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 اإلهداء
 

إلى من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف... إلى الغالية التي لم تأل جهدًا في تربيتي.. أمي العزيزة 

 لك مني كل المحبة والتقدير.

بدموعه وعرق جبينه صرت ما أنا عليه اليوم.. إلى الذي كان معي تي، الذي ي حياإلى الرجل األول ف

 . سندي وقرة عيني.األرض.. أبي.حين خطوت أول خطوة وحين كتبت أول حرف إليك يا سيد رجال 

إليك أنت الذي شاركتني الجهد والتعب وطول المسار... ثم كنت معي حين تعبت فقلت لي بصوت 

 )زوجي سـعيــــد(أنت يا شريك العمر  ك.. إليتكئي"ك كتفي فاك، ها" إنني عكاز  :قلبك

لى من كانوا يشجعوني على االستمرار دائما وسمحوا لي بالخروج من عملي بشكل مستمر الستطيع إ

 نا فيه مدرائي في العملأالوصول الى ما 

تهم وزوجا وتي)إخه أفعالو بدعاء قلبه، أو ثم إلى جميع من ساندني في مسيرتي هذه سواء بلسانه، أ

 وأخواتي(

 )باسم وريدات(وزميلي  وأخيإلى من تحملني بكل شيء إلى صديقي 

إلى كل من ابتسم لي وجهه، وتمنى لي الخير والنجاح بعد كل هذا التعب... شكرا ألنكم هدايا هللا لي 

 .وألني بكم أكون 

                                                                                                

    :الباحثة

 أنوار جبارة جعبري 
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 :قرارإ
، وأنهررا نتيجررة أبحرراثي الخاصررة، أقررر أنررا معرردة الرسررالة بأنهررا قرردمت لجامعررة الخليررل، لنيررل درجررة الماجسررتير

 ا أليء منهررا، لررم يقرردم لنيررل درجررة عليررز أي جرر وشررارة لرره حيثمررا ورد، وأن هررذه الدراسررة أسررتثناء مررا تررم اإإب

 معهد اخر.و جامعة أ
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 نوار جبارة جعبريأ

  :التاريخ
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 شكر وتقدير
 

 الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع

في إتمام رسالتي هذه، ورفعت ني تعلي ووفق هامتهداه إلى يوم الدين، أحمدك ربي على نعمك التي أنع

 درجتي فلك الحمد ولك الشكر وبعد.

يسعدني في بداية هذا البحث أن أتقدم بجزيل الشكر وعميق اإلمتنان إلى كل من ساعدني في إنجاز هذه 

 الرسالة، وأخص بالشكر أستاذي د. كمال مخامرة الذي أشرف على هذه الرسالة وأمدني بنصحه العلمي

 كاديمية.يهاته األوتوج

كما وأتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على ما تكبدوه من جهد وعناء في قراءة رسالتي 

ً  محمد عجوة  والدكتور، الممثلة بالدكتور كمال مخامره مشرفا ورئيسا ً المتواضعة ً ممتحنا   داخليا

ً معمر اشتيوي  والدكتور ً  ممتحنا  .خارجيا

التربويين في محافظة الخليل وذلك لحسن تعاونهم في تعبئة شديين رلمإلى اوأتقدم بجزيل الشكر 

 اإلستبيانات والمعلومات الالزمة للوصول إلى نتائج الدراسة.

وأشكر زمالئي وزميالتي في البرنامج لحسن تعاونهم وروحهم الطيبة، وأخيراً وليس آخراً أشكر كل 

 الدراسة.هذه  بآخر إلتماموأولئك الذين تعاونوا معي بشكل أ
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 ملخص الدراسة

جتماعية لدى الكفاءة اإبمستوى الذكاء الوجداني وعالقته  على مستوى لتعرف اإلى الدراسة  هذه هدفت

 فيوصلمنهج الفي المدارس الحكومية بمحافظة الخليل، استخدمت الباحثة ا العاملين المرشديين التربويين

لكفاءة ا مقياس لذكاء الوجداني والثانيمقياس ا لجمع المعلومات األول مقياسين تم استخدامو  رتباطي،اإ

حصائية المناسبة، وتكون مجتمع الدراسة من إا وثباتهما بالطرق امتم التحقق من صدقه ، وقدجتماعيةاإ

( مرشد ومرشدة، 100) منة مكون ئيةعشوا جريت الدراسة على عينةأومرشدة، وقد  ( مرشداً 252)

 :تيةلى النتائج االإوتوصلت الدراسة 

يجابية ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية للذكاء الوجداني وبين الدرجة الكلية للكفاءة إجود عالقة و 

ظهرت عدم وجود أ، كما تفعةأن الدرجة الكلية للذكاء الوجداني جاءت بدرجة مر  وأظهرت ،جتماعيةاإ

ة إحصائية في متوسطات الذكاء الوجداني لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية لدالروق ذات ف

ظهرت عدم وجود فروق ذات داللة أبمحافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس على الدرجة الكلية للذكاء، و 

في ن يين التربو ( في متوسطات الذكاء الوجداني لدى المرشديα ≤0.05) إحصائية عند مستوى الداللة

ظهرت عدم وجود أالمدارس الحكومية بمحافظة الخليل تبعًا لمتغير سنوات الخبرة على الدرجة الكلية،  و 

( في متوسطات الذكاء الوجداني لدى المرشدين α ≤0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

لى الدرجة الكلية للذكاء ع يةر المدير التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل تبعًا لمتغي

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الذكاء الوجداني لدى إ وتوصلت ايضاً  ،الوجداني

على الدرجة  ؤهل العلميالمرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل تعزى لمتغير الم

جتماعية جاءت بدرجة مرتفعة، مع كلية للكفاءة اإالة أن الدرجالكلية للذكاء الوجداني، وأظهرت النتائج 

جتماعية لدى المرشدين التربويين في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الكفاءة اإ

كما توصلت الى عدم وجود فروق ذات داللة ، المدارس الحكومية بمحافظة الخليل تعزى لمتغير الجنس



 ص 
 

جتماعية لدى المرشدين التربويين في ( في متوسطات الكفاءة اإα ≤0.05) اللةإحصائية عند مستوى الد

لى عدم وجود فروق ذات إا توصلت مبين المدارس الحكومية بمحافظة الخليل تبعًا لمتغير سنوات الخبرة، 

جتماعية لدى المرشدين ( في متوسطات الكفاءة اإα ≤0.05) داللة إحصائية عند مستوى الداللة

ظهرت عدم وجود فروق ذات أو رس الحكومية بمحافظة الخليل تبعًا لمتغير المديرية، دالميين في االتربو 

جتماعية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية داللة إحصائية في متوسطات الكفاءة اإ

 دمتق، فإنها وفي ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة .ؤهل العلميبمحافظة الخليل تعزى لمتغير الم

 :عدد من التوصيات أهما

على مستوى الذكاء الوجداني والكفاءة االجتماعية  ةحافظللم ارشادية وتأهيلية التخطيط لبرامج -1
.وفق التغيرات والتطورات في طبيعة العمل اإرشادي ا المختلفةمبأبعاده  
كأحد ابعاد الذكاء  ميهطف لدتعاال مستوى  ستهداف المرشدين الذكور ببرامج تدريبية من شأنها تعزيزإ-2

.الوجداني  
العمل من قبل قسم اإرشاد في وزارة التربية والتعليم على اإستمرار في النمو المهني لدى المرشديين  -3

 التربويين في مجال الذكاء الوجداني والكفاءة المهنية.
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Abstract 

The aim of this study was to identify emotional intelligence and its relation to the social 

competence of the educational counselors in the public schools in Hebron Governorate. The 

researcher used the descriptive method. The researcher used two questionnaire to collect the 

first information of emotional intelligence and the second of the social efficiency. The 

validity and stability of this information verified by the appropriate statistical methods. The 

study community was made of 252 counselors, but the study conducted on a sample of 100 

counselors. The study reached the following results: 

The results showed that the total degree of emotional intelligence was very high. There were 

no statistically significant differences in the emotional intelligence averages of the 

educational counselors in the public schools in Hebron governorate due to the gender variable 

on the total degree of intelligence. There were no statistically significant differences at the 

level of significance α (00.05) in the emotional intelligence averages of the educational 

counselors in the public schools in Hebron Governorate according to the variable years of 

experience on the total score.  

There were no statistically significant differences at the level of significance (α 00.05) in the 

emotional intelligence averages of the educational counselors in the public schools in Hebron 

governorate according to the variable of the Directorate on the total score of emotional 

intelligence. 

It did not also find any statistically significant differences in the emotional intelligence 

averages of the counselors the educators in the public schools in Hebron Governorate 

attributed to the variable of the academic level on the total degree of emotional intelligence. 

The results showed that the overall degree of social efficiency was high, with no statistically 

significant differences in the social efficiency averages of the educational counselors in the 

public schools in Hebron governorate due to gender variable. 
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 In addition, there were no statistically significant differences at the level of (α≤0.05) in the 

social efficiency averages of the educational counselors in the public schools in Hebron 

governorate according to the variable years of experience. 

It found that there were no statistically significant differences at the level of (α≤0.05) in the 

social efficiency averages of the educational counselors in the public schools in Hebron 

governorate according to the variable of the Directorate. While there were no statistically 

significant differences in the social efficiency averages of the educational counselors in the 

public schools in Hebron governorate due to the variable of the academic level. 

The study also found a positive relationship of statistical significance between the total 

degree of emotional intelligence and all dimensions of emotional intelligence and the total 

degree of social efficiency and all dimensions of social efficiency. 

In light of the findings of the study, it gives the following recommendations: 

1. Planning of guidance and rehabilitation programs that maintain the level of emotional 

intelligence and social efficiency in their dimensions and the paragraphs and 

developments in the nature of the extension work. 

2. targeting male guides training programs of the academic proposal. 

3. work by the Department of Guidance in the Ministry of Education to continue to grow 

professional educational counselors in the field of emotional intelligence and 

professionalism. 
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 :المقدمة
تعتبر الخدمات اإرشادية ضرورة ملحة في وقتنا الحاضر، نظرًا للتقدم التكنولوجي السريع وما احدثه    

 Psychological guidance)رشاد النفسي )ا التقدم من مشكالت وضغوط على الفرد والجماعة فاإهذ

من خالل البرامج الوقائية والنمائية والعالجية لتحقيق مجموعة  فرادمجموعة من الخدمات التي تقدم لألو ه

فراد في المجاالت جية لألانتجتماعي والعمل على زيادة اإهداف التي تتمثل في التوافق النفسي واإمن األ

من جوانب العملية التربوية التي تقدمها  مهماً  رشاد النفسي والتربوي جانباً يعتبر اإبالتالي  ،المختلفة

ثر كبير على مساعدة الفرد في مواجهة مشكالته ومايعترض أستثناء، لما له من إالمدرسة للطلبة دون 

، النفسيةعلى مستوى من الصحة أ لى إمكانياته والوصول إ مساهمة الفعالة في تنميةوال نموه السوي سبيل 

في المؤسسة  فرادفالمرشد التربوي بخلفيته العلمية وخبرته الميدانية يقدم خدمات تربوية وإرشادية لجميع األ

فدور المرشد التربوي في المدرسة دور حيوي هدفه تحقيق التوافق التربوية من طالب ومعلمين وإداريين، 

  لتربوي واإجتماعي والمهني لمساعدة االفراد للوصول الى أعلى مستوى من الصحة النفسية.النفسي وا

خررين مرن القررن الماضري فري العقردين اآ (Emotional Intelligence)وجرداني حظي مفهروم الرذكاء الو  

 نظرراً  اً كثرر الموضروعات دراسرة وبحثرأمرن صربح أهتمام الكثير من الباحثين في علم النفس التربوي حتى إب

في نجاحره وقدرتره  ةهميته ودوره الفعال في حياة الفرد وصلته الوثيقه بتفكيره وذكاءه ومساهماته الواضحأل

