل(المقیا

معامل تم تطبیق المقیاس على أفراد العینة االستطالعیة، ثم حساب  مان":تباستخدام معادلة"جو  -ب

 )، وهي قیمة مرتفعة تدل على أن المقیاس ثابت.0.852" حیث بلغ(مانتجو الثبات باستخدام معادلة "

"، بلغت ألفاكرونباختم حساب معامل ثبات المقیاس باستخدام معامل" :"ألفاكرونباخ"طریقة  •

 )، وهي قیمة مرتفعة وتدل أن المقیاس ثابت.0.852قیمته(

 األساسیة:  خامسا: الدراسة

، على 2019/2020ة وأوت من السنة الجامعی جویلیةي األساسیة خالل شهر  تم إجراء الدراسة

علم  يوطالبة، بقسم ا) طالب95حیث بلغ عددهم((السنتین األولى والثانیة)،  عینة من طلبة الماستر
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ت قطب تاسوست، وقام _نسانیة واالجتماعیة بجامعة جیجلعالم واالتصال بكلیة العلوم اإلواإل ،االجتماع

هم یث یكونون أكثر نضجا ومعرفة بذاتحالطالبة باختیار طلبة الماستر باعتبارهم في مرحلة عمریة هامة، 

الدراسة، كما یرجع اختیار الطالبة لقسم علم  تيمن المصداقیة عند إجابتهم على استمار  اما یضیف نوع

التي یتطلب فیها تحلي الطالب بقدر كاف  خصصاتاالجتماع واإلعالم واالتصال، باعتبارها من أكثر الت

من الذكاء االنفعالي، وأن یمتلك القدرة على التواصل والتعبیر عن الذات والتعامل مع اآلخرین في 

الجامعة، وٕان تمتع الطالب بها یمكن اعتباره معیارا للتنبؤ بمدى نجاحه في العمل مستقبال، خصوصا 

 لكونه على وشك التخرج.

من توقف الدراسة، وبالتالي عدم التحاق الطلبة  "روناو ك"روف التي فرضها انتشار وباء ونظرا للظ

ة ما جعلها تبحث عن طرق بدیلة إلتمام الدراسبالجامعة، فقد تعذر على الطالبة النزول إلى المیدان، 

قسم علم لكترونیة، والقیام بنشرها ببعض الصفحات الخاصة بطلبة والتي تمثلت في إنشاء استمارة إ

 .دما أجاب علیها الطلبةاستمارة الكترونیة بع 95حیث تم استالم  االجتماع وقسم اإلعالم واالتصال.

 سادسا: األسالیب اإلحصائیة:

حصائیة في العلوم ستخدام برنامج الحزمة اإلللتحقق من فرضیات الدراسة تم تحلیل البیانات با 

 حصائیة التالیة:واستخراج النتائج وفق األسالیب اإل .20spss.االجتماعیة 

بین الذكاء االنفعالي والمهارات  االرتباطوتم استخدامه للتعرف على  معامل االرتباط" بیرسون": -1

 االجتماعیة لدى الطلبة.

ویعتبر من أھم اختبارات الداللة شیوعا في األبحاث النفسیة والتربویة، حیث : T.Testاختبار"ت" -2
 (خویلدمتساویة. الغیر ولعینات المتساویة لیستخدم لقیاس داللة فروق المتوسطات المرتبطة وغیر مرتبطة، 

 )96، ص 2005أسماء، 

متوسطات درجات تم استخدامه في الدراسة الحالیة بهدف التعرف على داللة الفروق بین  وقد 

 طالب الجامعة في الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة وفقا للتخصص والجنس.

لوصف القیمة المتوسطة  یعتبر من أكثر المقاییس النزعة المركزیة استعماالالمتوسط الحسابي:  -3

 ، وتم استخدامه ألنه مطلوب الختبار"ت". )96، ص 2005(خویلد أسماء، لتوزیع ما. 
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ویعتبر من أهم مقاییس التشتت، یستخدم لمعرفة مدى انسجام توزیع أفراد العینة،  االنحراف المعیاري: -4

وتم )، 96، ص 2005(خویلدة أسماء، وهو یقوم في جوهره على حساب انحرافات الدرجات عن متوسطها. 

 ختبار"ت".استخدامه ألنه مطلوب ال

 خالصة الفصل:

لقد تم في هذا عرض المنهج المالئم للدراسة، وكذا عینة الدراسة مع تبیان نوعها وطریقة اختیارها،     

والتي فرضتها خصائص مجتمع الدراسة لكونه مجتمع غیر متجانس، كما تم ذكر األدوات المستخدمة في 

، ومقیاس المهارات "ئلوجدان عبد األمیر الناشجمع البیانات والمتمثلة في مقیاس الذكاء االنفعالي " 

من إعداد الطالبة، وقد تم حساب الخصائص السیكومتریة من الصدق والثبات للمقیاسین، لیتم االجتماعیة 

التطرق في األخیر إلى األسالیب اإلحصائیة المعتمدة في التحقق من فرضیات الدراسة، حیث تم االعتماد 

 في تحلیل البیانات. spss.20على برنامج 
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 تمهید:

في الفصل السابق على اإلجراءات المنهجیة للدراسة، من عینة الدراسة واألدوات  التعرف بعد 

واألسالیب اإلحصائیة المستعملة، سنتطرق في هذا الفصل للنتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة، من 

ة على خالل عرض نتائجها وتحلیلها وتفسیرها، بحیث سیتم تأكید أو تفنید كل فرضیة من فرضیات الدراس

 حدة.

 أوال: تحلیل نتائج الدراسة.

 تحلیل نتائج الفرضیة األولى: -1

توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین الذكاء االنفعالي والمهارات والتي تنص على أنه: "  

". بیرسون". وللتحقق من هذه الفرضیة تم حساب معامل االرتباط " االجتماعیة لدى طلبة الجامعة

 والجدول التالي یوضح ذلك: 

یبین نتائج العالقة االرتباطیة بین الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة لدى طلبة  :)12الجدول رقم (

 .الجامعة

 ذكاء االنفعاليال المتغیر

 مستوى الداللة rمعامل االرتباط بیرسون أبعاد المهارات االجتماعیة

 0.01عنددال  **0.861 مهارة التواصل

 0.01دال عند  **0.828 مهارة توكید الذات

 0.01دال عند  **0.848 مهارة التعاون

 0.01دال عند  **0.847 الدرجة الكلیة

 ) مایلي:12یتضح من خالل الجدول(

مهارة التواصل، توكید بعاد المهارات االجتماعیة (تباطیة دالة إحصائیا بین جمیع أقة ار وجود عال -

، حیث بلغت معامالت االرتباط على طلبةاللدى الذات، التعاون)، والدرجة الكلیة للذكاء االنفعالي 

 ).0.01، وهي قیم دالة عند مستوى الداللة ()0.84، 0.82، 0.86التوالي(
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 لمهاراتل درجة الكلیةللذكاء االنفعالي وال بین الدرجة الكلیةوجود عالقة ارتباطیة قویة دالة إحصائیا  -

) وهي قیمة دالة عند مستوى الداللة 0.84حیث بلغت قیمة معامل االرتباط ( لدى الطلبة،االجتماعیة 

 .تحقق الفرضیة األولى)، مما یشیر إلى 0.01(

 تحلیل نتائج الفرضیة الثانیة: -2

االنفعالي تعزى توجد فروق دالة إحصائیا بین طلبة الجامعة في الذكاء والتي تنص على أنه:" 

 ".لمتغیر الجنس

) لعینتین توالختبار هذه الفرضیة تم حساب داللة الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار( 

 مستقلتین، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:

 یوضح نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق في الذكاء االنفعالي لدى الطلبة الجامعة) 13جدول رقم (

 باختالف الجنس.

المتوسط  عدد األفراد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 مستوى قیمة "ت"

 الداللة

 عنددالة  4.92 4.27 139.96 27 ذكور

 13.79 126.58 68 إناث 0.01 

) وهي قیمة دالة إحصائیا عند 4.92) بلغت (أن قیمة (ت )13الجدول رقم (یتضح من خالل 

قدر معیاري ) وبانحراف 139.96)، ولصالح الذكور بمتوسط حسابي قدر ب(0.01الداللة(مستوى 

) بالنسبة لإلناث، 13.79قدره ( معیاري ) وانحراف126.58)، مقابل متوسط حسابي قدره (4.27ب(

أي توجد فروق دالة إحصائیا بین طلبة الجامعة في ، تحقق الفرضیة الثانیةونستدل من هذه النتائج على 

 لذكاء االنفعالي تعزى إلى الجنس، وذلك لصالح الذكور.ا
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 تحلیل نتائج الفرضیة الثالثة: -3

توجد فروق دالة إحصائیا بین طلبة الجامعة في الذكاء االنفعالي تعزى والتي تنص على أنه:" 

 ".لمتغیر التخصص

والختبار هذه الفرضیة تم حساب داللة الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار(ت) لعینتین  

 مستقلتین، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:

یوضح نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق في الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعة  :)14جدول رقم(

 باختالف التخصص.

المتوسط  األفرادعدد  التخصص

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 مستوى الداللة قیمة "ت"

دالة عند  6.32 7.12 136.72 54 علم االجتماع

 14.98 122.04 41 اإلعالم واالتصال 0.01

) وهي قیمة دالة إحصائیا عند 6.32) أن قیمة (ت) بلغت (14یتضح من خالل الجدول رقم (

) وبانحراف 136.72ب(بمتوسط حسابي قدر  طلبة علم االجتماع )، ولصالح0.01توى الداللة(مس

لطلبة ) 14.98قدره (معیاري ) وبانحراف 122.04)، مقابل متوسط حسابي قدره (7.12قدر ب(معیاري 

، أي توجد فروق دالة إحصائیا ةتحقق الفرضیة الثالثالنتائج على  ، ونستدل من هذهاإلعالم واالتصال

 .تعزى إلى التخصص، وذلك لصالح طلبة علم االجتماعذكاء االنفعالي بین طلبة الجامعة في ال

 تحلیل نتائج الفرضیة الرابعة: -4

توجد فروق دالة إحصائیا بین طلبة الجامعة في المهارات االجتماعیة والتي تنص على أنه:" 

 ".تعزى لمتغیر الجنس

) لعینتین تباستخدام اختبار(والختبار هذه الفرضیة تم حساب داللة الفروق بین المتوسطات 

 مستقلتین، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:
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) یوضح نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق في المهارات االجتماعیة لدى الطلبة الجامعة 15جدول رقم (

 باختالف الجنس.