ن ألررى إشررارت الدراسررات أوقررد  ،فررراد مجتمعررهأالترري يتفاعررل فيهررا مررع  ةعلررى التكيررف فرري المواقررف الحياتيرر

الرذي يعرد مفتراح النجراح  وجردانيالرذكاء ال لرىإنمرا يحتراج إالذكاء العام وحده اليضمن نجاح الفررد وتفوقره و 

 .(Vincent ,2003)في المجاالت العلمية والعملية 

نفعاالتنرا، اتتضمن معرفتنا ب وجدانين القاعدة األساسية في الذكاء البأ Davies) ,2000) وأشار ديفس  

تخراذ إلتخطريط، و ستخدامها لصنع قراراتنرا مرن خرالل تعلرم طررق التفكيرر التري تتضرمن حرل المشركالت، وااو 

جتماعيررة، والشخصررية، وتحويلهررا إلررى المواقررف القرررارات، وذلررك لمسرراعدة األشررخا  فرري نقررل المهررارات اإ
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ويعرررد الرررذكاء  ،نفعاليرررة بطريقرررة مباشررررةتعلم طويرررل المررردى، وبرررذلك يرررتم تعلرررم الكفررراءة اإلرررالحياتيرررة كرررأدوات ل

فررة اإنسرران لذاترره وصررفاته،  ومعرفترره ل خرررين ألنرره يتعلررق بمعر  ،لنجرراح اإنسرران أساسررياً  مرتكررزاً وجررداني ال

 (.2012، ابراهيم) وصفاتهم، وإدراكه لواقع اآخرين

مرتالك الفررد لمهرارات الرذكاء الوجرداني مرن ان أ(Kelly & Moon, 1998)  وأشرار كرل مرن كيلري ومرون  

األساسية الملحرة  تعد  من المتطلبات وجدانيالعوامل األساسية التي تحدد نجاحه، إذ إن عناصر الذكاء ال

نسرجام برين في كونه يرفع من درجرة اإوجداني ( إلى أهمية الذكاء ال2006) البورينيكدت أ، و لنجاح الفرد

تخرراذ القرررارات الحياتيررة بطريقررة أفضررل، اطمئنرران، و العواطررف والمبررادل والقرريم، ممررا يشررعر الفرررد بالرضررا واإ

س وإيجاد الدافعية الذاتية، والحصول على معاملة أكثر والصحة الجسدية والنفسية، والقدرة على تحفيز النف

 ، وتكوين العالقات والصداقات الجيدة، والنجاح الوظيفي.اً احترام

 ،كتئراب وتسررب الطلبرة مرن المردارسرتفراع معردالت القلرق واإإبن العصرر الحرالي يتسرم أكد جولمان أكما 

ن أحررردا  وتشرررهد كثيرررر مرررن األ ،فرررراداألالء ؤ لهررر وجررردانيلرررى تررردني مهرررارات الرررذكاء الإ لرررذلكالسررربب ويعرررود 

دارتهررررا إشررررخا  المتميررررزين فرررري الررررذكاء الوجررررداني يعرفررررون مشرررراعرهم الخاصررررة بشرررركل جيررررد ويقومررررون باأل

نفسررهم مررن نررراهم متميررزين فرري كررل مجرراالت أخرررين بصررورة ممتررازة هررم ويفهمررون ويتعرراملون مررع مشرراعر اآ

 .(1995 )جولمان،الحياة 

هميتهرا فري أل نظرراً ، هتمرام كبيرر مرن البراحثين فري العقرديين الماضريينإجتماعيرة بالكفراءة اإ مفهروم وحظي

وتعرد مرن العوامرل الهامرة فري  (shujja & malik, 2011) شروجا وماليرك ماكن العمل والبيئات التعليميةأ

ترؤدي  جتماعيرةتحديد التفاعالت اليومية للفرد مع المحيطرين بره فري مجراالت الحيراة المختلفرة، فالكفراءة اإ

 فررررادللصرررحة النفسرررية لأل جتمررراعي والتكيرررف السرررليم وتررردل علرررى التوافرررق، كمرررا تعتبرررر معيررراراً لرررى النجررراح اإإ

 .(2008، الدادا)
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جتماعيررة الترري يحتاجهررا الفرررد لكرري يررنجح فرري حياترره لجميررع المهررارات اإجتماعيررة مظلررة وتعررد الكفرراءة اإ

ختيرار المهرارات المناسربة لكرل إقردرة علرى الة توجرد لديره جتماعيرالكفاءة اإ وفالفرد ذ ،جتماعيةوعالقاته اإ

 .(2003ن، ييجابية )حسإلى نواتج إموقف ويستخدمها بطرق تؤدي 

نفعرالي لردى المرشرد الطالبري فري مردارس ( بعنروان مسرتوى الرذكاء اإ2014الصبحيين ) شارت دراسةأوقد 

حصرائية إفرروق ذات داللرة م وجرود عردهرم نتائجهرا أ مرن  وكران ،المتغيرراتمدينة الرياض فري ضروء بعر  

ودراسرة  والخبررة والمؤهل العلميتعزى لمتغير الجنس  لطالبيفي متوسطات الذكاء الوجداني لدى المرشد ا

 .(2013( ودراسة الزهراني )2013علوان ونواجحة )

 ةودراسرررة الطيرررر  ،(2015جتماعيرررة كدراسرررة الحجرررار )هررروم الكفررراءة اإفكثيرررر مرررن الدراسرررات لم تشرررار أوقرررد 

 (.2008)وودراسة ابوحل ،(2012)

 :مشكلة الدراسة
مرن تحقرق لالحاجرة ضررورية وملحرة ل وتبردمفاهيم جديدة كالرذكاء الوجرداني فري مجرال علرم الرنفس  بظهور 

المحكرات  برؤ بربع نفري التسرهام الرذكاء الوجرداني إمنطلقات تلك المفراهيم التري تقروم عليهرا ومعرفرة مردى 

 .اعيةجتمومنها الكفاءة اإخرى األ

جتماعيررررة العالقررررة بررررين الررررذكاء الوجررررداني والكفرررراءة اإ معرفررررةمررررن هنررررا جرررراءت فكرررررة الدراسررررة الترررري تحرررراول 

هميرررة كبيررررة فررري تحسرررين العمليرررة التربويرررة وحرررل مشررركالت الطلبرررة التررري أ للمرشررديين التربرررويين لمرررا لهرررم مرررن 

 :الرئيس االتي جابة عن التساؤلمما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في اإ نطالقاً إو ، تواجههم

جتماعيرة لردى المرشرديين التربرويين فري المردارس الحكوميرة بمحافظرة اإ ماعالقة الرذكاء الوجرداني بالكفراءة

 من وجهة نظرهم. الخليل

 :سئلة الفرعية االتيةويتفرع من السؤال الرئيس األ
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ين متوسررطات برر( α ≥ 0.05)مسررتوى الداللررة  هررل توجررد عالقررة إرتباطيررة ذات داللررة إحصررائية عنررد --1

تقدير مستوى الذكاء الوجداني ومتوسطات تقدير مستوى الكفراءة اإجتماعيرة لردى المرشرديين التربرويين 

 في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل.

 الخليل.مستوى الذكاء الوجداني لدى المرشديين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة  ما-2

مسررتوى  تقرديرمتوسررطات  فري( α ≥ 0.05)ة عنررد مسرتوى الداللررة يئحصراإهرل توجررد فرروق ذات داللررة -3

لدى المرشرديين التربرويين فري المردارس الحكوميرة فري محافظرة الخليرل تعرزى لمتغيررات  الوجداني الذكاء

 (ؤهل العلميالمديرية، الم)الجنس، سنوات الخبرة، 

 الحكومية بمحافظة الخليل. سجتماعية لدى المرشدين التربويين في المدار ما مستوى الكفاءة اإ-4

تقردير مسررتوى  متوسررطات فري( α ≥ 0.05)حصرائية عنررد مسرتوى الداللررة إهرل توجررد فرروق ذات داللررة -5

 للمتغيررات تعرزى  الخليرل بمحافظرة الحكوميرة المردارس فري التربرويين المرشديين لدى االجتماعية الكفاءة

 (ؤهل العلميالخبرة، المديرية، الم الجنس، سنوات)

 :الدراسة تافرضي
 

 الررررذكاء متوسررررطات بررررين( α ≥ 0.05حصررررائية عنررررد مسررررتوى الداللررررة )إالتوجررررد عالقررررة ذات داللررررة  --1

عنررررد المرشررررديين التربررررويين فرررري المرررردارس  جتماعيررررةاإ الكفرررراءةتقرررردير مسررررتوى  متوسررررطات وبررررين الوجررررداني

 .الحكومية بمحافظة الخليل

 تقرردير مسررتوى  متوسررطات فرري( α ≥ 0.05)ة لررحصررائية عنررد مسررتوى الدالإالتوجررد فررروق ذات داللررة -2 

 .الخليلالذكاء الوجداني لدى المرشديين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة 

 تقرردير مسررتوى  متوسررطات فرري( α ≥ 0.05)حصررائية عنررد مسررتوى الداللررة إالتوجررد فررروق ذات داللررة  -3

 لمتغيرررات  الخليررل تعررزى بمحافظررة  ةيررالررذكاء الوجررداني لرردى المرشررديين التربررويين فرري المرردارس الحكوم

 .، المديرية، المؤهل العلميسنوات الخبرةالجنس، 
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مسررتوى  تقرردير متوسررطات فرري( α ≥ 0.05)حصررائية عنررد مسررتوى الداللررة إالتوجررد فررروق ذات داللررة  -4

 .الخليلالمرشديين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة  جتماعية لدىاإالكفاءة 

مسررتوى  تقررديرمتوسررطات  فرري( α ≥ 0.05)حصررائية عنررد مسررتوى الداللررة إذات داللررة  ق التوجررد فرررو  -5

ات لمتغيرر  الخليرل تعرزى المرشديين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة  جتماعية لدىاإالكفاءة 

 .، المديرية، المؤهل العلميالخبرةسنوات  الجنس،

  :همية الدراسةأ
 

 :تيةنب االاوالدراسة في الجهذه تأتي أهمية 
 :همية النظريةاأل-أ

جتماعيررة عنررد هميررة الدراسررة مررن نرردرة الدراسررات الترري تناولررت الررذكاء الوجررداني وعالقترره بالكفرراءة اإأ تنبررع  .1

 محافظة الخليل. ولى فياألبحيث تعتبر الدراسة ن في المدارس الحكومية يالمرشدي

 ن التربويين.يالمرشدي يتعنى الدراسة الحالية بشريحة مهمة في الميدان التربوي وه .2

جرراء دراسرات إالطرالب والعراملين فري مجرال علرم الرنفس الرى  المختصريننظرر قد تلفت الدراسة الحاليرة  .3

 خرى.أاخرى حول متغيرات الدراسة وربطها بمتغيرات 

جتماعية لدى توفير المعلومات للباحثيين والمرشديين بحيث تبصرهم بعالقة الذكاء الوجداني بالكفاءة اإ .4

 رشديين التربويين.ملا

 :همية التطبيقيةاأل -ب

سررررتحدا  دورات تدريبيررررة للمرشررررديين إ وأنتررررائج الدراسررررة قررررد توجرررره وزارة التربيررررة والتعلرررريم علررررى تكثيررررف  .1

 .وتطوير الكفاءة االجتماعية التربويين تساعدهم على تنمية الذكاء الوجداني لديهم

اليرة والتري طبقرت علرى المرشرديين التربرويين الحسرة دوات الدراأقد يسرتفيد البراحثيين والمتخصصرين مرن  .2

 في محافظة الخليل.
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جراء المزيد من الدراسات المستقبلية حول هذا الموضوع مام الباحثيين إأتضع الدراسة الحالية الطريق  .3

 .توصياتليه البحث من نتائج ويضع من إمن خالل ماسيتوصل 

 :هداف الدراسةأ
 

جتماعيرررة عنرررد المرشرررديين التربرررويين فررري المررردارس ي والكفررراءة اإدانلوجرررالرررذكاء استقصررراء العالقرررة برررين إ .1

 الحكومية بمحافظة الخليل.

فري المرشرديين  والتري تتمثرلفراد العينة ألدى جتماعية التعرف على مستوى الذكاء الوجداني والكفاءة اإ .2

 التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل.

الوجرداني برين المرشرديين التربرويين فري المردارس الحكوميرة تعرزى  كاءالرذماكانت الفرروق فري  إذامعرفة  .3

 (.المؤهل العلمي/ المديرية الى المتغيرات الديموغرافية )الجنس/الخبرة/

المرشرررديين التربرررويين فررري المررردارس الحكوميرررة  جتماعيرررة بررريناإماكانرررت الفرررروق فررري الكفررراءة  إذامعرفرررة  .4

 (.المؤهل العلمي/ المديرية الخبرة/نس/الجلى المتغيرات الديموغرافية )إتعزى 

 

 :الدراسةمصطلحات 
 

 :وهي تشمل الدراسة على المصطلحات االتية 

ــاكاء الوجــداني سررتمرار فرري مواجهررة هررو القرردرة علررى التعرراطف والشررعور باألمررل وحررث الررنفس علررى اإ :ال

 (2000حباطات والتحكم في النزوات )جولمان، اإ

فرراد عينرة الدراسرة علرى مقيراس الرذكاء الوجرداني أالدرجة التي يحصل عليهرا  انهأب :جرائياإ ةالباحث هتعرفو 

 المستخدم في هذه الدراسة.
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هي القردرة علرى التكيرف والتفاعرل بشركل فعرال فري المواقرف الرذي يمرر بهرا الفررد فري و  :جتماعيةالكفاءة اإل

 .(2004)ابوهاشم، حسن،  المجتمع

جتماعيرة فرراد عينرة الدراسرة علرى مقيراس الكفراءة اإأل عليهرا يحصرتري بالدرجرة ال :جرائيـاإ ةفه الباحثـتعر و 

 المستخدم في هذه الدراسة.

حرد التخصصرات أولرى فري الشخص المتخصص والحاصل على الدرجة الجامعيرة األ وه :المرشد التربوي 

عامرل مرع التم بجتمراع( ويقرو وعلرم اإ جتماعيرة /لخدمة اإا رشاد النفسي / علم النفس /واإ )التوجيةتية اآ

جتماعيرررة بهررردف مسررراعدتهم فررري كالنفسرررية والتعليميرررة واإ هفرررراد المدرسرررة ذوي المشررركالت المختلفرررأجميرررع 

 .(2007 )عبد القادر، لى حل لهذه المشكالت التي يعانون منهاإالوصول 

 :حدود الدراسة
 :علىالدراسة حدود تقتصر 

س الحكوميررررة فرررري مررررديريات التربيررررة والتعلرررريم دار المررررالعرررراملين في المرشررررديين التربررررويين :الحرررردود البشرررررية-1

 .بمحافظة الخليل

 بمحافظة الخليل. في مديريات التربية والتعليم المدارس الحكومية :الحدود المكانية-2

 .2019-2018العام الدراسي  :الحدود الزمانية-3

التربرررويين فررري  يينرشررردجتماعيرررة لررردى المالرررذكاء الوجرررداني وعالقتررره بالكفررراءة اإ :الحررردود الموضررروعية-4

 .المدارس الحكومية بمحافظة الخليل
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 الفصل الثاني
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 اإلطار النظري 
 

وما  ،الذكاء الوجدانييشتمل هذا الفصل من الدراسة على األدب النظري الذي يقدم تعريفًا عامًا بمفهوم 

، وينتهي فرعية اوينجتماعية وما يتصل بها من عنالكفاءة اإ، ومفهوم محات ومفاهيبه من توضي تبطير 

 هذا الفصل بعرض أبرز الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة.

 األدب النظري للاكاء الوجداني 
 مفهوم الاكاء :األولالمحور 

 :صطالحاً او معنى الذكاء لغة 

 :لغةنى الاكاء عم 

 وهي مجموعة من القدرات النفسية كاإحساس واإدراك واإنفعال والعاطفة والتصور والتذكر والتخيل 

 .(1991، وجيزالمعجم ال)

 :صطالحا  إمعنى الاكاء 

 :اإصطالحي للذكاء فله تعريفات متعددة وكثيرة منها مايلي أما عن المعنى

فكير العاقل والسلوك الهرادف لترأثير الفاعرل فري على الت ة الكليةقدر ال بأنه الذكاء (Wexler) يعرف وكسلر

شرركل مررن أشررركال  وأن الرررذكاء هرر (piaget) فــي حـــين يــره  ياجيــه .(2010 بوشررعيرة،، ا)غبرراري  البيئررة

عملية توازن مستمرة وجهد حثيث إدخرال الجديرد فري إطرار البنيرات العقليرة الموجرودة  وفه ،التكيف المتقدم

 .(2003 )حسين، يدة أكثر تكامالً بنيات جدإيجاد  سعيال مع سابقاً 

قرردرة فطريررة عامررة يررؤثر فرري جميررع أنررواع األنشررطة العقليررة مهمررا  وفقررد ذكررر بررأن الررذكاء هرر أمــا ســبيرمان 

 .(2010أبوشعيرة، ، )غباري اختلف هذا النشاط من حيث الموضوع والشكل 

 :تيالكامقسمة هي م و مفاهي ثال هذا المفهوم ينقسم إلى أن  باإضافة إلى
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 :أنواع الاكاء
تعرددت أنررواع الررذكاء بتعردد اإختبررارات الترري أعردت لقيرراس القرردرات المرتبطرة بالررذكاء مررن وجره نظررر الكثيررر 

الذي تحد  عن نظرية العاملين بوجود نوعين من  (1963spearman ,وقد أكد سبيرمان ) ،من العلماء

عامررل  والررذكاء الثرراني ،وم بهررا الفررردالترري يقرر األداءاتيررع جم عررام يررؤثر علررىعامررل فالررذكاء األول  ،الررذكاء

تحد  عن نظرية العوامل  ( والذي1974Thorndike ,تأثيره على أداء ما، أما ثورندايك ) خا  يقتصر

 :للذكاءالمتعددة فقد أكد بوجود ثالت أنواع 

 .)المادي(الذكاء الميكانيكي  :أوال

 .المجردة والمعانيوز لرمالذكاء المجرد المرتبط بفهم ا :ثانيا

 .(2008 اإجتماعي المرتبط بقدرة اإنسان على فهم اآخرين )أبوحويج، صفدي، الذكاء :ثالثا

ويعنرري برره الكفرراءة العقليررة غيررر  ،قررام بتقسرريم الررذكاء إلررى الررذكاء السرريالقررد ف( cattel, 1971كاتررل )أمررا 

الررذكاء  وأمررا الررذكاء اآخررر فهرر ،الحرفيررة(و أ يررة)العددألشرركال وإدراك المتسلسررالت  اللفظيررة بوصررفه تصررنيفاً 

ثر بشركل ( التي تتضرح فيره المهرارات والمعرارف والتري تترأIntelligenceCrystallized) الصلب المتبلور

 .قوي بالعوامل الثقافية لألفراد

 رجرةي داألفرراد لريس فر والفررق برين ،جراردنر أن الرذكاء لريس أحاديراً  واردوتؤكد نظرية الذكاءات المتعددة له

سررتعراض ألنررواع إ وفيمررا يلررييمكررن تنميتهررا بطرررق مختلفررة  وهررذه الررذكاءات ،نوعيررة الررذكاء وإنمررا فرريالررذكاء 

 :جاردنرالذكاء حسب نظرية 

 Linguistic Intelligence: اللغوي الاكاء  :األولالنوع 
ر ذكاء يظهررالرر مررن وهررذا النرروع، ويتمثررل فرري حاسررة األفررراد لألصرروات والمقرراطع والمفررردات والمعرراني اللغويررة

 واإعالميين. ،والشعراء ،واألدباء ،مفكرينعند ال
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 Logical– Mathematical Intelligence :الاكاء المنطقي الرياضي :الثانيالنوع 

مررررات ويتمثررررل فرررري القرررردرة علررررى اإسررررتدالل الرياضرررري ومعالجررررة العالقررررات الرياضررررية المنطقيررررة وإتقرررران المه

والمررواد العلميررة  ،والفيزيرراء، ختصررين بالرياضررياتعنررد المء يظهررر ذكاالرر وهررذا النرروع مررن، الرياضررية العدديررة

 األخرى.

  Musical Intelligence :الاكاء الموسيقي :الثالثالنوع 

بتكرررار اإيقاعرررات والنغمرررات الموسررريقية والترررذوق واإسرررتماع للمقطوعرررات اويتمثرررل فررري القررردرة علرررى إنتررراج و 

 والمطربين.، والملحنين ،ازفينالعند وهذا النوع من الذكاء يظهر ع، الموسيقية

 Spatial Intelligence :الاكاء البصري )الفراغي( :الرابعالنوع 

داء التحرررويالت للمررردركات البصررررية أو  ،والفررررا  ،والشرررك ،والموقرررع ،ويتمثرررل فررري القررردرة علرررى إدراك المكررران

 والنحراتين ،اريينمعمرال ،سرينهندالمو  ،وهرذا النروع مرن الرذكاء يظهرر عنرد الفنرانين، والفررا  ،المتعلقة بالمكان

 .(2002 )منصور، واخرون،

 Bodily – Kinesthetic Intelligence :الجسمي والاكاء الحركي أ :النوع الخامس

ويتمثررل فرري قرردرة الفرررد علررى السرريطرة علررى الحركررات الجسررمية المختلفررة وإتقرران المهررارات الحركيررة الدقيقررة 

 ،والعررازفين ،ء يظهررر عنررد الالعبررين الرياضرريينن الررذكاالنرروع مررذا وهرر ،والتعامررل مررع األشررياء بمهررارة فائقررة

 والراقصين.

 Interpersonal Intelligence: اإلجتماعيالاكاء  :النوع السادس

ويتمثررل فرري قرردرة الفرررد علررى فهررم اآخرررين واإسررتجابة بشرركل الئررق مررع األفررراد مررن ذوي األمزجررة والرردوافع 

وتكروين الصرداقات إضرافة إلرى القردرة علرى التعررف تماعية ات اإجالقالعالمختلفة وقدرة الفرد على تشكيل 

، المرشررديين النفسرريين والتربررويينو  ،علررى رغبررات اآخرررين وهررذا النرروع مررن الررذكاء يظهررر عنررد رجررال الرردين

 وموظفي العالقات العامة. ،ورجال المبيعات ،المعالجين النفسيينو 
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 Intrapersonal Intelligence :الاكاء الشخصي :النوع السابع

إضافة إلى التعرف علرى  ،ويتمثل في قدرة الفرد على فهم ذاته وتحديد إمكانياته ونقاط الضعف والقوة لديه

 المشاعر الذاتية.