المتوسط  عدد األفراد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 الداللةمستوى  قیمة "ت"

دالة عند  7.16 6.44 104.81 27 ذكور

 16.85 80.85 68 إناث 0.01

) وهي قیمة دالة إحصائیا عند 7.16) أن قیمة (ت) بلغت (15من خالل الجدول رقم(یتضح 

ه قدر معیاري ) وبانحراف 104.81(ره )، ولصالح الذكور بمتوسط حسابي قد0.01مستوى الداللة(

) بالنسبة لإلناث، 16.85قدره (معیاري ) وبانحراف 80.85)، مقابل متوسط حسابي قدره (6.44(

، أي توجد فروق دالة إحصائیا بین طلبة الجامعة في الرابعةتحقق الفرضیة ونستدل من هذه النتائج على 

 المهارات االجتماعیة تعزى إلى الجنس، وذلك لصالح الذكور.

 الخامسة:تحلیل نتائج الفرضیة  -5

 مهارات االجتماعیةتوجد فروق دالة إحصائیا بین طلبة الجامعة في الوالتي تنص على أنه:" 

 ".التخصص تعزى لمتغیر

والختبار هذه الفرضیة تم حساب داللة الفروق بین المتوسطات باستخدام اختبار(ت) لعینتین 

 مستقلتین، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:

یوضح نتائج اختبار(ت) لداللة الفروق في المهارات االجتماعیة لدى طلبة الجامعة  :)16رقم(جدول 

 باختالف التخصص.

المتوسط  عدد األفراد التخصص

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

 مستوى الداللة قیمة "ت"

 0.01دالة عند 9.27 9.86 98.61 54 علم االجتماع

اإلعالم 

 واالتصال

41 73.27 16.62 

76 
 



تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة                             الفصل الخامس                           
 

) وهي قیمة دالة إحصائیا عند 9.27) أن قیمة (ت) بلغت (16یتضح من خالل الجدول رقم (

معیاري ) وبانحراف 98.61(ه )، ولصالح طلبة علم االجتماع بمتوسط حسابي قدر 0.01مستوى الداللة(

) لطلبة اإلعالم 16.62قدره ( معیاري ) وبانحراف73.27)، مقابل متوسط حسابي قدره (9.86(ره قد

بین  ، أي توجد فروق دالة إحصائیاةة الخامستحقق الفرضیواالتصال، ونستدل من هذه النتائج على 

 تعزى إلى التخصص، وذلك لصالح طلبة علم االجتماع.طلبة الجامعة في المهارات االجتماعیة والتي 

 نتائج الدراسة: : تفسیرثانیا

      تفسیر نتائج الفرضیة األولى: -1

حصائیا بین الذكاء االنفعالي والمهارات بوجود عالقة ارتباطیة قویة دالة إتعلقت الفرضیة األولى 

المستوى ) وهي قیمة دالة عند 0.84االجتماعیة لدى طلبة الجامعة، حیث بلغت قیمة معامل االرتباط (

عالقة ارتباطیة دالة ا إلى وجود أیض ق الفرضیة األولى، كما تم التوصل)، مما یشیر إلى تحق0.01(

جتماعیة من مهارة التواصل مهارات االلالي واألبعاد المشكلة لحصائیا بین الدرجة الكلیة للذكاء االنفعإ

)، وهي 0.84، 0.82، 0.86(مالت االرتباط على التواليابحیث بلغت قیم مع ،وتوكید الذات والتعاون

ا كان الطلبة على مستوى عال من الذكاء مما یعني أنه كلم ،)0.01قیم دالة عند مستوى الداللة(

 )2001ریتشارد دسون"("وتتفق هذه النتیجة مع دراسة ،االنفعالي كانت المهارات االجتماعیة مرتفعة لدیهم

خالل دراسته إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین الذكاء االنفعالي والمهارات من الذي توصل 

"جمعة ) ودراسة 2015"أحمد العلوان"( اختلفت مع دراسةاالجتماعیة لدى عینة الدراسة، بینما 

 لذكاء االنفعالياللذان توصال من خالل دراستهما إلى وجود عالقة ارتباطیة ضعیفة بین ا )2017حبیب"(

وترجع الطالبة اختالف النتائج إلى طبیعة العینة واختالف األدوات والبیئة التي ، االجتماعیة والمهارات

 لدراسات.أجریت فیها هذه ا

 "جولمان دانیال" رتباطیة بین الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة حسباالویمكن إرجاع العالقة 

قدرة على الشعور باحتیاجات ومشاعر متع بكفاءة اجتماعیة و عتبار أن الشخص الذكي انفعالیا یتبا

االنفعالي أكثر شعبیة ومحبوبون ، كما یرى أیضا أن الطلبة ذوي الذكاء )15، ص2013(محمد حجري، آلخرینا

عالیة، كما أنهم یتمتعون بالقدرة على رؤیة األشیاء من  مهارات اجتماعیة وامن طرف أصدقائهم وذو 
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 )83 ص ،2015العلوان، (أحمد نجاز المهمات التعلیمیة.إوجهة نظر اآلخرین كما یتحلون بروح التعاون أثناء 

 تتطلب مهارات اجتماعیة كالتعاون. بالنجاح في المواقف التي فتمتع الطالب بالذكاء االنفعالي یسمح له

" إلى أهمیة الذكاء االنفعالي بما یتضمنه من الوعي االنفعالي والذي یعتبر "سالوفي بیتركما یشیر

 ).6، ص2018(سعاد سعید كلوب، . بحیث یسمح للفرد بالتعبیر اهام اعنصر 

 بو"طالب أحیث یشیر ،هارات االجتماعیةلملالذكاء االنفعالي یؤثر في اكتساب الفرد  كما أن

قدرته على التفاعل في لفرد للمهارات االجتماعیة، وفي یؤثر في اكتساب ا ) إلى أن المزاج2006(معال"

فتمتع الفرد بذكاء انفعالي یسمح له  .)609،ص2018ریة كمال أحمد وسعاد أبو موسى، (بدالمواقف االجتماعیة

یجابي في المواقف االجتماعیة، وبالمقابل إبالتحكم في انفعاالته السلبیة، ویمكن الفرد من التعامل بشكل 

أن "جیلفورد" حیث یرى  ماكان الفرد ذكي انفعالیا افإنه یمكن من خالل المهارات االجتماعیة معرفة إذ

 رات الوجه ونبرات الصوت یستدل منها على الحاالت االنفعالیة للفرد".سلوكیات التعبیریة مثل: "تعبیال

إلى كون الذكاء االنفعالي  المهارات االجتماعیةاط القوي بین الذكاء االنفعالي و وترجع الطالبة االرتب

قدرة عقلیة كغیرها من الذكاءات تعتبر ممهدة المتالك الفرد المهارات االجتماعیة، هذه األخیرة تتصف 

وبالمقابل قد أثبتت الدراسات أنه كلما تقدم الفرد  ،خبرة الطالبتزداد بزیادة عمر و  متعلمة ونمائیة بكونها

 الذكاء االنفعالي للطالب یقابله تطور ما فإنه كلما زاد في العمر فإن ذكاءه االنفعالي ینضج وبالتالي

 .یمتلكه من مهارات اجتماعیة

في مرحلة  والذین هم ،رات االجتماعیة لعینة الدراسةالنفعالي والمهاكما یرجع االرتباط القوي للذكاء ا

شة والخبرة، كما یلعب الذكاء یبفعل التجارب المع عمریة وفكریة هامة تسمح لهم بتطویر قدراتهم ومهاراتهم

بحیث أن الذكاء االنفعالي  ،في مساعدة الطلبة على اكتساب المهارات االجتماعیة اكبیر  ااالنفعالي دور 

التنظیم السلیم لألفكار والتي تساعد على المعالجة و  ،إدارة االنفعاالت ما یتضمنه من قدرة على ومن خالل

التواصل ق، حیث أن نجاح عملیة المناقشة و في المواقف االجتماعیة المختلفة، وخاصة تلك المثیرة للقل

م السلیم ألفكار وآراء اآلخرین، ألفكار والتي تكون نتیجة الفهتعتمد على القدرة على المعالجة السلیمة ل

مدى جدوى هذه  التي تمكنه من معرفةب من قدرة على إدارة انفعاالته و التي تعتمد على ما یمتلكه الطالو 

الحظ أن هذا الجدال  اغالقه إذفي التواصل أو العمل على إ نجاعة وبالتالي اعتماد طرق أكثر ،المناقشة

 ر.السلوكیات السلبیة كالغضب والشجاد من بالتالي تجنب العدی، و عقیم
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تجاه ه ائآراالتعبیر عن انفعاالته ومشاعره و  التي تمثل حریة الطالب فيت و ة توكید الذاكما أن مهار 

األمر یتطلب من الطالب أن یكون على  هذااآلخرین، مع الحرص على عدم إیذاء مشاعر اآلخرین، و 

 هذه األخیرة تعتبر أحد أبعاد الذكاء االنفعالي. و  وعي بذاته،

ى ما یمتلكه من مهارات التعاون، باإلضافة لهذا فإن نجاح الطالب في العمل ضمن فریق یعتمد عل 

اعي مشاعرهم وأن یكون أن یر ، و فهم آراء اآلخرینلما كان الطالب أكثر مقدرة على ك التي تزید فعالیتهاو 

ین اجتماعیین هما بعد یتضمن بعدأي ذكي انفعالیا، كما أن الذكاء االنفعالي  انفعالیا االعموم متزني ف

االجتماعیة، فالذكاء االنفعالي  تعد مكونات رئیسیة للمهارات ٕادارة العالقة، وهذه األبعادو التعاطف 

 متداخلین حیث أن الذكاء االنفعالي یسمح لصاحبه باستعمال األفضلوالمهارات االجتماعیة متالزمین و 

ومن خالل قدرة الطالب على التوظیف السلیم لهذه المهارات یمكن ته االجتماعیة، وبالمقابل فإنه اار لمه

 انفعالیا أم ال، خاصة في المواقف االجتماعیة المثیرة للقلق والغضب. امعرفة إذا كان ذكی

 نتائج الفرضیة الثانیة: تفسیر -2

حصائیا بین طلبة الجامعة في الذكاء االنفعالي تعزى إلى لفرضیة الثانیة بوجود فروق دالة إعلقت ات 

مة دالة عند مستوى ) وهي قی4.92نس، ولصالح الذكور وذلك استنادا إلى قیمة "ت" التي بلغت(الج

 عتماد على المتوسط الحسابيالذلك باو  ،ح الذكورالاللة الفروق كانت لصحیث أن د)، 0.01داللة(ال

 والذي كان أكبر لدى الذكور، وهذا ما یشیر إلى تحقق الفرضیة الثانیة.

) بحیث توصل من خالل دراسته إلى وجود 2015" (حمد العلوانأق هذه النتیجة مع دراسة "وتتف

وتتفق نتائج الدراسة  وذلك لصالح الذكور، ناثالذكاء االنفعالي بین الذكور واإلحصائیا في فروق دالة إ

حیث وجود فروق تعزى للجنس، في حین تختلف من حیث اتجاه الفروق والتي كانت لصالح  الحالیة من

أمحمد یحي" )، ودراسة "2013( "نعمات علوان")، ودراسة 1998( مارتا تابیا"اإلناث مع دراسة كل من "

 "سعاد سعید كلوب")، ودراسة 2010" ("أحمد الكیكي واختلفت أیضا مع دراسة كل من، )2015(

والتي اللذان توصال من خالل دراستهما إلى عدم وجود فروق في مستوى الذكاء االنفعالي و  )،2018(

، واختالف أدوات الدراسة والبیئة طبیعة العینة اختالف النتائج إلىتعزى لمتغیر الجنس، وترجع الطالبة 

 التي أجریت فیها هذه الدراسات.

79 
 



تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة                             الفصل الخامس                           
 

مختلفة على ما هو شائع في الدراسات حیث یشیر وتعتبر النتیجة التي توصلت إلیها هذه الدراسة 

مع المشاعر من الرجل، وذلك نظرا للتكوین النفسي إلى أن الفتاة أقدر على التعامل  جولمان" دانیال"

 )93، ص 2015(أحمد العلوان، والبیولوجي لألنثى المتمثل في رقة عواطفها ورهافة مشاعرها. 

اإلناث في الذكاء االنفعالي إلى التنشئة االجتماعیة، حیث ویمكن إرجاع وجود الفروق بین الذكور و 

إلى أن الحیاة األسریة هي أول مدرسة لتعلیم العواطف، ففیها نتعلم كیف تكون  دانیال جولمان"یشیر "

 ) 41، ص 2009(سعد العبدلي،  مشاعرنا اتجاه أنفسنا واتجاه اآلخرین.

الذكاء االنفعالي حسب الجنس، ولصالح وترجع الطالبة وجود فروق دالة إحصائیا بین الطلبة في 

المجتمع الجزائري، والتي تمنح الذكور الذكور إلى التنشئة االجتماعیة والعادات والتقالید السائدة في 

ت مع اآلخرین والتحرك ا، كما تسمح له بإقامة العالقلحریة في التعبیر واتخاذ القرارمساحة واسعة من ا

دون قیود، وهذا األمر یسمح بتطور قدرته على الفهم وٕادراك مشاعره والتعبیر عنها بوضوح، كما تجعله 

أكثر استقرارا واتزانا، حیث أن تفاعله مع اآلخرین یسمح بتطور قدرته على إدارة االنفعاالت، كما تجعله 

جتمع یضع قیودا على حریة اإلناث رین، وبالمقابل فإن المأكثر ثقة بنفسه ومعرفة لذاته، وأكثر تفهما لآلخ

إلى إخفاء مشاعرهن، فالحدود التي  نملیومن أجل ذلك نجد أن اإلناث  لتزام بها وال یسمح بتجاوزها،لال

ترسم لإلناث تؤثر بشكل تلقائي على نمو الذكاء االنفعالي لدیهن، بحیث أن الضغط الممارس علیهن 

اج، وأقل استقرار انفعالیا، وبالمقابل فإن الحریة والتشجیع الذي یتلقاه الذكور من متقلبات المز  یجعلهن

المجتمع یجعله أكثر صالبة واستقرار من الناحیة االنفعالیة، كما ترجع الطالبة النتیجة المتوصل إلیها 

مع أشخاص أكثر، وذلك في  أكبر للتعامل افرصأیضا إلى الدور الذي یقوم به الطالب، والذي یتیح له 

الظروف والمواقف المختلفة، وذلك نظرا لبدایة تولیه المسؤولیة في هذه المرحلة العمریة كاالنخراط في 

النوادي والجمعیات أو ممارسة النشاط التجاري، وهذا یسمح لهم بتطویر قدرتهم على اتخاذ القرارات ویزید 

فللخبرة دور هام في نضج الذكاء االنفعالي ر اآلخرین، في ثقتهم ووعیهم بذاتهم، وبمشاعرهم وبمشاع

 للطلبة، والتي ال تكون إال من خالل الممارسة كما تم ذكره سابقا.

 

 

 

80 
 



تحلیل وتفسیر نتائج الدراسة                             الفصل الخامس                           
 

 نتائج الفرضیة الثالثة: تفسیر -3

تعلقت الفرضیة الثالثة بوجود فروق دالة إحصائیا بین طلبة الجامعة في الذكاء االنفعالي تعزى 

)، وهي 6.32وذلك لصالح طلبة علم االجتماع، وذلك استنادا إلى قیمة "ت" التي بلغت ( إلى التخصص

)، بحیث أن داللة الفروق كانت لصالح طلبة علم االجتماع، وذلك 0.01قیمة دالة عند مستوى داللة (

ق یشیر إلى تحق على المتوسط الحسابي والذي كان أكبر لدى طلبة علم االجتماع، وهذا ما عتمادالبا

 الفرضیة الثالثة.

) حیث توصلت من خالل دراستها إلى 2016( "صفاء الصبح"وتتفق هذه النتیجة مع دراسة 

ولصالح طلبة اإلرشاد النفسي، في  وجود فروق دالة إحصائیا في الذكاء االنفعالي تعزى لمتغیر التخصص

 أمحمد یحي")، ودراسة "2010( عبد اللطیف مؤمني"حین اختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة "

االنفعالي، والتي تعزى إلى الذكاء ) اللذان توصال من خالل دراستهما إلى عدم وجود فروق في 2015(

وترجع الطالبة اختالف النتائج إلى اختالف األدوات والبیئة والعینة التي أجریت علیها هذه التخصص 

في دراسة الفروق بین  والتي تمثلت ،جدیدة ضافةإالدراسة الحالیة قدمت وأن خصوصا  الدراسات

 (علم االجتماع، اإلعالم واالتصال).جتماعیة في مجال العلوم اإلنسانیة واال كالهما ینتخصص

حسب التخصص،  وترجع الطالبة وجود فروق دالة إحصائیا بین الطلبة في الذكاء االنفعالي

م وبالمقاییس التي یدرسونها، والتي تعالج جتماع إلى مدى تأثر الطلبة بتخصصهولصالح طلبة علم اال

الكثیر من القضایا االجتماعیة كالعنف وعمالة األطفال واالختطاف والقتل والتطرف وغیرها، والتي یتم 

معالجتها من مختلف الزوایا، والوقوف على أسباب تلك السلوكیات السلبیة، وكیفیة التعامل مع من یعانون 

القدرة لدى طلبة علم االجتماع  تنمي جتماعیةاال فإن معالجة هذه القضایا وبالتاليمن هذه السلوكیات، 

ویزید  ، مراعاة مشاعرهم، كما تجعلهم أكثر وعیا بمشاعر وانفعاالت اآلخرینالتعاطف مع اآلخرین و  على

 وترجع الطالبة أیضا الفروق في الذكاء .كلما زاد حبهم للمواد التي یدرسونها وكذا مستوى طموحهم هذا

والذي یتطلب الكثیر من  ،ع غلى طبیعة العمل في هذا التخصصاالنفعالي لصالح طلبة علم االجتما

الصبر والمقدرة على قراءة مشاعر اآلخرین وٕادارة انفعاالتهم، وبالتالي فإنه من منطلق االستعداد لممارسة 

والتي تعتبر ضروریة  ،االنفعالیةهذا األمر یجعلهم یعملون على تنمیة هذه المهارات  ،المهنة مستقبال

 للنجاح.
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 نتائج الفرضیة الرابعة: تفسیر -4

حصائیا بین طلبة الجامعة في المهارات االجتماعیة لفرضیة الرابعة بوجود فروق دالة إتعلقت ا 

) وهي قیمة دالة عند 7.16تعزى إلى الجنس ولصالح الذكور، وذلك استنادا إلى قیمة "ت" التي بلغت(

عتماد على المتوسط روق كانت لصالح الذكور، وذلك باال)، بحیث أن داللة الف0.01داللة(المستوى 

 یشیر إلى تحقق الفرضیة الرابعة. ، وهذا ماالحسابي والذي كان أكبر لدى الذكور

الل دراستها إلى والتي توصلت من خ ،)2011عواد محمد هناء"(" وتتفق هذه النتیجة مع دراسة

لصالح الذكور، وتتفق نتائج و  حصائیا في المهارات االجتماعیة تبعا لمتغیر الجنسوجود فروق دالة إ

والتي كانت ي حین تختلف من حیث اتجاه الفروق الدراسة الحالیة من حیث وجود فروق تعزى للجنس،ف

) 2001عبد المنعم حسیب"(" ) ودراسة1998عبد الرحمن السید"(لصالح اإلناث مع دراسة كل من "

صال من خالل دراستهما إلى عدم وجود فروق في مستوى المهارات االجتماعیة والتي تعزى اللذان تو 

لمتغیر الجنس، وترجع الطالبة اختالف النتائج إلى اختالف األدوات والعینة والبیئة التي أجریت فیها هذه 

 الدراسات.

صیة الطلبة حیث وقد تعود النتیجة المتوصل إلیها إلى العادات والتقالید والتي تؤثر في شخ

في نظریته أن فهم الشخصیة یستلزم الكشف عن اإلطار االجتماعي الذي یحیا فیه  أدلر" "ألفردیرى

اإلنسان، والذي تشكل في حیاته من خالل المعاییر الثقافیة واألخالقیة واالجتماعیة لهذا اإلطار 

طارا عاما یعیش في بالنسبة للفرد إ االجتماعي، ومن ذلك فالعادات والتقالید واألعراف االجتماعیة تمثل

)، كما تعتبر التوقعات السلبیة من األسباب الرئیسة 32،ص2017وسطه، یتأثر به ویؤثر فیه(كروم موفق،

أنه لكل منا  ) وهو أحد رواد نظریة المعرفیة1988( ""أمريحیث یؤكد ،لقصور المهارات االجتماعیة

تظل هذه غي أن أكون محبوبا من الجمیع"، و مثل: "ینبافتراضات تنطوي على اعتقادات محبطة للذات 

االعتقادات حتى یحدث الفشل أو نكسة معینة، وهذا األمر یؤدي إلى تحریف التفكیر في االتجاه السالب 

 )41، ص 2010یم عبد الحمید وهبة، براه(هدى إ. ي إلى قصور في المهارات االجتماعیة للفرددمما یؤ 

دالة إحصائیا بین الطلبة في المهارات االجتماعیة حسب الجنس ترجع الطالبة وجود فروق و 

المجتمع الجزائري، والتي تزید من ي األفكار السائدة فى التنشئة االجتماعیة والعادات و ولصالح الذكور إل

معارفهم مع اآلخرین، بغض النظر إذا التفاعل وتوسیع دائرة عالقاتهم و ثقة الذكور بأنفسهم وتشجعهم على 
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الذات، وذلك  تجمعهم صلة قرابة أم كانوا غرباء، وهذا ما ینمي لدیهم القدرة على التواصل وتوكیدكانت 

وبالمقابل نجد أن التنشئة االجتماعیة لإلناث والعادات في الوسط الجامعي أیضا، في الحیاة العامة و 

الثقة لة اآلخرین، وعدم على عدم التواصل مع الغرباء، وتجنب مجاد نواألفكار السائدة في المجتمع، تحثه