 الروحي:الاكاء  الثامن:النوع 

باإرتيراح  ونشرعر ،والروحانيرةنحن في حياتنا نقابل كثير من األشرخا  الرذي نررى فري وجروههم الصرفاء  

برل بسربب مايشرع مرن  ،الحوار وإالقناع والتحد  ببالغة بسبب قدرتهم علىقط م ليس فرب إليهلتقوا للنظر

وهذا النوع من الذكاء يظهر عند  والحب،والصدق والسماح  والسم انيوجهه من نور ومايصل إليه من مع

 والمتصوفين.الزعماء الدينيين 

 Intelligence El Emotional :الاكاء الوجداني التاسع:النوع 

والتعرراطف والقرردرة علررى تفهررم مشرراعر اآخرررين  ،والتعبيررر عنهرراي قرردرة الفرررد علررى قررراءة المشرراعر ثررل فررويتم

 الصعاب.و مواجهة اإحباطات و  ،الناس والتوافق مع ،معهم

 (الحاسة السادسة)الحدس  :النوع العاشر 

إخضراعه  ويره أمكرن تفسر يل الالتنبرؤ بشرك وويتمثرل فري األشرخا  التري لرديهم قردرة خاصرة علرى التوقرع أ

شرفافية معينرة تجعلهرم قرادرين علرى قرراءة األحردا  بشركل أكثرر  وكأنره برداخلهم بصريرة خاصرة أو  ،للمنطرق

 .(2008 )السليتي، من بقية الناس وضوحاً 

 :الجاور التاريخية للاكاء الوجداني
السرنين  ى مرروعلر ،نينسرااإاعتبرت محاوالت وصف الذكاء الوجداني قديمة قدم محاوالت تفسرير السرلوك 

 ،قام العلماء والمنظرون بدراسة ومناقشة الجانب الوجداني للعقل لوصفه عنصر أساسي للطبيعة اإنسرانية

 بدراسة العالقة بين الذكاء والوجدان باعتبارهما متكاملين وليسا متضادين. وقاموا أيضاً 
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والسلوك الحكيم في آخرين ى فهم اعل درةأي الق ،أن الذكاء اإجتماعي روندايكعتبر ثإ  :1920-1930

 من مظاهر الذكاء. العالقات اإنسانية مظهراً 

صدر كتاب مهرم عرن الرذكاء ومقاييسره ويصرور مفهروم الرذكاء اإجتمراعي فرذكر أنره مسرتقل عرن  :1960

 القدرات األكاديمية وأنه مفتاح أساسي لألداء الناجح في الحياة.

عررددة أن فهررم اإنسرران لنفسرره واآخرررين وقدرترره ات المتالررذكاء عررن ابررهوارد جرراردنر فرري كتهرر ديؤكرر :1985

الذكاء بالعالقة مع اآخرين وكالهما و  ستخدام هذا الفهم وتوظيفه يعد أحد نماذج  الذكاء الشخصي،إعلى 

 مهارات ذات قيمة بالحياة.

 .الشخصيةة و عرفقدم بيتر سالوفي وجون ماير نموذج للذكاء الوجداني في كتابهما خيال الم :1990

 كتابه الذكاء الوجداني. نأصدر دانيل جولما :1995

قرررام جرررراك بلررروك مررررن جامعرررة كاليفورنيررررا بدراسرررة بعرررر  المتغيررررات الشخصررررية المرتبطرررة بالررررذكاء  :1995

وتشير نتائجه أن ذوي الذكاء المرتفرع  ،عن الذكاء والذكاء الوجداني مستقالً  ،عن الذكاء الوجداني المستقل

فري الجوانرب الشخصرية، أمرا  وا أكثرر تميرزا فري الجوانرب العقليرة وأقرل تميرزاً اني كانء الوجدذكاال عن مستقالً 

فرري الجوانررب اإجتماعيررة ولررديهم  فكررانوا أكثررر تميررزاً  ،عررن الررذكاء المتميررزون فرري الررذكاء الوجررداني مسررتقالً 

 .(2010، وجربفز )برادبيري، اآخرينو أنفسهم ونحو إتجاهات إيجابية نح

   Intelligence El Emotional :انيلوجداء االاك
يعتبرر الررذكاء الوجرداني مررن أحرد  الررذكاءات فري علررم الرنفس الترري ظهررت فرري التسرعينيات علررى الررغم مررن 

 ،قترررح وجررود تركيررب شررامل وواسررع مشررابه للررذكاء الوجرردانيإ( 1920فررإن ثورنررديك ) ،وجررود جررذور تاريخيررة

الررذكاء فرري ثررال  أبعرراد واسررعة وهرري  نظميرر مكررن أنأنرره ي نظرراما الواقترررح وفقررا لهررذ ،الررذكاء اإجتمرراعي ووهرر

الررذي يعكررس القرردرة علررى إدارة األشررياء  وويقصررد بالررذكاء الميكررانيكي هرر ،إجتمرراعي(-رمررزي -)ميكررانيكي 

والررذكاء  ،والررذكاء الرمررزي المجرررد يقصررد برره القرردرة علررى إدارة وفهررم األفكررار والرمرروز لرردى النرراس ،واألدوات
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وبمعنرررى  خرررر القررردرة علرررى معالجرررة الحررراالت ، فهرررم وإدارة النررراسدرة علرررى إلرررى القررر يريشررر واإجتمررراعي وهررر

قد أشار إلى الجوانرب غيرر العقليرة للرذكاء الوجرداني ومردى  (1996) الشخصية على الرغم من أن وكسلر

ية لعقلنب اهتمامه على الجواإ أهميتها من التوافق والنجاح في الحياة إال أنه لم يهتم بتلك الجوانب وانصب 

 .(2007 ي،سمادون)ال

   Intelligence Emotional الوجدانيمفهوم الاكاء 
يقابلرره العديررد مررن المصررطلحات  (Emotional Inteligence) اإنجليررزي الحظررت الباحثررة أن المصررطلح 

، 1995 والررذكاء العرراطفي )جولمرران، ،(2004 فمنهررا ذكرراء المشرراعر )جولمرران، ،المترجمررة باللغررة العربيررة

روبنررررررز و  ،2001 ،جولمرررررران)والررررررذكاء الوجررررررداني  ،(2009 ،عجررررررين ،2006 ،ريف، شرررررر2004،دةخوالررررررال

وإن كانرررررت الترجمرررررة  ،(2001 ،وراضررررري 2001 ،والرررررذكاء اإنفعرررررالي )عثمررررران ورزق ، (2000 ،وسررررركوت

إذ وجرردت  (الحرفيررة لهررذا المصررطلح هرري الررذكاء االنفعررالي إال أن الباحثررة تبنررت مصررطلح )الررذكاء الوجررداني

 :آتيا وختيارها وذلك على النحإسبب  مفاهيمتلك الربية لالع جذورفي ال

 دإسرتعدا هريفري علرم الرنفس  والشرفقة ،القرابرةوالعاطفرة هري أسرباب  ،من عطف أي أشفق ةمشتق :العاطفة

 شيء.و بصاحبه إلى الشعور بإنفعاالت معينة والقيام بسلوك خا  حيال فكرة أ نفسي ينزع

وفررري علرررم نفرررس  ،المررررء ويجرررده فررري نفسرررههررري مايحسررره والمشررراعر  ،علرررممشرررتقة مرررن شرررعر أي  :المشـــاعر

ولره مراترب متفاوترة  ،أسراس كرل معرفرة ووه مباشراً  وأفعاله إدراكاً  ،وأحواله ،المشاعر هي إدراك المرء لذاته

 .(1989 ز،ي)المعجم الوج النزوع ،اإدراك، الوجدان وهي ومظاهره ثالثة، الوضوح

 .(1991 )المعجم الوجيز، منفعل وفه نقباضاً إ وأ نبساطاً إه تأثر بأي  بكذانفعل إمشتقة من  :اإلنفعال

والوجرردان فرري علررم  ،غضررب أي عليرره موجرردة دووجرر ،حررزن  أي مشررتقة مررن وجررد فررالن يجررد وجرردا :الوجــدان

الفكرر والنرزوع وإلرى  هويقابلر ،واأللرم ،جملة الظواهر اإنفعالية لدى اإنسان كالحب والربغ ، واللرذة :النفس

 .(1989، هر النفسية كلها )المعجم الوجيزالظوا  ة ترجعثالثه الهذ
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أمررا المشرراعر فتركررز  ،سررلوكالأن العاطفررة تركررز علررى اإسررتعداد للشررعور باإنفعررال والقيررام ب وترررى الباحثررة

أو  ضررطراب حرراد يشررمل الفرررد كلرره وقررد يكررون سررلبياً إبينمررا يركررز اإنفعررال علررى  ،علررى إدراك المرررء لذاترره

نره يمثرل جملرة الظرواهر أحيث  ،من العاطفة واإنفعال ان نجد أنه يشمل كالً للوجد نظرنا إذا ولكن، إيجابياً 

سرتخدام مصرطلح إوعلى ذلك نجرد أن ، من مظاهر المشاعر فإنه يعد مظهراً  اإنسان كذلكاإنفعالية لدى 

 ة.مناسبأكثر المفاهيم  وه (Emotional Inteligence) الذكاء الوجداني لترجمة مصطلح

 & Mayer)ء الوجررداني فرري سلسررلة مررن المقرراالت األكاديميررة لمرراير وسررالوفي هرروم الررذكاث تطررور مفيررح

Salovey, 2000)   ًمرررن أوائرررل التسرررعينات باإعتمررراد علرررى بنيرررة متناميرررة ألبحرررا  وثيقرررة الصرررلة  بررردءا

 .التجريبيبالموضوع أكثر من اإعتماد على البحث 

 جولمان إثر نشر كتاب  العالم إلىالغربية قافة في الثاني لوجدويعود الفضل في شهرة مفهوم الذكاء ا

(Intelligence Emotional و ) ًفتررض جولمران إو  1995عرام  الذي صنف ضمن الكتب األكثر رواجا

 في كتابه أن الذكاء الوجرداني أهرم مرن الرذكاء العرام فري التنبرؤ بنجراح األفرراد فري حيراتهم العمليرة )الهنراني،

2002). 

الدارسرين لتحديرد تعريررف و تظرافرت جهرود البرراحثين ) 1920) عرام لوجردانيا الررذكاءطلح ر مصرمنرذ ظهرو و 

 :وفيما يلي سوف يتم ذكر بع  هذه التعاريف وجدانيدقيق واضح للذكاء ال

الفرررد علررى إدراك  بأنرره قرردرةالررذكاء الوجررداني   (Mayer & Salovy, 1997) عرررف مرراير وسررالوفي

بحيرث  ،التفكير وفهم ومعرفرة إنفعراالت اآخررين ساعده علىيل ،عالإنفلك اإنفعاالته للوصول إلى تعميم ذ

 .الذهني المتعلق بتلك اإنفعاالتو تؤدي إلى تنظيم وتطوير النم

( بأنرره قرردرة الفرررد علررى فهررم وإدراك وتفسررير إنفعالترره وتنظيمهررا والترري تعمررل علررى 2005ويعرفرره الديرردي )

ي والقردرة علرى التفكيرر عنرد الفررد) الديردي، العقلر النمو طويرلي تمساعدته على فهمانفعاالت االخرين بالتا

2005) 
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لطريقرة التري يرتمكن مرن خاللهرا الفررد مرن فهرم نفسره أنره افيعرفه على  Bar-On, 2000)) ون ا -أما بار

 ،لمتطلبرات الموقرفعالة ف هوفهم اآخرين، وبناء عالقة معهم، والتأقلم مع الوضع المعاش من أجل مواجه

مجموعرررة منظمرررة مرررن المهرررارات  بأنررره ،فيمرررا بعرررد وجررردانيتعريرررف الرررذكاء ال Bar-On)) اون  -برررار أعرررادو 

المعرفيررة فرري الجوانررب الشخصررية واإنفعاليررة واإجتماعيررة والترري تررؤثر فرري قرردرة الفرررد علررى  والكفرراءات غيررر

 .اةعامل مهم لتحديد قدرة الفرد على النجاح في الحي ومواجهة المطالب والضغوط البيئية وه

والتميرز بينهرا وإدراك  على إدراك الحاالت المزاجيرة ل خررين، القدرة بأنه (2000) كفافيوال رسعوعرفه األ

 .ودوافعهم ومشاعرهم، ويتضمن ذلك الحساسية لتعبيرات الوجه والصوت واإيماءات نواياهم،

 ،لشرعورورفاهيرة ا ،قلربوفطنرة ال ،نوع حساسية الفؤاد وبأن الذكاء الوجداني ه( 2007) يرى عثمانكذلك 

 .العاطفةونبل  ،وجيشان اإنفعال

التواصل اإيجابي مرع الرذات واآخررين بقليرل مرن  وأن الذكاء الوجداني ه (2010)في حين ترى الخليفي 

وتلقررري مررن المتررأثرين وفعاليتررره  الررذي يجررد قبرروالً و الررذكاء وكثيررر مررن المهرررارة فالتررأثير الفعررال فرري اآخررررين ه

الفررررد لكيفيرررة إدارة مشررراعره وضررربطها وجعلهرررا بوابرررة  ولمرررؤثر أي مرررن ارة ووعررربمهررراإال العظمرررى ال تتضرررح 

 .إتصال إيجابي مع مشاعر بقية األفراد

 مررن خررالل الرروعي بهررا وادراك مشرراعره الررذاتإدراك  قرردرة الفرررد علررى والررذكاء الوجررداني هرر نأوترررى الباحثررة 

 بهم.تأثير على الدرة والقخرين من ايماءاتهم وتعبيرات وجوههم ومشاعرهم وفهم اآ

 :اإلتجاهات المفسرة للاكاء الوجداني
ودراسرة  ،(2010 أشارت العديد من الدراسرات إلرى أن النمراذج المفسررة للرذكاء الوجرداني كدراسرة )العتيبري،

وأوضح عثمان الخضر  ،(2007، ودراسة )حسن ،(2011 ودراسة )محمد، ،(2010 فرج، )عبد المجيد،

النمـوج  الهجـين داني إلرى قسرمين يمكرن إطرالق علرى قسرم منهرا ء الوجرالرذكا ريراتم نظأنه باإمكان تقسري

(EQ Mixed modle map،)  ًأمررا  ،بأنهررا جررزء مررن الشخصررية لشررموله علررى عوامررل مصررنفة تاريخيررا
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يررررى أصرررحابه أن الرررذكاء  ( حيرررثCognitive modal ) النمـــوج  المعرفـــيالنمررروذج اآخرررر يطلرررق عليررره 

الحرال بالنسرربة للقرردرة الحسرابية الترري هرري  وال اإنفعرالي كمررا هرربالمجرر س تعمررلألسراة باالوجرداني قرردرة عقليرر

 والقرررردرة الميكانيكيررررة الترررري تعمررررل بالمجررررال الميكررررانيكي )الخضررررر، ،قرررردرة عقليررررة تعمررررل بالمجررررال الرياضرررري

2006). 

  كاء الوجررداني فرري ثررالصررنفت نمرراذج الررذفقررد  ،(2013ودراسررة حسررن ) ،(2011أمررا فرري دراسررة محمررد )

 mixed or traits) ختلطررةموالنمرراذج ال، ((ability modle وهرري نمرراذج القرردرات ةرئيسرر حرراورم

models ،)اآتية وركزت الباحثة على النماذج الرئيسة ،ونماذج السمات: 

 :نماج  القدرة في تفسير الاكاء الوجداني )النموج  المعرفي( :أوال

كررز علررى القرردرة علررى إدراك وتنظرريم حيررث تر جررداني الو  ذكاءوهررذه النمرراذج تؤكررد علررى المكونررات المعرفيررة للرر

 :هواإنفعاالت والتفكير فيها ومن أشهر النماذج 

  .(1998نموذج القدرة لماير وسالوفي )-

 الهجين( ج النماج  المختلطة للاكاء الوجداني )النمو  :ثانيا

خصرية ئص الشة وخصراعقليرت الوترى هذه النماذج أن الذكاء العراطفي عبرارة عرن تركيرب يمرزج برين القردرا

 :هووالرفاهية والسعادة ومن أشهر هذه النماذج  ؤلمتل التفا

 :الوجداني اون للذكاء-نموذج بار-

 :وهي اون خمس أبعاد للذكاء اإنفعالي يندرج تحتها خمس عشر )قدرة ومهارة(-حدد بار

 مل الرروعيذاترره وتشررل لفررردتخررتص بنظرررة ا، وتسررمى أيضررا الررذكاء البينشخصرري :العوامررل الداخليررة للفرررد ❖

 وتحقيق الذات. ،واستقاللية الذات ،واعتبار الذات ،بالذات وتأكيد الذات

العوامل الخارجية للفرد وتتعلق في مهارات األفرراد وقردرتهم فري إقامرة العالقرات والتفاعرل مرع اآخررين  ❖

 رين.اآخوالعالقات مع  ،وتشمل المشاركة الوجدانية )التعاطف( والمسؤولية اإجتماعية



19 
 

وتتحررردد بقررردرة الفررررد علرررى النظرررر إلرررى الجانرررب المشررررق مرررن الحيررراة  :لرررة المزاجيرررة العامرررةالحا عوامرررل ❖

 .والرضى عن نفسه وعن اآخرين وتتضمن السعادة والتفاؤل والبهجة

نهيرررار والرررتحكم بمشررراعره إوتخرررتص بقررردرة الفررررد علرررى مواجهرررة الضرررغوط دون  :عوامرررل إدارة الضرررغوط ❖

عوامل التكيرف تتعلرق بتسررامح الفررد مرع الضرغوط وتوافقرره ع.إنردفابط اط وضرروتتضرمن تحمرل الضرغو 

 .(2009معها وتشمل إختبار الواقع والمرونة وحل المشكالت )عثمان، 

 .(1995نموذج دانيال وجولمان للذكاء الوجداني ) -ب

لطرة لمختذج اإال أنه يعتبر من النمرا ،(1990)سالوفي عام و قدم جولمان نموذج معتمد على نموذج ماير 

ج قدرات الذكاء الوجداني مع سمات وخصائص الشخصية متمثلرة فري خصرائص الصرحة النفسرية تي تمز ال

تنقريح نموذجره فري مقرال لره عرام ب قرام ثرم ،بالمشراركة اإجتماعيرة والدافعية والقدرات التي تجعل الفرد فعراالً 

ى مشرراعرنا عرررف علررلررى الترة عالقرردعبررارة عررن  وويشررير دانيررال جولمرران أن الررذكاء الوجررداني هرر ،(1998)

وبررذلك عبررر جولمرران عررن  ،وعلررى تحفيررز ذواتنررا وإدارة إنفعاالتنررا وعالقاتنررا مررع اآخرررين ،ومشرراعر اآخرررين

 )سررمادوني، والتعرراطف ،وحفررز الررذات ،وإدارة الررذات ،الررذكاء الوجررداني بررأربع مجرراالت وهرري الرروعي بالررذات

2007). 

 مزيجرا مختلطراً و عمرا إذا كران قردرة عقليرة أداني وجركاء الهم للرذفسير في توترى الباحثة أن المنظرين اختلفوا 

فقد عده كل من ماير وسالوفي قدرة عقلية بينما رأى  خرون )بار  ،من السمات الشخصية والقدرات العقلية

ات وتميل الباحثة إلى الرأي القائل بأن الذكاء الوجرداني مرزيج مرن القردر  ،بأنه  مزيج مختلط (أون وجولمان

كان الذكاء الوجداني مجموعة من القدرات العقلية فقط فهرذا يعنري أن الفررد الرذي يحصرل و لنه أل ،اتالسمو 

علرى نسربة ذكراء وجرداني عاليرة  سيحصرل أيضراً   (IQ)على نسبة ذكراء عاليرة عنرد قيراس الرذكاء التقليردي 

 رأي ال يتفق مع نتائج الدراسات العلمية.و وه
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 أهمية الاكاء الوجداني 
( لعرردة إعتبررارات يمكررن حصرررها فرري 2000اني مررن وجهررة نظررر مرراير وسررالوفي )الوجررد الررذكاءميررة ع أهترجرر

 :التيا

 للمعلومات في صنع القرار. يعتبر الذكاء الوجداني مصدراً  ❖

فرري  وزيررادة ،تؤديررهتنظرريم والررتحكم فرري المشرراعر ومررا اليعمررل الررذكاء الوجررداني علررى مسرراعدة الفرررد علررى  ❖

 والجسمية للفرد. لنفسيةلصحة اشر لد مؤ الثقة بالنفس والتي تع

 حكامنا.أا و نستمرار الحياة والبقاء بما لها من خاصية موجهه ومرشدة لسلوكإ يعتبر مصدراً  ❖

لإلتصررال والتواصررل مررن خررالل التعبيرررات الوجهيررة والمشرراعر واألحاسرريس المتبادلررة بررين  يعتبررر مصرردراً  ❖

 .(2002، هللا الفرد واآخرين )عبد

الذكاء  يرى أن هناك بع  الخصائص يتمتعون بها األفراد ذو( 2013)ة عمش بوإن أرى فومن ناحية أخ

 كالتالي:الوجداني المرتفع وهي 

 المهنية.قدرة الفرد على تحمل المسؤوليات والتكيف مع البيئة  ❖

العالقرات تعتمرد علرى الثقرة  بره وهرذهقدرة الفرد على تكوين عالقرات إجتماعيرة مرع البيئرة المحيطرة  ❖

 واضح.ل الضغوط البيئية واإجهاد بشكل لى تحمضافة إلة إتبادالم

 باستمرار. وحفز الذاتقدرة الفرد على العمل تحت الضغط  ❖

 واإحباطات.األمل والتفاؤل المستمر والتغلب على القلق  ❖

قرردرة علررى اإسررتمتاع بحفلررة موسرريقية مررع منرراخ باألفررراد المرتفعررون فرري الررذكاء الوجررداني يتمتعررون  ❖

 تنظيمي.
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متوازنرة مشراعره وتكرون  ،شكل مباشر واليخاف عندما يعبر عن مشراعرهوضوح وبشاعره بر ميظه ❖

علررى نفسرره  بهررا ويعتمرردويهررتم  ،مررع المنطررق والواقررع وقررادر علررى التعرررف علررى المشرراعر اآخرررين

 )مستقل(.

 :الذكاء الوجداني المنخف  وهي كالتالي األفراد ذو خصائصإلى  (Hein,1996)وأشار هن 

ويلقي الذنب على اآخرين في المشكالت التي  ،ويلوم الرآخرين باستمرار ،مشاعرهوليات مسؤ  تحملي ال ❖

 يقع بها.

المبالغرة فري مشراعره إضرافة  ويخفي مشاعره الحقيقيرة ويتظراهر بمشراعر مختلفرة ويعمرل علرى التقليرل أ ❖

 إلى أنه عديم اإحساس بمشاعره.

 .نسبياً  يراً صغ كان ولما و وقف ينفجر بقوه لم ويستطيع التحكم بغضبه فه ال ❖

 عتباره قبل التصرف.إ غير متعاطف مع اآخرين وال يضع مشاعر اآخرين في  ❖

 اإعتذار باإخال . والتعبير عن الندم أ وغير واثق بنفسه ويجد صعوبة في اإعتراف بأخطاءه أ ❖

 يمتلك كثير من اإعتقادات المشوهه والمخربة التي تسبب عواطف سلبية. ❖

 ة األمل والنقص واإحباط.ر بخيبالشعو  مرارباستيمتلك  ❖

 والنباترات أ ويتجنب العالقات مع اآخرين والسعي لعمل عالقرات بديلرة مرع بعر  الحيوانرات األليفرة أ ❖

 الكائنات الخيالية.

لديررره القررردرة علرررى التحرررد  بالتفصررريل عرررن األحررردا  الجليلرررة والموضررروعات المعقررردة وطريقرررة تفكيرررره فررري  ❖

 .(2009 ر عن إحساسه ومشاعره بهذا الموضوع )محمد،ة ليخبالقدر  متلكال يالموضوع ولكنه 
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 أبعاد الاكاء الوجداني
لتعدد وجهات نظر الباحثين والخلفية النظرية التي يتبنوها في تصورهم  نظراً  ،تعددت أبعاد الذكاء العاطفي

يررون أنره رون و خر ،دالفرر كهرا التري يمتل فمنهم مرن يررى أنره مجموعرة مرن القردرات ،لمفهوم الذكاء الوجداني

 واإجتماعية.عبارة عن مجموعة من المهارات والكفايات الشخصية 

 :الذكاء الوجداني يتضمن أربعة مكونات وهي أن  ,Goleman)2000جولمان ) وقد أبرز

 (self-awareness) :إدراك الاات

لفرررد قرردرة اعر واللمشرراذه اأي إدراك هرر ،ويقصررد بهررا الرروعي الررذاتي ومعرفررة كيررف نشررعر فرري كررل اللحظررات 

إضررافة إلررى قرردرة الفرررد علررى اسررتخدام المعررارف لتوجيرره نفسرره وإتخرراذ القرررارات  ،علررى الثقررة بنفسرره وكفاءاترره

  .الصحيحة

 ( self Regulation) :ضبط النفس

 وتتمثرل هرذه المعالجرة فري ،واإيرذاء اإزعاجوهي معرفة الفرد بكيفية التعامل مع المشاعر التي تسبب له  

ويرتبط هذا البعد في القدرة على التحكم في الرغبات واإندفاعات والتي تقلل العنف  لعاطفيذكاء اس الأسا

 وتزيد درجة التوافق.