بالغرباء، وهذا األمر یؤثر على قدرتهن على التواصل وتوكید الذات والتعاون، ویحول دون ارتقاء هذه 

ملن إلى التواصل مع من یالمهارات االجتماعیة إلى المستوى المطلوب، فنجد أن الطالبات الجامعیات 

مل مع نفس األشخاص تقریبا، كما أن مجاالت تعرفهن، وتتجنب الحدیث مع الغرباء، كما تلجأن للتعا

 .تفاعلهن تكون محدودة وضیقة

إلى الدور الذي  كذلك الجتماعیة لصالح الذكوراالمهارات ي كما ترجع الطالبة وجود فروق ف 

یقوم به الطلبة خارج أوقات الدراسة في الجامعة، حیث أنه في هذه المرحلة العمریة یبدأ الطلبة بتولي 

بعض المسؤولیات، وذلك من خالل ممارسة بعض األنشطة كالتجارة مثال، حیث أن هذه األخیرة تقوم 

والمستویات الفكریة، وهذا األمر  على التعامل والتفاعل مع عدد كبیر من الناس من مختلف األعمار

یسمح بتطور مهارات التواصل وتوكید الذات لدیهم، كما ترجع الطالبة أیضا وجود فروق في المهارات 

اضیة، والتي من أبرزها كرة القدم االجتماعیة لصالح الذكور إلى انخراط الطلبة في النشاطات الری

ى القدرة على التواصل اللفظي وغیر لفظي، وكذا القدرة والمعروف أن هذه الریاضة یعتمد النجاح فیها عل

اون لدیهم، كما وكل هذا یساهم في تطور مهارات التواصل والتع على التحلي بقواعد العمل الجماعي،

وتجعله أكثر مرونة وثقة بنفسه  ،یجابیة، فالریاضة تخلص الطالب من الطاقة السلبیةتجعله أكثر ثقة وإ 

وقدرته على التفاعل االیجابي في المواقف التي یستوجب  ،ر مهاراته االجتماعیةوبالتالي تساعد في تطو 

 النجاح فیها التمتع بهذه المهارات.

 نتائج الفرضیة الخامسة:  تفسیر -5

ود فروق دالة إحصائیا بین طلبة الجامعة في المهارات االجتماعیة تعلقت الفرضیة الخامسة بوج

) 9.27ولصالح طلبة علم االجتماع، وذلك استنادا إلى قیمة "ت" التي بلغت ( والتي تعزى إلى التخصص

)، بحیث أن داللة الفروق كانت لصالح طلبة علم االجتماع، 0.01وهي قیمة دالة عند مستوى الداللة (

كان أكبر لدى طلبة علم االجتماع، وهذا ما یشیر إلى على المتوسط الحسابي، والذي عتماد الباوذلك 

 الفرضیة الخامسة.تحقق 
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)، والذي توصل من خالل دراسته إلى 2012( "علي فائز"وتختلف نتائج هذه الدراسة مع دراسة 

لتي تعزى إلى التخصص(علمي، أدبي)، عدم وجود فروق دالة إحصائیا في المهارات االجتماعیة، وا

وترجع الطالبة اختالف النتائج إلى اختالف األدوات والعینة والبیئة التي أجریت فیها هذه الدراسات، كما 

الدراسة الحالیة الفروق بین تخصصین كالهما في مجال العلوم اإلنسانیة  إلى تناولیعود اختالف النتائج 

 واالجتماعیة (علم االجتماع، اإلعالم واالتصال).

 بین طلبة علم االجتماع وطلبة اإلعالم واالتصال في المهارات االجتماعیةوقد تعود الفروق 

ه طبیعة المهن في هذا التخصص خصوصا وأن الطلبة مقبلون تطلبلصالح طلبة علم االجتماع إلى ما ت

أن طبیعة المهن ترتبط إلى ) 2017("كروم موفق"ر على التخرج وااللتحاق بسوق العمل، حیث یشی

مجتمع خاص كاألطباء  ماعیة، فكثیر من المهن تملي على الفرد تعامال خاصا معبالمهارات االجت

 )32، ص 2017(كروم موفق،  یین.انوالمساعدین االجتماعیین واألخصائیین النفس

 وترجع الطالبة وجود فروق دالة إحصائیا بین الطلبة في المهارات اجتماعیة حسب التخصص

 ایجابیإتخصص الذي یدرسه، والذي تجعل تفاعله التأثر الطالب بلصالح طلبة علم االجتماع إلى مدى 

مع محتویات وطرق التدریس المعتمدة والتي نذكر من بینها طریقة المشروع مثال، فالطالب المحب لما 

العمل ي فبة باالندماج ه، حیث أن هذه الطریقة تسمح للطلیجابیا علیإیدرسه یكون لطریقة المشروع تأثیرا 

تتیح لهم من فرصة  ما بة على تنمیة مهارات االجتماعیة لدیهم من خاللكما تساعد الطلضمن فریق، 

مكانیة تقدیم النصح والمساعدة لزمالئهم ضمن فریق البحث، كما صل والتفاعل وٕابداء الرأي، وكذا إالتوا

إلى المهارات االجتماعیة المختارة في هذه الدراسة والتي تمثلت في مهارة  لنتیجةهذه اترجع الطالبة 

التواصل وتوكید الذات والتعاون، بحیث یساهم تخصص علم االجتماع لما یتضمنه من مقاییس في 

 عالم واالتصال ربما یساهم في إكساب طلبتههارات لطلبته، في حین أن تخصص اإلإكساب هذه الم

، كما ترجع الطالبة النتیجة المتوصل اجتماعیة أخرى لم تتطرق إلیها الدراسة الحالیة مهارات بدرجة أكبر

إلیها إلى الفروق الفردیة بین الطلبة، والتي تتعلق بسمات شخصیة أي فیما كان ذو شخصیة انطوائیة أو 

 .النفسیة تهمإلى مزاج الطلبة وحال أوشخصیة اجتماعیة، 
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 خالصة الفصل:

كان هذا الفصل محاولة لتحلیل نتائج الدراسة والتحقق من فرضیاتها، وكذا تفسیر بعض األسباب 

 تم التوصل إلى إثبات صحة جمیع الفرضیات فكانت النتائج كاآلتي:التي أدت إلى نتائجها، وقد 

 ة الجامعة.توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بین الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة لدى طلب-1

 توجد فروق دالة إحصائیا بین طلبة الجامعة في الذكاء االنفعالي تعزى لمتغیر الجنس. -2

 توجد فروق دالة إحصائیا بین طلبة الجامعة في الذكاء االنفعالي تعزى لمتغیر التخصص. -3

 جنس.توجد فروق دالة إحصائیا بین طلبة الجامعة في المهارات االجتماعیة تعزى لمتغیر ال -4

 خصص.توجد فروق دالة إحصائیا بین طلبة الجامعة في المهارات االجتماعیة تعزى لمتغیر الت -5
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، وهما الذكاء االنفعالي والمهارات هامیناء الضوء على عاملین حاولت الدراسة الحالیة إلق

دة بین كل من الذكاء من ذلك هو معرفة العالقة الموجو  االجتماعیة لدى طلبة الجامعة، وقد كان الهدف

الجامعة في هذین طلبة الكشف عن الفروق الموجودة بین المهارات االجتماعیة، وكذلك االنفعالي و 

  .الجنس والتخصص المتغیرین، والتي تعزى إلى كل من

المهارات االنفعالي و في الجانب النظري إلى مفهوم كل من الذكاء  وقد تطرقت هذه الدراسة

غیرات أخرى االجتماعیة، كما تعرضت إلى مجموعة من الدراسات التي تناولت الذكاء االنفعالي مع مت

ذلك دراسات تناولت المهارات االجتماعیة مع متغیرات أخرى غیر الذكاء كغیر متغیر الدراسة، و 

، فدراسة كل من الذكاء االنفعالي والمهارات معا المتغیرین عالي، كما تناولت دراسات شملتاالنف

نجاح الفرد على المستوى الشخصي واألكادیمي  في اهام امنهما یلعب دور  االجتماعیة أمر مهم ألن كال

الضغوطات التي قد یتعرض لها و  ى التفاعل والتعامل مع المشكالت ما تجعله قادرا علالمهني، كو 

  .والتي من شأنها أن تضمن له التكیف السلیم في المجتمع الذي یعیش فیه ،یجابیةبإ

حصائیا بین ا إلى وجود عالقة ارتباطیة دالة إوقد أفضت هذه الدراسة بعد تحلیل النتائج ومناقشته   

ي أن ارتفاع مستوى الذكاء رجاتهم في المهارات االجتماعیة، أالطلبة في الذكاء االنفعالي وددرجات 

 االنفعالي یصاحبه ارتفاع مستوى المهارات االجتماعیة لدى الطلبة، وهذا یدعونا لالهتمام بالمهارات

ة بالنفس، وعدم التردد والثق یجابيك من خالل تشجیعه على التفكیر اإلوذل االنفعالیة واالجتماعیة للطالب،

تنمي  من شأنها أن االندماج في النشاطات الجماعیة والتيوأفكاره والدفاع عنها، وكذلك  ائهبداء آر في إ

  .لدیه القدرة على الشعور بذاته وباآلخرین

حصائیا بین طلبة الجامعة في الذكاء هذه الدراسة أنه توجد فروق دالة إكما اتضح من خالل 

رجاع ذلك إلى التنشئة االجتماعیة والعادات والتقالید إلى الجنس ولصالح الذكور وتم إزى االنفعالي تع

كما أثبتت نتائج ع، وكذا الدور الذي یقوم به الذكور من ممارسة بعض المهن الحرة، المجتمي السائدة ف

ح طلبة علم ء االنفعالي والتي تعزى إلى التخصص ولصالالدراسة وجود فروق بین طلبة الجامعة في الذكا

رجاع ذلك إلى مدى تأثر الطلبة بتخصصهم وبالمقاییس التي یدرسونها وكذا مستوى وتم إ ،االجتماع

حصائیا بین طلبة الجامعة في المهارات االجتماعیة إطموحهم، كما خلصت النتائج إلى وجود فروق دالة 

االجتماعیة والعادات واألفكار  رجاع ذلك إلى التنشئةوتم إ ،والتي تعزى إلى الجنس وذلك لصالح الذكور

السائدة والتي تؤثر في شخصیة الطلبة، كما قد ترجع كنتیجة لممارسة الذكور النشاطات الریاضیة وكذا 
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المهن الحرة، وهذا األمر یدعونا إلى تشجیع الطالبات على االنخراط في النوادي العلمیة والریاضیة، كما 

بین طلبة الجامعة في المهارات االجتماعیة تعزى إلى التخصص  فروق دالة إحصائیا أثبتت الدراسة وجود

وكذا طبیعة  ذلك إلى مدى تأثر الطالب بالتخصص الذي یدرسه إرجاعوتم  طلبة علم االجتماع، لصالح

الذات  التواصل وتوكیدلدراسة، والتي اقتصرت على مهارات المهارات االجتماعیة المستهدفة في هذه ا

ة وحالتهم النفسیة، وهنا دعوى لالهتمام بطلبة رجاع ذلك للفروق الفردیة بین الطلبوالتعاون، كما تم إ

  .تصال والوقوف على احتیاجاتهماإلعالم واال

ومن خالل هذه الدراسة یمكن القول أنه ینبغي االهتمام بطلبة الجامعة في هذه المرحلة  

مل على تلبیة احتیاجاتهم، وتطویر فالع خصوصا وكونهم مقبلین على التخرج وااللتحاق بسوق العمل،

قدراتهم االنفعالیة وتنمیة مهاراتهم االجتماعیة من شأنها الرفع من جودة مخرجات الجامعة، وبالتالي تزوید 

  .تلف الظروفتكیف مع مخال قادرین على أكفاءعمل بأفراد سوق ال
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:التوصیات والدراسات المقترحة  

: ياالقتراحات وهي كاآلتبمجموعة من التوصیات و  انتهت الدراسة: توصیاتال: أوال  

.تشجیع الطلبة على االنخراط في الجمعیات والنوادي العلمیة والریاضیة -1  

.التدریس الحدیثة والتي من شأنها تنمیة المهارات االجتماعیة واالنفعالیة لدي الطلبة أسالیباعتماد  -2  

.مقاییس تعنى بفن التعامل ضمن المقررات الدراسیة إدراج -3  

.على التعبیر على آرائهم وأفكارهم تشجیع الطلبة -4  

لذین یعانون قصور في إنشاء مكاتب خاصة باإلرشاد والتوجیه، والتي من شأنها مساعدة الطلبة ا -5

.في إدارة انفعاالتهم االمهارات االجتماعیة أو عجز   

.القیام بالخرجات المیدانیة والتي تسمح للطلبة بالتعرف على سوق العمل وما یتطلبه من مهارات -6  

.تشجیع الطلبة على التقویم الذاتي لقدراتهم ومهاراتهم -7  

: الدراسات المقترحة: ثانیا  

.تالمیذ مرحلة التعلیم الثانويعالقته بالعنف المدرسي لدى فعالي و الذكاء االن -1  

.الذكاء االنفعالي وعالقته بقلق االمتحان لدى طلبة البكالوریا -2  

.العقالنیة لدى طلبة الجامعةلالذكاء االنفعالي وعالقته باألفكار ا -3  

.االجتماعیةأثر استخدام استراتیجیات التدریس الحدیثة في تنمیة المهارات  -4  

.خرین دراسیامتأال تالمیذالاالجتماعیة لدى قائم على تنمیة المهارات  إرشاديفعالیة برنامج  -5  
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  قائمة المراجع

  :الكتب -أ

، دار الفكر للنشر 1، طالذكاء الوجداني أسسه تطبیقاته تنمیته): 2007(ابراهیم السمادوني  -1

  .والتوزیع، عمان

، مكتبة 1، طذكاء االجتماعي ووجداني وقرن الواحد والعشرین ):2003(ابراهیم محمد المغازي  -2

  .ایمان، القاهرة

  .، منشورات مختبر اللغة العربیة، وهران1، طاإلتصال ومهاراته): 2016(أحمد عزوز -3

، دار صفاء للنشر والتوزیع، 1، طمنهجیة البحث العلمي ):2013(حسین محمد جواد الجبوري -4

  .عمان

  .، عالم الكتاب، عمان1، طمحدودةالالذكاء االنفعالي وسیكولوجیا الطاقة ال ):2008(سعاد سعید -5

، دار غریب للنشر والتوزیع، 2، طسیكولوجیا التعامل مع اآلخرین ):2006(صابر عبد الباقي -6

  .القاهرة

، اتراك للنشر 2ط، علم النفس االجتماعي المعاصر ):2004(محمود السید وآخرونعبد الحلیم  -7

  .والتوزیع، عمان

  .والتوزیع، القاهرة، دار غریب للنشر 1، طقائمة المهارات االجتماعیة ):2006(عبد اللطیف خلیفة -8

، دار 3، طمتوازن وأسرة المتماسكةهارات في التربیة النفسیة لفرد م ):2009(عبلة بساط جمعة_ 9

  .المعرفة، بیروت

 الجامعیة، ، دار المعرفة1، طالذكاء الوجداني لمعلمات ریاض األطفال ):2007(علي حسین سالى - 10

  .اإلسكندریة

  .، دار الفكر، عمان1، طالذكاء الوجداني والتفكیر االبتكاري ):2009(محمد عالء عبد الرحمن - 11

  . ، دار الشروق، عمان1، طالذكاء االنفعالي ):2004(محمد محمود خوالدة  - 12
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، دار غریب للنشر 1ط، والشخصیةبحوث في علم النفس االجتماعي  ):2000(معتز عبد اهللا - 13

  .والتوزیع، القاهرة

، ة في مرحلتي الطفولة والمراهقةتالذكاء الوجداني وتنمی ):2012(زموسى علي رشاد عبد العزی - 14

  .، عالم الكتب، القاهرة1ط

  :الرسائل - ب

الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتهما بالشعور ): 2013(ابراهیم باسل أبو عمشة - 15

، ماجستیر، قسم علم النفس كلیة التربیة، جامعة األزهر ، رسالةلدى طلبة الجامعة بمحافظة غزة بالسعادة

   .غزة

، رسالة ماجستیر، قسم لالنجاز في ظل التوجیه المدرسي بالجزائر الدافعیة): 2005(أسماء خویلد - 16

  .علم النفس وعلوم التربیة، جامعة ورقلة

 وكالة الغوت بمحافظات غزة ممارسة مدیري مدارسدرجة  ):2013(ایمان محمود أبو شنب - 17

جامعة االسالمیة، ال، ماجستیر، عمادة الدراسات العلیا ، رسالةفاعلیة األداءالتواصل وعالقته ب اتلمهار 

  .غزة

 المهارات االجتماعیة وعالقتها بالتفوق الدراسي لدى تالمیذ المرحلة): 2009(السعید بوجالل - 18

  .، جامعة الجزائررطوفونیاربیة واألماجستیر، قسم علم النفس وعلوم الت ، رسالةالمتوسطة

الخصائص السیكومتریة للصورة المعربة لمقیاس الذكاء العاطفي ): 2016(السعید نصرات - 19

قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا، جامعة  رسالة ماجستیر، ،لدى طلبة المرحلة الثانویة لسكوت

  .2وهران

الذكاء االنفعالي وعالقته بأسالیب مواجهة مواقف الحیاة الضاغطة ): 2017(جمیلة بن عمور - 20

  .2، جامعة وهران قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا، رسالة دكتوراه، الجامعین طلبةال لدى

فاعلیة برنامج ارشادي في تنمیة بعض المهارات االجتماعیة ): 2006(حسام محمد أحمد - 21

  .داب، جامعة عین الشمس، األردناآلتیر، كلیة ، رسالة ماجسمن األطفال المكفوفین لمجموعة
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فاعلیة التدریب على بعض المهارات االجتماعیة لخفض الضغوط ): 2008(حسن سوزان - 22

، رسالة ماجستیر، معهد الدراسات لدى عینة من طالب المعهد العالي للخدمة االجتماعیة االجتماعیة

  .للطفولة، جامعة عین الشمس، األردنالعلیا 

حساسیة االنفعالیة وعالقتها بالمهارات االجتماعیة لدى ): 2011(حنان خضر أبو منصور - 23 

  .الجامعة اإلسالمیة، غزة، رسالة ماجستیر، قسم علم النفس، سمعیا في محافظات غزة معاقین

، رسالة والدافعیة لإلنجازلمدرسي الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق ا): 2013(خالد شنون - 24 

  .2، جامعة الجزائرقسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا، ماجستیر

عالقة سمات الشخصیة حسب نموذج العوامل الخمسة الكبرى بالذكاء ): 2016(ربیعة عقباني - 25

، رسالة ماجستیر، قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطفونیا،  االنفعالي لدى ممرضین بوالیة وهران

  .جامعة وهران

 المهارات الحیاتیة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا في): 2017(ارةعجرضا محمد علي صالح  - 26

، رسالة ماجستیر، عمادة وجهة نظر المدیرین والمعلمین المدارس الحكومیة في محافظة نابلس من

  .العلیا، جامعة القدسالدراسات 

السمات الشخصیة لدى المراهقین المعوقین سمعیا في ضوء ): 2013(صالح رنا عبد الحمید - 27

  .، جامعة دمشقرسالة ماجستیر، قسم التربیة الخاصة المتغیرات، بعض

فاعلیة برنامج تدریبي بإستخدام اللعب في تنمیة بعض مهارات ): 2015(ریما مالك فضیل - 28

  .علم النفس، جامعة دمشقماجستیر، قسم  ، رسالةاللغوي لدى أطفال ذوي اضطرابات التوحد التواصل

 المناخ األسري وعالقته بتوكید الذات لدى زوجات مرض): 2016(ریهام حسین یوسف أبو فاید - 29 

  .، رسالة ماجستیر، عمادة الدراسات العلیا، جامعة اإلسالمیة، غزةالفصام العقلي

 للغویة واالجتماعیة لألطفالفاعلیة التدریب على بعض المهارات ا): 2008(سامیة عبد الفتاح - 30

  .، رسالة ماجستیر، معهد الدراسات التربویة، جامعة القاهرةلمعوقین عقلیا القابلین للتعلم في سوریاا
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 الجامعیة لدى الحیاةي الذكاء العاطفي وعالقته بالتفاعل اإلیجابي ف): 2018(سعاد سعید كلوب - 31

  .، كلیة فلسطین التقنیة، جامعة فلسطین التقنیةرسالة ماجستیرالطلبة، 

 الذكاء الوجداني وعالقته بإتخاذ القرار لدى عینة من موظفي): 2009(شهريسعاد محمد علي ال - 32

، رسالة ماجستیر، قسم علم النفس، جامعة أم القرى، المملكة القطاع العام والخاص بمحافظة الطائف

  . العربیة السعودیة

 الذكاء االنفعالي وعالقته بكل من فاعلیة الذات والتوافق): 2009(سعد بن حامد الریمي العبدلي - 33 

  .م القرى، مملكة العربیة السعودیةنفس، جامعة أقسم علم ال ، رسالة ماجستیر،الزواجي

 تأكید الذات وعالقته بالسلوك العدواني لدى طلبة): 2013(بن صدیق آل هاشم شریفة بنت قاسم - 34 

، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم ظة مسقطفي ضوء بعض المتغیرات بمدارس محاف التعلیم مابعد األساسي

  .مسقطواآلداب، جامعة نزوى، 

 بالذكاء الوجداني لدى طلبة الجامعة فيالضغوط النفسیة وعالقتها ): 2011(صادق عبده حسن - 35 

  .2، جامعة الجزائر قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا، رسالة ماجستیر، الیمن والجزائر