  Motivation :حث الحافز النفسي()حفز النفس 

لتحقيرررق األهرررداف المررررادة وسرررعي الفررررد إلرررى  ،األفضرررل وقررردرة الفررررد علرررى تحفيرررز وتشرررجيع نفسررره نحرررو وه 

 النكسات واإحباطات. مواجهةة على ثابر والمالتحسين 

 Empathy :خرينالتعاطف مع األ

ن معرفرة إحيرث ، تعبيرات وجوههم ولريس بالضررورة ممرا يقولونرهو قراءة مشاعر اآخرين من صوتهم أ ووه

ويبنررى التعرراطف علررى الرروعي بالررذات كلمررا كرران الفرررد علررى وعرري  ،مشرراعر اآخرررين قرردرة إنسررانية أساسررية
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نقطة  وفالفشل في إدراك مشاعر اآخرين ه ،ثر مهارة على قراءة المشاعرا كان أكالته كلمنفعاه وابعواطف

 .(2015 )عبد الحميد، وجدانيعجز أساسية في الذكاء ال

 :( أربعة أبعاد للذكاء العاطفي وهي1990) وحدد سالوفي وماير

يررز بينهمررا والرروعي ة والتميت الذاتيررعرراالإنفاك المشرراعر وادوتتمثررل بالقرردرة علررى إ :المعرفــة اإلنفعاليــة-أوال

 بالعالقة واألفكار والمشاعر واألحدا .

هي القدرة على إدارة انفعاالت الذات واآخرين بصرورة تسرمح برالتكيف الفعرال مرع  :إدارة اإلنفعاالت-ثانيا 

 .(2016 اآخرين )عوض،

نفعراالت ممرا يسراعده وفهرم اإ ت المزاجغيرامن توتبدأ اإدارة باإدراك اإنفعالي الذي يتيح للفرد االستفادة 

كامل ويمكن للفرد أن يتعلم شيئ ما عن مشراعره إذا أصرغى  وعلى إدارة المشاعر والتعامل معها على نح

 ،الطفل فإن والديه يعلمانه عدم التعبيرر عرن مشراعر معينرة ووفي أثناء نم ،إليها )اإنفتاح على المشاعر(

برق الطفرل تلرك اإنقسرامات برين المشراعر واإفعرال يفهرم ويطالتردريج ب وبا غضمثل الذهاب إلى غرفته إذ

وكمررا  يعلررم الوالرردان الطفررل إسررتراتيجيات  ،ويبرردأ الطفررل فرري تعلررم أن بإمكانرره فصررل اإنفعررال عررن السررلوك

ضبط اإنفعال كالعرد مرن واحرد إلرى عشررة عنرد الغضرب وكنتيجرة لرذلك يرتعلم الطفرل التعبيرر عرن اإنفعرال 

باإسرتدالل حرول  ن يكون الغضب الشرديد مرن شرخص  خرر مفيرداً أومن الممكن ، ماذلك مالئكون ما يعند

عندما تكرون المشراعر فري ذروتهرا ففري هرذه األوقرات سروف يعررف الشرخص  الموقف ولكنه قد يكون ضاراً 

 .(Mayer & Salovey, 1997) ن يتراجع ويناقش األمور في هدوءأالناضج إنفعاليا أن عليه 

وهرري القردرة علرى فهرم أسرباب اإنفعرال وكيفيررة تطروره ومراهي مكوناتره والقردرة علررى  :تإلنفعـاالهـم اف-ثـاثال

 .(2016 فهي قدرة تعكس الحصيلة المعرفية للفرد في الجانب اإنفعالي )عوض، ،التنبؤ به والتعبير عنه

تلرررك  مسرررتوى فهرررماد زديرررإوتبررردأ المعرفرررة اإنفعاليرررة فررري مرحلرررة الطفولرررة وتتطرررور خرررالل مراحرررل الحيررراة مرررع 

اني اإنفعالية وبمجرد أن يميز الطفل اإنفعاالت يبدأ بتصنيفها وإدراك العالقرات برين تلرك التصرنيفات المع
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فالطفررل يبرردأ بتمييررز التشررابه واإخررتالف بررين الضرريق والغضررب وبررين الحررب والكراهيررة كمررا أن الطفررل يررتعلم 

علمران أطفالهمرا اإسرتدالل اإنفعرالي لردان يفالوا ،نخرريع اآمايعنيه كل شعور في إطار العالقات مر تلقائياً 

وعلرى سرربيل المثرال قررد يعلرم الوالردان طفلهمررا الرربط برين الحررزن والفقردان عررن ، بطريقرة ربرط الفعررل برالموقف

لرديهم القردرة علرى تمييررز  إن األفرراد األذكيراء وجردانياً ، و طريرق مسراعدته أنره حرزين بسربب بعرد صرديقه عنره

الت تكررررون منتظمررررة فرررري مجموعررررات بالتررررالي يررررتعلم األفررررراد أن اإنفعرررراة لوصررررف مسررررتخدالم المصررررطلحات

 ,Salovey, et  alب )مصرطلحات متصرلة بالغضر أي الغضب الشديد واإنزعراج ممكرن تصرنيفهما معراً 

2001). 

يل وتفعمهم ستخدامه لترشيد التفكير وتركيزه بالإستثارة اإنفعال و إوهي القدرة على  :توظيف اإلنفعال-رابعا

 .(2016 )عوض، كالتحل المش عملية

وعلرى سربيل المثرال نجرد أن الطفرل يبكري  ،نفعرال بوصرف نظرام تنبيره بصرورة أساسرية مرن الروالدةاإويعمل 

لرذلك تعمرل اإنفعراالت  ،عند حاجته للحليب وكما نجده يبحث عرن اإسرتجابة لإلبتسرامات فري وجره والديره

 .(2009 )الشهري، بيئته المحيطه به فيالفرد و  ة فيلمهممنذ البداية لتدل على التغيرات ا

وتحينره مرن خرالل  ،وعندما يمر الفرد في مرحلة النضج نجد أن اإنفعاالت تبدأ فري تشركيل أسرلوب تفكيرره

وفي بيئته المحيطة بره ومثرال علرى ذلرك نجرد أن الطفرل يصراب  بهتوجييه إنتباه الفرد إلى التغيرات الهامة 

وكذلك المعلم يصربح أكثرر إهتمامرا فري الردرس  ،لتلفازلمشاهدته ي أثناء لمدرسة فته ااجبابحالة قلق على و 

يعتمررد علررى اسررتكمال الرردرس قبررل  تفكيررر أكثررر تطرروراً  ووألن المعلررم ذ ،الررذي يحترراج إلررى تدريسرره فرري الغررد

 .(Salovey, et al, 2001)إهتمامه بمتعته الشخصية 

 :ل تيةى األبعاد ايشتمل عللوجداني اء االذك( أن levinson, 1 999كما ذكر ليفسون )
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 :اإلدراك العاطفي-أوال

أي القررردرة علرررى معرفرررة اإنفعررراالت والعواطرررف التررري يشرررعر بهرررا الفررررد مرررع توضررريح العالقرررة برررين مشررراعرنا  

 ومانفكر به ومانفعله ومانقوله.

  :التحكم بالمشاعر -ثانيا

 .لتفكير الواضحاوتعني إدارة المشاعر المنتفعة أي 

 :حيالضمير الالثقة و -الثثا

 الشخصي.أي المحافظة على التكامل وتحمل المسؤولية لألداء  

  :فهم اآلخرين-رابعا

 تجاههم.إأي الحساسية بمشاعرهم وإنفعاالتهم و رائهم واألخذ بها مع اإهتمام النشط والظاهر 

 هم.دراتقاألفراد اآلخرين ومساندتهم مع تدعيم  والحساسية إلحتياجات نم-خامسا

أربررع قرردرات وصررفها بأنهررا مكونررات الررذكاء الوجررداني بررين األفررراد  (Gardner, 2000)جرراردنر  وقررد حرردد

 :وتشمل هذه القدرات على مايلي

 :تنظيم المجموعات-أوال

 تحقيق هدف مشترك. ووهي مهارة مهمة للقائد وتساعده في تنسيق جهود المجموعة الواحدة نح 

  :الحلول التفاوضية-ثانيا

  المفاوضررين لديرره القرردرة علررى إبرررام وعقررد الصررفقات بكررل سالسررة وبعرر  خرررين فرربعإقنرراع اآ فررن وهرري

 المفاوضين قادرين على التدخل وحل النزاعات والصراعات.

 :العالقات الشخصية-ثالثا

وهرري موهبررة التعرراطف والتواصررل وهرري تسررهل القرردرة علررى المواجهررة فرري جميررع المواقررف العامررة والخاصررة 

 اإجتماعية.آخرين ومشاعرهم يعتبر فن ومهارة في العالقات عواطف ا ناسب علىكل مف بشفالتعر 
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  :التحليل اإلجتماعي -رابعا

 ومعرفررة إتجاهرراتهم ودوافعهررم وشررعورهم ممررا ،نكشرراف مشرراعر اآخرررين ببصرريرة نافررذةإويعنرري القرردرة علررى 

 .(2000 ،كفافي يؤدي إلى بناء عالقات قوية بين الفرد والمجتمع )األعسر،

( مررن مرردخلين مختلفررين أحرردهما منظررومي  ,1997Bar-Onاون ) -الوجررداني عنررد بررارالررذكاء ويتكررون 

 :من خالل قائمة نسبة الذكاء الوجداني هماواآخر طوبوغرافي اقترح

داخرل مجموعرة واحردة  معراً  يتضمن عدد من العوامل المتشرابهة المنتظمرة منطقيراً  :المدخل المنظومي-أوال

 :التاليو النحوذلك على 

 ،التوكيديرة ،الرذات قتحقي ،الذاتتقدير  ،ويشمل الوعي بالذات :ونات الشخصية )الذكاء الشخصي(لمكا-أ

 اإستقاللية.