، رسالة ة الجامعةالذكاء الوجداني وعالقته بالتحصیل الدراسي لدى طلب): 2016(صفیة باتشو  - 36

  .العربي بن مهیدي، أم البواقي، جامعة ماجستیر، قسم العلوم االجتماعیة

برنامج ارشادي مقترح لتنمیة بعض المهارات االجتماعیة لدى ): 2010(عبد الرحمن الخطیب - 37 

  .، رسالة ماجستیر، قسم علم النفس، الجامعة األسالمیة، غزةأبناء الشهداء في قطاع غزة

بالذكاءات المتعددة لدى طلبة مهارات الحیاتیة وعالقتها ): 2010(عبد الرحمن جمعة وافي - 38 

  .سالمیة، غزةجامعة اإلالم النفس بكلیة التربیة، ، رسالة ماجستیر، قسم علالثانویة بغزة المرحلة

 فعالیة برنامج سلوكي لتنمیة بعض المهارات االجتماعیة لدى عینة): 2004(عبد اهللا الحمیضي - 39 

ة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة ، رسالاألطفال المتخلفین عقلیا القابلین للتعلم من

  .للعلوم األمنیة
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 أثر الذكاء العاطفي على األداء الوظیفي للمدراء العاملین في مكتب): 2010(عزمي محمد بظاظو - 40

  .ت العلیا، جامعة اإلسالمیة، غزة، رسالة ماجستیر، عمادة الدراساغزة اإلقلیمي

 على تنمیة بعض فاعلیة برنامج لتدریب معلمات ریاض األطفال): 2015(عال سمیر المغوش - 41

  .، رسالة دكتوراه، قسم تربیة الطفل، جامعة دمشقالمهارات االجتماعیة لدى طفل الروضة

، الذكاء االنفعالي وعالقته بالصحة النفسیة لدى طلبة جامعة كربالء): 2010(علیا نصیر عبیس - 42 

  .العراق العلوم النفسیة والتربویة، جامعة كربالء،رسالة ماجستیر، قسم 

الذكاء االنفعالي وعالقته بالمرونة النفسیة لدى ): 2018(آل الشیخ غزل بنت عبد الرحمن - 43 

  .قسم علم النفس، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، رسالة ماجستیر، لجامعةا طالبات

 المهارات االجتماعیة وعالقتها بفاعلیة الذات لدى طالب): 2012(میالد الطیرة فاطمة عبد اهللا - 44

  .رسالة ماجستیر، قسم علم النفس، جامعة بنغازي، الجامعة

، رسالة ماجستیر، قسم تفسیر االتصال الصامت وتأثیره فاآلخرین): 2008(فاطمة عرفات حلو - 45 

  .، غزةعلوم القرآن، الجامعة االسالمیةو 

الذكاء االنفعالي وعالقته بالوحدة النفسیة لدى الطلبة المكفوفین في ): 2013(فاطمة الیحیائي - 46

  .، جامعة نزوى، مسقطقسم التربیة، رسالة ماجستیر، عمان سلطنة

فلسطنین قتها بتوكید الذات لدى مراهقین االجتماعیة وعال تنشئةال ):2015(فیروز عبد الجواد - 47 

  .، غزةجامعة األزهر، رسالة ماجستیر،كلیة التربیة، بقطاع غزة

 البنیة العاملیة الختبار المهارات االجتماعیة وعالقتها ببعض المتغیرات): 2017(كروم موفق - 48 

  .2، رسالة دكتوراه، قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا، جامعة وهرانالشخصیة

، أثر الذكاء العاطفي في أداء المدیرین وأنماط القیادة االداریة ):2013(محمد أحمد الموصلي - 49 

  .رسالة ماجستیر، قسم إدارة األعمال، جامعة حلب

  الذكاء االنفعالي وعالقته باإلنجاز الدراسي لدى تالمیذ التعلیم الثانوي،): 2014(محمد بلقاسم - 50 

  .ا، جامعة وهرانرسالة ماجستیر، قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونی
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عقالنیة لدى العاملین في الوظائف الالذكاء االنفعالي وعالقته باألفكار ال): 2013(محمد الحجري - 51

  .، رسالة ماجستیر، قسم التربیة، جامعة نزوى، مسقطالدینیة بسلطنة عمان في ضوء بعض المتغیرات

 بالمهارات االجتماعیة لدى طلبةالعنف المدرسي وعالقته ): 2017(محمد حسین أحمد ناصر - 52

  .، رسالة ماجستیر، عمادة الدراسات العلیا، جامعة القدس المفتوحةالمرحلة الثانویة

 الذكاء االنفعالي وعالقته بالتكیف النفسي واالجتماعي لدى طلبة): 2011(محمد ساعد الجعید - 53 

  .لكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر، قسم علم النفس ، جامعة تبوك، الممجامعة تبوك

الذكاء االنفعالي وعالقته بمفهوم الذات لدى طلبة الصف ): 2011(مهیرة یوسف أحمد شرحة - 54 

  .العلیا، جامعة القدسعمادة الدراسات ، رسالة ماجستیر، ثانوي في مدارس منطقة جنوب الخلیل األول

المهارات االجتماعیة لدى أطفال التوافق األسري وعالقته ببعض ): 2004(ندیم عز الدین - 55

  .رسالة ماجستیر، معهد الدراسات التربویة، جامعة القاهرة الریاض،

المهارات االجتماعیة وعالقتها بأعراض الوحدة النفسیة ): 2010(هدى ابراهیم عبد الحمید وهبة - 56

  .لة ماجستیر، قسم علم النفس، جامعة حلوان، مصررسا المراهقین، لدى

 أثر تنمیة بعض المهارات االجتماعیة على تحسین األداء والتوافق المهني): 2006(راهیمولیم اب - 57

  .، رسالة ماجستیر، كلیة آداب، جامعة عین الشمسوالرضا الوظیفي لدى الممرضین

  :المجالت - ت

لدى طلبة  الذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات االجتماعیة وأنماط التعلق): 2011(أحمد العلوان - 58 

  .2، العدد7، المجلة األردنیة في العلوم التربویة، األردن، مجلدالجامعة في ضوء بعض المتغیرات

عالقة الذكاء االنفعالي بالمهارات االجتماعیة لدى طلبة كلیة التربیة ): 2015(أحمد العلوان - 59

ت العربیة للبحوث في التعلیم مجلة اتحاد الجامعاالریاضیة في الجامعات األردنیة من وجهة نظر الطلبة، 

  .2، العدد 35ألردن، مجلد، االعالي

، مركز البحوث جئین السوریین في األردنالالذكاء االنفعالي لدى ال، )2017(اسراء الصافي - 60

  .للدراسات، سوریا
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 مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة جامعة الیرموك في ضوء بعض): 2015(أمحمد یحي الحاج - 61 

  .20، مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة غردایة، العددالمتغیرات

الذكاء الوجداني ببعض الجامعات في والیة الخرطوم ): 2011(أنس الطیب حسین الرابح - 62 

  .3، العدد2المجلة العربیة لتطویر التفوق، الخرطوم، المجلد، السودانیة

 الفروق بین الذكور واإلناث في المهارات): 2019(وسعاد أبو بكر موسى بدریة كمال أحمد - 63 

   .127، العددالمنصورة ، مجلة كلیة التربیة، جامعةاالجتماعیة

تصور مقترح لتوظیف الذكاء العاطفي في الرفع من فاعلیة القیادة ): 2010(تركي عتیبي - 64

  .، العدد األول2سیة، السعودیة، المجلد، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربویة والنفالتربویة

 المهارات االجتماعیة لدى األطفال المودوعین بالمؤسسات اإلیوائیة): 2016(حنان أسعد خوج - 65 

، مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة الملك عبد العزیز، واألطفال العادیین بالمملكة السعودیة

  .39العدد

، مجلة الباحث في العلوم الذكاء االنفعالي لدى تالمیذ السنة األولى ثانوي): 2018(رشید خطارة - 66

  .33، العدد2االنسانیة واالجتماعیة، جامعة الجزائر

لتحسین مهارة توكید الذات لدى  إرشاديفاعلیة برنامج ): 2015(رقیة عبد اهللا سلیم الصرایرة - 67

الجزء  162التربیة، جامعة األزهر، العدد ، مجلة كلیة المرحلة المتوسطة في محافظة كرك طالبات

  .األول

أهمیة تنمیة المهارات االجتماعیة في تعدیل السلوك العدواني ): 2014(سعاد مصطفى فرحات - 68

  .16، المجلد األول، العددالمجلة الجامعة، اإلسكندریة، للطفل من ذوي االعاقة البصریة

 مستوى الذكاء العاطفي لدى طلبة الجامعة: )2014(لمى محمد علي الحلحسعاد منصور غیث و  - 69

، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربویة والنفسیة، الهاشمیة في ضوء بعض المتغیرات

  .7، العدد2مجلد الاألردن، 
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، الذكاء االنفعالي وعالقته بمستوى الطموح لدى عینة من طلبة الجامعة): 2019(صارة حمري - 70

  .11التنمیة البشریة، جامعة وهران، العددمجلة 

الذكاء االنفعالي وعالقته بفاعلیة الذات دراسة میدانیة لدى ): 2016(صفاء الصبح وآخرون - 71 

  .5، العدد38 مجلدالسوریا، ، اإلنسانیةمجلة جامعة تشرین، سلسلة اآلداب والعلوم  كلیة التربیة، طلبة

 الذكاء الوجداني وعالقته باالندماج الجامعي لدى طلبة كلیة): 2012(عدنان محمد عبده القاضي - 72 

  .4، العدد3، المجلدلمجلة العربیة لتطویر التفوق، الیمنا التربیة،

دراسة الفروق في الذكاء الوجداني لدى طلبة التعلیم المفتوح في  :)2011(غسان الزحیلي - 73 

  .3،العدد27دمشق، مجلد، مجلة جامعة دمشق، دمشق وفقا لبعض المتغیرات جامعة

، مجلة أبحاث كلیة الذكاء االنفعالي لدى الطلبة المتمیزین): 2010(محسن محمود أحمد الكیكي - 74

  .2، العدد10التربیة، العراق، المجلد 

، توكید الذات وعالقته باتخاذ القرار لدى عینة من طلبة جامعة دمشق): 2017(مهدي عوض - 75 

  .69، العدد39مجلدجامعة البعث، دمشق،  مجلة

، الذكاء الوجداني وعالقته باالیجابیة لدى طلبة الجامعة بمحافظة غزة): 2013(نعمات علوان - 76 

  .1، العدد21المجلدغزة، مجلة اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة، ال

، مجلة علم تالذكاء الوجداني وعالقته بفاعلیة الذا): 2009(وعصام العقاد هشام ابراهیم عبد اهللا - 77

  .والعلوم االنسانیة، جامعة المنیةالنفس 

مهارات اتصال المدیر بالمعلمین من وجهة نظر المعلم وعالقته بكفاءة ): 2010(هند كابور - 78

  .26، مجلة جامعة دمشق، دمشق، مجلدالذاتیة المعلم

 االجتماعیة لمبتدئ السباحةالذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات ):ب س(هیثم محمد حسین أحمد - 79 

  .، مجلة اسیوط لعلوم وفنون التربیة الریاضیةبمصر

، وعالقته بفاعلیة الذات، لدى المدرسین الذكاء االنفعالي): 2006(وجدان عبد األمیر ناشئ - 80

  .3جامعة المستنصریة، حولیات أبحاث الذكاء والقدرات العقلیة، العدد
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مجلة كلیة ، تحقق مهارة االتصال لدى طلبة الجامعة األردنیة مدى): 2008(وفاء محمد األشقر - 81 

  .الجزء الثاني 32التربیة، جامعة عین الشمس، العدد

 الذكاء الوجداني وعالقته بالكفاءة االجتماعیة لدى التالمیذ: )2017(یسرى أحمد سید عیسى - 82

  .8العلمي، عدد، مجلة العلوم التربویة، عمادة البحث الموهوبین ذوي صعوبات التعلم

  :المؤتمرات -د

بالذكاء االنفعالي واتخاد القرار لدى األمن الفكري وعالقته ): 2018(عاطف السید عبد الجواد علي - 83

، ورقة بحثیة مقدمة ضمن فعالیات المؤتمر العلمي للحسبة المحور الثالث، جامعة أم طلبة الجامعة

  .القرى، مملكة العربیة السعودیة

ورقة  سبل تعزیز التوافق االنفعالي وأنماط الوعي الفكري في اإلسالم،): 2018(محمد الجندي - 84 

بحثیة مقدمة ضمن فعالیات المؤتمر العلمي للحسبة المحو الثالث، جامعة أم القرى، مملكة العربیة 

  .السعودیة

  

  

  



 

 

 

  المالحق
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  .مقیاس الذكاء االنفعالي): 01(ملحق رقم 

  

  -جیجل-بن یحیيجامعة  محمد الصدیق 

  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا

  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته :عزیزي الطالب

التربیة تخصص علم في إطار إنجاز مذكرة تخرج مكملة لنیل شهادة الماستر في علوم 

نرجو منك اإلجابة على فقراته وذلك بوضع االستبیان نضع بین یدیك هذا  ،النفس التربوي

  .أمام اإلجابة التي توافق رأیك )x(عالمةال

ونعلمك أنه ال توجد إجابة صحیحة أو خاطئة، فاإلجابة صحیحة طالما تعبر عن 

یة وال تستخدم إال ألغراض البحث رأیك، مع العلم أن المعلومات التي ستقدمها تبقى سر 

 .العلمي

 

  :البیانات الشخصیة

    أنثى                                    ذكر :الجنس

  اإلعالم واالتصال                        علم االجتماع :التخصص

       2ماستر                      1ماستر  :المستوى الدراسي
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  أبدا  نادرا  أحیانا  غالبا  دائما  رةـــــــالفق  الرقم

            .أدرك الهدف الذي أسعى إلیه بوضوح  1

            .أفتقر إلى الكلمات التي تعبر عن مشاعري  2

            .مشاعري لیس لها دور في قراراتي  3

            .یمكنني أن أناقش ما أشعر به مع نفسي  4

            .اإلیجابیةأستطیع تمییز مشاعري السلبیة من   5

            .لدي القدرة على مواجهة أحداث الحیاة السیئة  6

            .استفید من معاناتي في تهذیب نفسي  7

            .أحاول إهانة اآلخرین في لحظات الغضب  8

             .التوتر االنفعالي یبدو علي  9

            .األفكار التي تثیر الغضب وأكبحهاایقاف أستطیع   10

            .بأسلوب ودي إلنهاء النزاع بینناأواجه من یستفزني   11

            .أستطیع إیقاف األفكار المزعجة المثیرة للقلق  12

            .أضع خططا جدیدة لتخطي األحزان  13

            .یؤثر التوتر بشكل سلبي في سرعة تعلمي  14

            .لدي القدرة النفسیة في تحقیق االنجازات الجیدة  15

اآلنیة على تحقیق األهداف بعیدة أفضل تحقیق األهداف   16

  .المدى

          

            .في أداء األعمال ةأعاني من الالمباال  17

            .أحاول أن أكون مبتهجا لیزداد تدفق أفكاري وابداعي  18

            .مزاجي السیئ یجعلني مترددا في اتخاذ القرارات  19

            .لدي القدرة النفسیة على تجاوز المشكالت  20

            .یمكنني أن أشعر بعواطف اآلخرین نحوي  21

            .حتى إذا حاول إظهار العكس القلق أفهم مشاعر الشخص  22

            .أقدم المساعدة لآلخرین للتخفیف من آالمهم  23

            .أتعاطف مع زمالئي في وقت الشدائد  24
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            .أضع نفسي محل اآلخرین ألشعر بما یشعرون به  25

            .إدراك اهتمامات اآلخرینیمكنني   26

            .ال أستطیع تمییز مشاعر اآلخرین الصادقة وغیر الصادقة  27

            .أنا ناجح في الحیاة االجتماعیة  28

            .لدي شعبیة بین أصدقائي  29

            .لدي تأثیر قوي في الحوار مع اآلخرین  30

لتحقیق هدف أستطیع تنظیم أفكار زمالئي وتنسیق جهودهم   31

  .معین

          

            .أمنع المنازعات بین اآلخرین  32

            .یمكنني أن أعبر على آراء اآلخرین  33

            .بالتوتر معي یشعر اآلخرون  34

            .أستطیع تهدئة غضب اآلخرین  35

            .أقوم بضرب اآلخرین في حالة انفعالي الشدید  36
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  .المهارات االجتماعیة في صورته األولیةمقیاس ): 02(ملحق رقم

  

  -جیجل-بن یحیيجامعة  محمد الصدیق 

  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا

  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته :عزیزي الطالب

التربیة تخصص علم في إطار إنجاز مذكرة تخرج مكملة لنیل شهادة الماستر في علوم 

، نضع بین یدیك هذا االستبیان نرجو منك اإلجابة على فقراته وذلك بوضع النفس التربوي

  .أمام اإلجابة التي توافق رأیك) x(العالمة

ونعلمك أنه ال توجد إجابة صحیحة أو خاطئة، فاإلجابة صحیحة طالما تعبر عن 

تستخدم إال ألغراض البحث  یة والرأیك، مع العلم أن المعلومات التي ستقدمها تبقى سر 

 .العلمي

 

  :البیانات الشخصیة

    ذكر                                     أنثى :الجنس

  علم االجتماع                          اإلعالم واالتصال:التخصص

    2ماستر                      1ماستر  :المستوى الدراسي
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    أبدا  أحیانا  دائما  العبارات  الرقم

            .أخاطب اآلخرین بأسمائهم  1

          .أستخدم في حدیثي كلمات بسیطة وواضحة  2

          .ال أجد صعوبة في التحدث مع الغرباء  3

          .لدي القدرة في التأثیر على اآلخرین  4

          .أراعي أن تكون نبرات صوتي مالئمة  5

          .أعتمد على حركات الجسم لتعزیز كالمي  6

یمكن للناس معرفة متى أكون مرتبكا من خالل تعابیر   7

  .وجهي

        

          .أبتسم عند مقابلة اآلخرین  8

          .أحافظ على التواصل البصري مع اآلخرین أثناء التحدث  9

          .أقترب من زمالئي أثناء التحدث معهم لدرجة مالمستهم  10

بقدر ما عندما یتحدث معي اآلخرین أراقب حركاتهم   11

   .أستمتع إلیهم

        

ال أجد صعوبة في النظر لوجوه اآلخرین أثناء التحدث   12

  .معهم

        

أحافظ على التواصل البصري مع اآلخرین أثناء   13

  .االستماع

        

          .یمكنني أن أتحدث لساعات مع اآلخرین  14

أمیل رأسي عندما أستمع لشخص داللة على موافقة عما   15

  .یقوله

        

        .أبادر بالحوار مع اآلخرین أوال  16

عندما یطلب مني عمل شيء فإنني أصر على معرفة   17

  .السبب

      

        ..أجد صعوبة في قول ال لآلخرین  18
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        .أعترف بالجمیل  19

        .ثقتي بنفسي كبیرة  20

        .أكون صداقات كثیرة بسهولة  21

        .لةأعترض على القوانین الغیر عاد  22

        .ةأجید تقدیم نفسي لألشخاص الذین أراهم ألول مر   23

أستطیع أن أعبر عن مشاعري عندما یخطئ أحد في   24

  .حقي

      

        .أوجه األسئلة لآلخرین بكل ثقة  25

        .أعتبر نفسي موضع ثقة لدى أصدقائي  26

        .أحرص على تجنب إیذاء مشاعر اآلخرین  27

        .أنا محبوب من طرف أصدقائي  28

        .أعبر عن استیائي من األشخاص بطریقة هادئة  29

        .أتقبل وجهة نظر اآلخرین أثناء النقاش  30

        .أتعاون مع زمالئي في إنجاز األنشطة الصفیة  31

        .أحب االشتراك في األنشطة الجماعیة  32

        .أتفاهم مع أصدقائي عندما یتطلب األمر ذلك  33

        .لمشاركتهم أنشطتهمیدعوني زمالئي   34

        .هاذأستجیب لتعلیمات األستاذة وأنف  35

        .المساعدة لزمالئي عندما یحتاجونها أقدم  36

        .أفتخر بأعمالي  37

        .أتقبل النصح من زمالئي أثناء انجاز البحوث  38

        .اشعر بالراحة أثناء انجاز الواجبات مع زمالئي  39

        .أقدم النصح لآلخرین  40
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        .اعمل بشكل أفضل مع اآلخرین  41

        .یشعر اآلخرون بأهمیة وجودي معهم  42

        .لیس لدي مانع في مشاركة أدواتي مع أصدقائي  43

        .ألتزم بتعلیمات وأنظمة الجامعة  44

أتجاهل المشتتات الصادرة من زمالئي أثناء انجاز   45

  .البحوث
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  .مقیاس المهارات االجتماعیة في صورته النهائیة ):03(الملحق رقم 

  

  -جیجل-بن یحیيجامعة  محمد الصدیق 

  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

 قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا

  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته :عزیزي الطالب

علوم التربیة تخصص علم في إطار إنجاز مذكرة تخرج مكملة لنیل شهادة الماستر في 

، نضع بین یدیك هذا االستبیان نرجو منك اإلجابة على فقراته وذلك بوضع النفس التربوي

  .أمام اإلجابة التي توافق رأیك) x(العالمة

ونعلمك أنه ال توجد إجابة صحیحة أو خاطئة، فاإلجابة صحیحة طالما تعبر عن 

قى سریة وال تستخدم إال ألغراض البحث رأیك، مع العلم أن المعلومات التي ستقدمها تب

  .العلمي

  