 إدراك الواقع. ،ةالمرون ،المشكالتوتشمل القدرة على حل  :المكونات التكيفية -ب

 ات.ط اإندفاعضبو  ،طوتشمل القدرة على التعامل مع الضغو  :مكونات التعامل مع الضغوط -ج

 .(2003)الخوالدة،  من السعادة والتفاؤل ن وتتكو  :العاممكونات المزاج  -د

والتي أسفرت عنهرا  ،ويشمل مجموعة من المكونات العاملية للذكاء الوجداني :المدخل الطوبوغرافي -ثانيا

 :وهي(  ,1997Bar-On)اون  -أجراها بارنتائج العديد من البحو  التي 

 إدراك الواقع.، و اإندفاع طضب ،التوكيديةالتفهم،  ،عي بالذاتت الو وتضم :يةساسل األالعوام-أ

 والسعادة.تحقيق الذات  ،المسؤولية اإجتماعية ،اإستقاللية ،وتشمل تقدير الذات :العوامل المساندة-ب

 .(2005 العقاد،و  عبد هللا) ةالسعاد ،الذات قتحقي ،المشكالتحل  لوتشم :الناتجةالعوامل  -ج

 :أن الذكاء الوجداني يتضمن خمس كفاءات وهي (Bar-On, 2000) ن و ا-ويرى بار

وتحقيرق  ،والتوكيدية واإستقاللية ،والوعي الذاتي اإنفعالي،وتشمل تقدير الذات  :الكفاءات الشخصية •

 الذات.
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 .والعالقات بين األشخا ، والمسؤولية اإجتماعية ،عاطفتال لوتشم :اإجتماعيةالكفاءات  •

 اإندفاع.وتشمل تحمل الضغوط وضبط  :لضغوطات إدارة ااءكف •

 المشكالت.وتشمل إدراك الواقع والمرونة وحل  :الكفاءات التكيفية •

 .ويشمل التفاؤل والسعادة  :المزاج العامكفاءات  •

مرة قائبويسرمى  ،يتضمن الكفاءات السابقة والتي ن مقياس التقرير الذاتي للذكاء الوجدانياو -ركما طور با

ون -يررى مراير و خررون أن كثيرر مرن اإسرتعدادات المقاسرة بمقيراس برار، و EQL))لوجداني الذكاء اسبة ن

تشررمل مقاييسررها توكيررد  ترريال(CPI) إذ أنهررا مشررابهه إلررى حررد مررا لقائمررة الشخصررية  ،تررم دراسررتها مررن قبررل

 التداخل وأن ذلك عاطفوالت، وتحكم بالذات ،والمرونة ،وتقبل الذات ،وفاعلية العالقات اإجتماعية ،الذات

كمقاييس الشخصرية  ،يدل على أن المقاييس الجديده للذكاء الوجداني التختلف كلها عن المقاييس التقليدية

يجب أن يكون مقياس الذكاء الوجداني مختلف عنهرا مرن  (CPI)الشاملة وبالمقارنة مع مقياس الشخصية 

 زز من الذكاء.عاالت تعأن اإنفاء و بذك نفعاالتهإخالل تركيزه على فكرة أن الفرد يفكر ب

فررإن البحررث العلمرري يجررب أن يسرراند المعررايير المتطررورة  ،المررداخل المختلطررة للررذكاء الوجررداني  وعلررى نقرري

فيجرب أوال أن يترروافر تطررابق جديررد بررين مفهرروم معررين  بدقرة ومررن أبرزهررا تلررك المعررايير ذات الصررلة بالمجررال

هرذا باإضرافة إلرى  ،صردق اإختبرار()مى تطرابق يسروهرذا ال ياسرهم لقختبار يسرتخدإكالذكاء الوجداني وأي 

ومختلرررف عمرررا تقيسررره اإختبرررارات السرررابقة وذلرررك يسرررمى  جديرررداً  أن اإختبرررار الجديرررد يجرررب أن يقررريس شررريئاً 

 (Mayer,et al., 2000). الصدق الزائد

 :تطبيقات الاكاء الوجداني
 :منهاو للذكاء العاطفي تطبيقات في مجاالت شتى 

العراطفي  واألسرة المدرسة األولى للتعلم، حيث أشارت كثير من الدراسات بأن النمر برتعت :األسري  لمجاال

بالعالقات اإجتماعيرة داخرل و األسري العام،  وواإجتماعي خالل السنوات األولى يتأثر إلى حد كبير بالج
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وعمرهرررا صرررة األم وخا لررردينلطفرررل، وشخصرررية الواا واألسررررة وخارجهرررا، كمرررا يترررأثر باتجاهرررات الوالررردين نحررر

والعاطفيرة علرى شخصرية الطفرل العقليرة واإجتماعيرة  مستواهم التعليمي وخلفيتهم اإجتماعيرة، لرذلك يرؤثرو 

 .(2007 ،يالسمادون)

يشمل الذكاء العاطفي على مجموعة من المهرارات ومعظرم هرذه المهرارات يمكرن تحسرينها  :المجال التربوي 

كن أولى لتحسين الذكاء العاطفي وعلية فإن على أنها أماإلى المدارس  نظرمن خالل التعلم، وعلية فإنة ي

وذلك من خالل معالجة المهارات اإنفعاليرة لألطفرال، والتثقيرف  ،تعلم المهارات اإنفعالية يبدأ من المدرسة

يرة اإنفعالي مرن خرالل منراهج معردة لهرذا الغررض وخلرق منراخ مدرسري يعمرل علرى تنميرة المهرارات اإنفعال

  .(2002 ،الخضر (عديدةمجاالت  دامها فياستخو 

لنجرراح وسررعادة الفرررد ألداء دوره فرري  مشررتركاً  إن الصررحة الوجدانيررة تمثررل أساسرراً  :الصــحة النفســية لمجــا

عنرد التعامرل بمهرارات  وجدانيالحياة العملية، والزوجية، واألبوية، واإجتماعية، وهنا يظهر أهمية الذكاء ال

 لعرالج العقالنري العراطفي فري عراملنره منرذ ابتكراره أ ألـيكس ألبـرت ويؤكـد ،ةاطفيرالع مرع هرذه اإسرتجابات

مسرررألة قيمرررتهم بالنسررربة  مشررراكل األفرررراد اإدراكيرررة الوجدانيرررة الرئيسرررية، خصوصررراً  يتعامرررل مرررعو وه( 1955)

 .(2009 عثمان،) وأسرع من السابق للعالج أكثر ول خرين، وقد وجدوا حلوالً  ألنفسهم

ث في مجال الذكاءالعاطفي وميادين العمل تسعى إلى إيجاد العالقة بين البحإن  :هنيوالمملي المجال الع

العواطف واألداء للفرد ومواجهة تحديات العمل اليومية ولكي تكون المؤسسات األنجح، ال بد مرن مشراركة 

فراد يساعد األعمل ي العتقاد قوي أن الذكاء العاطفي فإ فهناك ، العواطف للتفكير العميق في العمل بفعالية

ى المزيد مرن الفهرم اإيجرابي لبعضرهما الربع  وتقبرل األفكرار الجديردة، ويعمرل علرى خلرق طررق جديردة عل

)شرررابيرو،  لتطررروير العمرررل ومقررردرة علرررى التواصرررل مرررع اآخررررين، وفهمهرررم ومسررراعدتهم ومراعررراة مشررراعرهم

2001). 
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وأنره مؤشرر أساسري ة نرادرة ذي أهمير حرديثهروم كمف الوجردانيلرذكاء ا فقد نجح علماء النفس من إظهار   

مؤسسررات يمكررن الفرررد مررن اسررتخدامه الخررالل مررن  معتمررداً و  مفيررداً  علررى وضررع نظامرراً  القررادر وللنجرراح، وهرر

لتطوير ذاته وتدريبه على حل مشكالته الذاتيرة ومشراكل اآخررين داخرل العمرل، والطريرق السرريع للوصرول 

سرتخدام مهرارات اعديردة للنجراح يرتم عبرر الطررق الوإيجاد  كالتالمشإلى األهداف، وإنجاز التوقعات، وحل 

اإسررتمرارية فرري  والررذكاء العرراطفي والشرريء الررذي يحققرره اسررتخدام قرردرات الررذكاءالعاطفي بجانررب السرررعة هرر

تحقيق ونجاح األهداف والشعور بالمتعة في النجاح، ألن تلك األهرداف حققرت فري بيئرة صرحية وبمشراركة 

 .(2009  عثمان،( اعيجتمإتي و ي ذاووع وجدانية وتواصل

  Efficacy ocialS :اإلجتماعية ةالكفاء :الثانيالمحور 
 acyfficE :مفهوم الكفاءة
في المعاجم اللغوية بأنها المماثلة في القوة والشرف ومنه الكفراءة فري العمرل أي القردرة عليره تعرف الكفاءة 

 ،(1982 )المعجررم الوسرريط، نظيررر لرره لرره أي ال فرراءإكا "الكفرراءة"والقررادر علررى تعريررف العمررل و ه :ءوالكررف

 .(1991 )المعجم الموجز،

إستعداد نفسي ينطروي علرى تقردير الرذات  أن مفهوم الكفاءة يعني (2000) شير السرسي وعبد المقصوديو 

 المرغوبة.والثقة بالنفس وإمكانية الوصول إلى األهداف 

 .الحالي ؤهين أداعمله وب يتم ي أنينبغ الكفاءة هي ما أن (2016الشرقاوي )ويشير 

  Efficacysocial مفهوم الكفاءة اإلجتماعية

جتماعيرررة بقولررره برررأن الكفررراءة جتماعيرررة والكفررراءة اإعرررن العالقرررة برررين المهرررارات اإ( 2003)ويتحرررد  فررررج 

كثرررر عموميرررة مرررن أنهرررا أليهرررا علرررى إن كررران هنررراك مرررن ينظرررر إجتماعيرررة و جتماعيرررة مرادفرررة للمهرررارات اإاإ

والتوجيرره  ،جتماعيررةجتماعيرة تتضررمن المهرارات اإن الكفرراءة اإأ (spitzbergetal) كردأحيررث  ،اتمهرار ال
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خررر وفررق معررايير  نهررا حكررم يصرردره أنهررا مؤشررر لمسررتوى المهررارة أي أعلررى  لررى الكفرراءةإالنظررر  وقرررب هرراأل

 معينة.

ت والمهراراالمعرارف من  املةفالكفاءة هي مجموعة متك، ن هناك تفريق بين المهارة والكفاءةأرى البع  يو 

تدريبي معين بحيث يمكرن تحقيقهرا وقياسرها مرن  وأوالمتعلقة بمجال تعليمي  دقيقاً  الوظيفية المحددة تحديداً 

مرررا المهرررارة وبخاصرررة المعقررردة منهرررا فهررري نرررواتج مركبرررة تتضرررمن معرررارف وعمليرررات عقليرررة أ ،خرررالل البررررامج

يكشررف عررن العالقررات  منطقيرراً  يبرراً وناتهررا ترتوترتيررب مك اً نائيرربو أ اجرائيرراً  لررذلك فهرري تتطلررب تحلرريالً  ،ونفسررية

 .(2014)شعبان،  القائمة بينها

 فهري ى الكفاءة فري شركلها الكرامنإلعم من المهارة وبخاصة عندما ينظر أ شمل و أن الكفاءة أوترى الباحثة 

 .عمالداء أي عمل من األمجموعة المهارات والمعارف التي تلتزم آ

يهررا بشرركلها الظرراهر والررذي إللمصررطلح مهررارة عنرردما ينظررر  فمرررادالكفرراءة طلح ن مصررأكمررا يرررى الرربع  

، نهررا مقرردار مايحققرره الفرررد فرري عملررهأداء الررذي يمكررن مالحظترره وتحليلرره وتفسرريرة وقياسرره أي نهررا األأيعنرري 

 دواتة علرى األر ن يشرتمل علرى قردر معرين مرن الكفراءة والرتمكن والسريطأداء البد أن أي أخرون  ويضيف 

السررلوك يررتم بقرردر معررين مررن  وداء هرراآو  ،الترري يررتم مررن خاللهررا هررذا االداء اتائل والمهررار سرراليب والوسررواأل

لررى إسررتعداد والتهيررؤ حتررى يصررل الفرررد يتطلررب قرردر مناسررب مررن الترردريب واإ والمهررارة فرري مجررال معررين فهرر

 .(2004، حسن، هاشمأبو مرحلة التمكن والكفاءة )

، نهرا مجموعرة مرن المهرارات تكرون فري مجملهرا السرمة الكليرةأجتماعيرة بإءة اا مفهروم الكفرانوهكذا يتضح ل

، كاديميررةضررفنا اليهررا المهررارات األأذا مررا إجتماعيررة وهرري جررزء مررن الكفرراءة الكليررة للشخصررية فرروالكفرراءة اإ

 متكاملة.صبح لدينا شخصية أ ،والنفسية ،والجسمية

م موضرروعات علررم ة ومررن أهررت الشخصرريسررما إحرردىأن الكفرراءة اإجتماعيررة تعتبررر ( 2004)يرررى المغررازي 

حيررث تعتبررر مظهررر مررن مظرراهر القرروة اإجتماعيررة للفرررد فررالقوة اإجتماعيررة تمثررل مررن  ،اإجتمرراعي الررنفس
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لإلنسان يكمن في الرغبة فري حفرا الرذات وتأكيردها عرن طريرق الترأثير والسريطرة  داخلياً  ناحية نفسية دفاعاً 

فالكفراءة اإجتماعيرة تعتبررر ، سرب وامتيرازاتلكهرا مكالمرن يمت تعطريعيرة فهرذه القروة اإجتما ،علرى األخررين