  :البیانات الشخصیة

    ذكر                                     أنثى:الجنس

  علم االجتماع                          اإلعالم واالتصال:التخصص

        2ماستر                      1ماستر  :المستوى الدراسي
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  أبدا  أحیانا  دائما  العبارة  الرقم

        .أخاطب زمالئي بأسمائهم  1

        .أستخدم في حدیثي مع زمالئي كلمات بسیطة وواضحة  2

        .ال أجد صعوبة في التحدث مع الغرباء  3

        .لدي القدرة في جذب اهتمام األخرین  4

        .أراعي أن تكون نبرات صوتي مالئمة للموقف الذي أكون فیه  5

        .أحسه داخلیا مالمح وجهي ماتعكس   6

        .أبتسم عند مقابلة اآلخرین  7

        .أحافظ على التواصل البصري مع اآلخرین أثناء التحدث  8

        .أستمع إلیهم عندما یتحدث معي اآلخرون أراقب حركاتهم بقدر ما  9

        .ال أجد صعوبة في النظر لوجوه اآلخرین أثناء التحدث معهم  10

        .اآلخرینیمكنني أن أتحدث لساعات مع   11

أستخدم حركات رأسي عندما أستمع لشخص داللة على موافقة   12

  .عما یقوله

      

        .أبادر بالحدیث مع اآلخرین أوال  13

        .لآلخرینأجد صعوبة في قول ال   14

        .ثقتي بنفسي كبیرة  15

        .أكون صداقات كثیرة بسهولة  16

        .أمور أجدها غیر صحیحةأعترض على   17

        .أجید تقدیم نفسي لألشخاص الذین أراهم ألول مرة  18

        .بكل ثقة لآلخرینأوجه األسئلة   19

        .أعتبر نفسي موضع ثقة لدى أصدقائي  20

        .أحرص على عدم إیذاء مشاعر اآلخرین  21

        .أنا محبوب من طرف أصدقائي  22

        .األشخاص بطریقة هادئةأعبر عن استیائي من   23

        .أثناء النقاش اآلخرینأتقبل وجهات نظر   24
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        .أتعاون مع زمالئي في انجاز المهمات المختلفة  25

        .أحب االشتراك في األنشطة الجماعیة  26

        .أتفاهم مع أصدقائي عندما یتطلب األمر ذلك  27

        .یدعوني زمالئي لمشاركتهم أنشطتهم  28

        .هاذأستجیب لتعلیمات األساتذة وأنف  29

        .أقدم المساعدة لزمالئي عندما یحتاجونها  30

         .أفتخر بأعمالي  31

        .أتقبل النصح من زمالئي أثناء انجاز البحوث  32

        .أشعر بالراحة أثناء انجاز الواجبات مع زمالئي  33

        .لآلخرینأقدم النصح   34

        .بأهمیة وجودي معهم اآلخرونیشعر   35

        .لیس لدي مانع في مشاركة حاجیاتي مع أصدقائي  36
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أسماء المحكمین لمقیاس المهارات االجتماعیة): 04(ملحق رقم   

 

 اسم المحكم التخصص الرتبة العلمیة

- أ-محاضر  صیفور سلیم -1 علم النفس تنظیم وعمل 

- أ-محاضر  مجیدر بالل -2 علم النفس تنظیم وعمل 

 هاین یاسین -3 علوم التربیة - ب-محاضر

 حیاةدعاس  -4 علم النفس العیادي - ب-محاضر

 براجل احسان -5 علم النفس العیادي ب-محاضر

 

 



 كاء االنفعالي:مقیاس الذصدق وثبات 
 

 الكلیة_الدرجة العالقت_إدارة التعاطف_مجال الذات_تحفیز االتصاالت_إدارة الذاتي_الوعي 

 الذاتي_الوعي

Corrélation de Pearson 1 ,192 ,421* ,185 ,330 ,654** 

Sig. (bilatérale)  ,309 ,020 ,327 ,075 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

 االتصاالت_إدارة

Corrélation de Pearson ,192 1 ,401* ,281 ,253 ,671** 

Sig. (bilatérale) ,309  ,028 ,132 ,177 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

 الذات_تحفیز

Corrélation de Pearson ,421* ,401* 1 ,117 ,211 ,611** 

Sig. (bilatérale) ,020 ,028  ,537 ,264 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

 التعاطف_مجال

Corrélation de Pearson ,185 ,281 ,117 1 ,366* ,597** 

Sig. (bilatérale) ,327 ,132 ,537  ,047 ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

 العالقت_إدارة

Corrélation de Pearson ,330 ,253 ,211 ,366* 1 ,699** 

Sig. (bilatérale) ,075 ,177 ,264 ,047  ,000 

N 30 30 30 30 30 30 

 الكلیة_الدرجة

Corrélation de Pearson ,654** ,671** ,611** ,597** ,699** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 30 30 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral) 

 

 Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur 1,000 

Nombre d'éléments 1a 

Partie 2 
Valeur 1,000 

Nombre d'éléments 1b 

Nombre total d'éléments 2 

Corrélation entre les sous-échelles ,660 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,795 

Longueur inégale ,795 

Coefficient de Guttman split-half ,756 

a. Les éléments sont : الفردیة 

b. Les éléments sont : الزوجیة 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,732 36 
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                                                                        صدق وثبات مقیاس المھارات  االجتماعیة: 
 
Corrélations 

 الكلیة_الدرجة التعاون_مھارة الذات_توكید_مھارة التواصل_مھارة 

 التواصل_مھارة

Corrélation de Pearson 1 ,692** ,612** ,884** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 

N 30 30 30 30 

 الذات_توكید_مھارة

Corrélation de Pearson ,692** 1 ,553** ,847** 

Sig. (bilatérale) ,000  ,002 ,000 

N 30 30 30 30 

 التعاون_مھارة

Corrélation de Pearson ,612** ,553** 1 ,858** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,002  ,000 

N 30 30 30 30 

 الكلیة_الدرجة

Corrélation de Pearson ,884** ,847** ,858** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 30 30 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur 1,000 

Nombre d'éléments 1a 

Partie 2 
Valeur 1,000 

Nombre d'éléments 1b 

Nombre total d'éléments 2 

Corrélation entre les sous-échelles ,703 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,825 

Longueur inégale ,825 

Coefficient de Guttman split-half ,824 

a. Les éléments sont : الفردیة_البنود 

b. Les éléments sont : الزوجیة_البنود 
 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,852 36 
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 االرتباط بین الذكاء االنفعالي والمهارات االجتماعیة:
Corrélations 
 االجتماعیة_المھارات االنفعالي_الذكاء 

 االنفعالي_الذكاء

Corrélation de Pearson 1 ,847** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 95 95 

 االجتماعیة_المھارات

Corrélation de Pearson ,847** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 95 95 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
Corrélations 
 االنفعالي_الذكاء االجتماعیة_المھارات التعاون_مھارة الذات_توكید_مھارة التواصل_مھارة 

 التواصل_مھارة

Corrélation de Pearson 1 ,612** ,609** ,617** ,861** 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 95 95 95 95 95 

 الذات_توكید_مھارة
Corrélation de Pearson ,612** 1 ,947** ,986** ,828** 
Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,000 ,000 
N 95 95 95 95 95 

 التعاون_مھارة
Corrélation de Pearson ,609** ,947** 1 ,981** ,848** 
Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,000 ,000 
N 95 95 95 95 95 

 االجتماعیة_المھارات
Corrélation de Pearson ,617** ,986** ,981** 1 ,847** 
Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  ,000 
N 95 95 95 95 95 

 االنفعالي_الذكاء

Corrélation de Pearson ,861** ,828** ,848** ,847** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  
N 95 95 95 95 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112 
 



 الفروق في الذكاء االنفعالي حسب الجنس والتخصص:                                                             
Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart type Moyenne الجنس

erreur 
standard 

ذكاء االنفعاليال  
 82255. 4.27409 139.9630 27 ذكر
 1.67330 13.79837 126.5882 68 أنثى

 

 
Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart type Moyenne التخصص

erreur 
standard 

ذكاء ال
 االنفعالي   

 96964. 7.12534 136.7222 54 االجتماع علم
 2.33999 14.98324 122.0488 41 واتصال إعالم

 
Test des échantillons indépendants 
 Test de 

Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilaté
ral) 

Différence 
moyenne 

Différen
ce 
erreur 
standard 

Intervalle de confiance 
de la différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 

 الذكاء االنفعالي 

Hypothèse 
de variances 
égales 

12.008 .001 6.3
23 

93 .000 14.67344 2.32050 10.06540 19.28148 

Hypothèse 
de variances 
inégales 

  5.7
93 

53.72
1 

.000 14.67344 2.53293 9.59461 19.75227 

 
 
 
 
 
 

Test des échantillons indépendants 
 Test de 

Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilat
éral) 

Différence 
moyenne 

Différen
ce 
erreur 
standard 

Intervalle de 
confiance de la 
différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 

 

Hypothèse 
de  Variances              الذكاء 

égales                        االنفعالي 

18.285 .000 4.929 93 .000 13.37473 2.71324 7.98678 18.76268 

Hypothèse 
de Variance 

inégales 

  7.173 89.783 .000 13.37473 1.86454 9.67037 17.07909 
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                                                              الفروق في المھارات االجتماعیة حسب الجنس والتخصص:

 

                   
 

Test des échantillons indépendants 
 Test de Levene 

sur l'égalité des 
variances 

Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilat
éral) 

Différence 
moyenne 

Différen
ce 
erreur 
standar
d 

Intervalle de 
confiance de la 
différence à 95 % 
Inférieur Supérieu

r 

مھارات ال  
 االجتماعیة

Hypothèse 
de 
variances 
égales 

20.530 .000 7.163 93 .000 23.96187 3.34517 17.31903 30.60472 

Hypothèse 
de 
variances 
inégales 

  10.022 92.95
0 

.000 23.96187 2.39082 19.21414 28.70961 

 
Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart type Moyenne التخصص

erreur 
standard 

 المھارات 
 االجتماعیة 

 1.34258 9.86593 98.6111 54 االجتماع علم
 2.59615 16.62345 73.2439 41 واتصال إعالم

 

 

Statistiques de groupe 

 
 N Moyenne Ecart type Moyenne الجنس

erreur 
standard 

لمھارات اال  
 االجتماعیة 

 1.24039 6.44525 104.8148 27 ذكر
 2.04388 16.85431 80.8529 68 أنثى

Test des échantillons indépendants 
 Test de 

Levene sur 
l'égalité des 
variances 

Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 
(bilatér
al) 

Différence 
moyenne 

Différe
nce 
erreur 
standa
rd 

Intervalle de confiance de la 
différence à 95 % 
Inférieur Supérieur 

ر
ا
 ت
  

Hypothès                                                              
Variances 

 de 
égales                                 المھارات  االجتماعیة 

5.61
9 

.020 9.275 93 .000 25.36721 2.73499 19.93607 30.79835 

Hypothèse 
De 

variances 
inégales 

  8.679 60.9
65 

.000 25.36721 2.92276 19.52273 31.21169 
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