 .ة علم اإجتماعا أحد جوانب القوة اإجتماعية التي تمثل نو 

وتعرررد الكفررراءة اإجتماعيرررة مظلرررة لجميرررع المهرررارت اإجتماعيرررة التررري يحتاجهرررا الفررررد لكررري يرررنجح فررري حياتررره 

ارات المناسرربة لكررل موقررف يررار المهررح فرري اختيررنج اعيررةالكفرراءة اإجتم وفالشررخص ذ ،وعالقاترره اإجتماعيررة

 .(2003 ،ويستخدمها بطرق تؤدي إلى نواتج إيجابية )مصطفى

 الكفاءة اإجتماعية بأنها قدرة الفرد علرى تحقيرق األهرداف اإجتماعيرة( (Ford, 2005بحيث يعرف فورد 

  .متطورة إيجابية رجاتى مخوسائل مناسبة تؤدي إل المناسبة في سياقات إجتماعية معينة مستخدماً 

الكفراءة اإجتماعيرة بأنهرا ذخيررة مرن المهرارات  يعرفرون  (Mccabe & Mellr, 2004) أمرا مراكبي وميلرر

تتضرررمن المعرفرررة بالمعرررايير اإجتماعيرررة للسرررلوك المقبرررول والقررردرة علرررى حرررل المشررركالت اإجتماعيرررة  التررري

 اللغوية.والتعرف على اإنفعاالت وفهمها والكفاءة 

 الكفاءة اإجتماعية أنهرا مهرارات متعلقرة تسراعد الفررد (Elliot & others, 2001)و خرين  ليوترف إويع

علررررى التواصررررل بفعاليررررة مررررع اآخرررررين وتحقيررررق القبررررول اإجتمرررراعي وتتضررررمن مجموعررررة مررررن اإسررررتجابات 

 .والسلوكيات المقبولة إجتماعياً 

 لمجمروع الكلريبأنهرا ا جتماعيرةة اإكفراءال ون فيعرفر (Tendam & Volman, 2003)تنردام وفولمران  أمرا

للمعرفرررة والمهرررارات واإتجاهرررات التررري تسررراعد الفررررد علرررى أداء المهرررام وحرررل المشررركالت فررري مجرررال محررردد 

 .مالئم في الحياة اليوميةو وتعكس السلوكيات اإجتماعية والمهارات الالزمة على نح

 بتحقيررق الكفرراءة مح للطفررلالترري تسرر علرريمالت الكفرراءة اإجتماعيررة بأنهررا تنميررة مهررارات (2007) بخيررتويــره 

 .الذاتية والسلوكيات اإجتماعية
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الكفررراءة اإجتماعيرررة بأنهرررا اإحسررراس باإرتيررراح برررالمواقف اإجتماعيرررة وبرررذل  (2004) ويعررررف المغرررازي  

 لتحقيق الرضى عن العالقات اإجتماعية والشعور بالثقة تجاه السلوك اإجتمراعي وتحقيرق التروازن  ،الجهد

 ه إشباع الحاجات الشخصية واإجتماعية. د وبيئتين الفر تمر بالمس

ن الكفاءة اإجتماعية هي قدرة الفرد على اإحتفاظ بعالقات جيدة مع أإلى ( 2003)ويشير النجار 

 .اآخرين

مجموعة من المهارات االجتماعية التي تساعد الفرد على  هيالكفاءة االجتماعية  الباحثة أنرى وت

شباع الحاجات إوبناء العالقات و  المهام وحل المشكالت داءأبسهوله و خرين ل مع االتواصوال لاالتصا

 جتماعية.الشخصية واإ

 :النظريات المفسرة للكفاءة اإلجتماعية
  :النظرية السلوكية

كتسرراب السررلوك الجديررد وترررى أنرره عبررارة عررن مجموعررة مررن إحررول عمليررة الررتعلم فرري تحررد  هررذه النظريررة ت

عنردما  (Riggio)ومرا أشرار إليره ريجر وسبها أثناء مراحل نموه المختلفة وهررد ويكتمها الفيتعل التي العادات

نمرررا هررري مهررارات متعلمرررة نكتسررربها عبرررر التفاعرررل إموروثرررة  وأكررد أن المهرررارات األجتماعيرررة ليسرررت فطريررة أ

 افئررراتبالمكذلرررك  وأن الطفرررل يكتسرررب القررريم اإجتماعيرررة مرررن البيئرررة )الرررتعلم الشررررطي( ويتعرررزز اإجتمررراعي

 .(1993 ،ممدوحة)

 :نظرية التعلم اإلجتماعي
برين النظرريتين  الرتعلم بالنمذجرة وهري تمثرل تكرامالً  ونظريرة المالحظرة والتقليرد أ وتسمى هذه النظريرة أيضراً 

وهي تستند على أسراس أن اإنسران كرائن إجتمراعي يعريش ضرمن  .(2004 المعرفية والسلوكية )الزغلول،

يالحررا سررلوكيات وعررادات واتجاهررات األفررراد  ويتررأثر بهررا فهررويررؤثر و ل معهررا يتفاعررفررراد مجموعررات مررن األ

اآخررين ويعمرل علرى تعلمهررا مرن خرالل مالحظرة الشررخص لسرلوك شرخص  خرر مررن ثرم القردرة علرى القيررام 
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لرذلك فرإن الرتعلم اإجتمراعي يمكرن أن  آً ووفقر. (1992 مبرارك، الكنراني،) بعر  منره وبالسلوك المالحرا أ

بمثابررة  ترري تعرردالرفرراق( ال ،زمررالء الدرسررة ،قليررد سررلوك اآخرررين )الوالرردينحظررة وتيررة الماللعمل نترراج يكررون 

 .(1997 بها )عتريس، تدىيقنماذج 

ن عملية مالحظة النموذج تؤدي إلى تكرار السلوكيات المشرابه لسرلوكيات النمروذج التري تعلمهرا المالحرا إ

مرن األطفرال  يره عنردما يالحرا عردداً أن يؤد سه يمكنيمار  ي ولمفالطفل التي تعلم السلوك التعاون ،بالسابق

 .(1999 البيلي،) يمارسونه أمامه

أن الرتعلم بالمالحظرة يتضرمن جانرب  واإخرتالف برين هرذه النظريرة والنظريرة السرلوكية هروترى الباحثرة أن 

 ا.قليدهتلى األنماط السلوكية التي تعرضها النماذج يعني إإنتقائي وليس بالضرورة التعرض 

 :لمعرفيةالنظرية ا
برررل هررري نتررراج لسلسرررلة مرررن ، اآلررري ون اإسرررتجابات ال تحرررد  علرررى نحرررأيفتررررض أصرررحاب هرررذا اإتجررراه 

العمليررات المعرفيررة الترري تررتم عبررر مراحررل متسلسررلة مررن المعالجررة تررؤدي فرري نهايررة المطرراف إلررى أن يتسررق 

نتراج  وا هرعيرة إنمراإجتماارات بالمهرلرذلك يفتررض أن القصرور ، توظيف المعلومات مع المواقف المتنوعرة

 .(2002 ،هلل للعوامل المعرفية مثل التوقعات السلبية )عبد

وعلى هذا األساس يهتم المعرفيرون برنمط المعرارف والمعلومرات والخبررات التري يكونهرا الشرخص عرن نفسره 

 .(2005 الكبيسي، وسلوكه )الداهري،

 مكونات الكفاءة اإلجتماعية
اءة اإجتماعية تتحدد من خالل مدى واسع من العوامل المتعلقة لكففا ،عيةجتماءة اإتعددت مكونات الكفا

 وهرياإجتماعيرة  المكونرات للكفراءةلنمروذج متردرج ثالثري  ولقرد قردم كافرل مخططراً  ،بالفرد والبيئة واآخررين

 :كاالتي
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 قرررق مرررنذي تححيرررث وضرررع التوافرررق اإجتمررراعي علرررى هرررذا المررردرج باعتبررراره المررردى الررر :األولالمســـتوه 

لكرل مرحلرة عمريرة وذلرك فيمرا يتعلرق براألداء اإجتمراعي  قائية المناسبة والمحدده إجتماعيراً ف اإرتاألهدا

واإنفعررررالي واألسررررري والجوانررررب المتعلقررررة بالعالقررررات الحياتيررررة بمعنررررى أنرررره يمكررررن التعرررررف علررررى التوافررررق 

ا فرري يسررلك بهررة الترري لطريقررالل امررن خرر ،النفسررية الترري تعررود علررى الفرررد مرروراإجتمرراعي مررن خررالل اال

ه للمتطلبات اإجتماعية في المجاالت المتعدده في الحياة ؤ المواقف اإجتماعية المختلفة ودرجة كفاءة أدا

 مثل األسرة والزواج وغيرها

 .(2002 ،طريف)

 يضاً أ ويعرف ،بمعنى ما الذي يفعله الشخص وسم األداء اإجتماعي وهإيطلق عليه  :المستوه الثاني

بها الفرد للمواقف اإجتماعية األولية ذات العالقة والتي تستوفي المحكات يستجيب ة التي الدرجأنه 

مايفعله الشخص  يه ، فمهارات األداءومهارات األداءداء األ بين ويضع كافل تميزاً  ،اإجتماعية المقبولة

لمهمة  ياً إجتماع ناسبةنها مفي ضوء إذا كان يحكم على اإستجابة باعتبارها أ ولكنه يتضمن تقييماً 

 .(2000 )احمد، إجتماعية معينة أم ال

وهي سلسلة من المهارات المباشرة والمعرفية والعلمية المتضمنه في تحديد كيف يسلك  :المستوه الثالث

ومن الصعب تعريف المهارات اإجتماعية ألنها تحتوي على العديد  ،الشخص في موقف إجتماعي معين

والقدرة على  ،هدف والتي توجه نحهي و  ،لتكوين هذا التعريف ها معاً ن دمجن يمكمن العناصر ولك

 ,Cavel) .اإجتماعيسياق الوفق  ومتنوعةسلوك المتعلم متعلق في مواقف معينة الو  ،تحكم في الدورال

1990)  

 :أن مكونات الكفاءة اإجتماعية تشمل خمسة عناصر وهي (2003) ويرى حبيب

 .الذاتالقدرة على تأكيد  •

 .الذات اإفصاح عن •
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 إجتماعية.مشاركة اآخرين في نشاطات  •

 إظهار اإهتمام باإخرين.  •

 فهم منظور الشخص اآخر.  •

 :اإلجتماعية كفاءةنماج  مكونات ال
العديررد مررن النمرراذج المتنوعررة والمتباينررة والترري تختلررف عررن بعضررها بنرراء أدى اإخررتالف بررين البرراحثين إلررى 

 :منها بعضاً ف نقدم تها وسو مكونابيعة البع  من حيث عدد وط

 (Jenkins) نموج  جنكيز

 :للمهارات اإجتماعية يتضمن فئتين رئيسيتين من المهارات هما نموذجاً  يقدم جنكيز

مرن خرالل التفاعرل معهرم واإفصراح  ،وتضمن مهارات الفرد في تقديم تردعيم ل خررين :مهارات اإرسال -

 راء.عن المشاعر واآ

لحصرول علرى المعلومرات عرن طريرق اإنصراط والفهرم الردقيق لمرا هرارات اوتضرمن م :بالإستقمهارات ا -

 .(2002 يقوله اآخر )طريف،

 (markl &rinn) نموج  رين وماركل

 :يتضمن هذا النموذج أربعة أبعاد أساسية وهي

 .البعد األول يشمل التعبير عن الذات -

 رائه.قيمة أ تثمينيعه و البعد الثاني ويشمل تحسين صورة اآخر وتشج -

 البعد الثالث يركز على المهارات التوكيدية. -

 .(2005 البعد الرابع يضم المهارات اإتصالية )زيتون، -
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 (kazdin)نموج  كازدان 

مهررارات و اإجتماعيرة لخمسررة مكونرات وهرري توكيرد الررذات،  المهررارات (Kazdin, 2000)يصرنف كررازدان 

 .والسلوكالقدرة على تنظيم المعرفة والمشاعر و قة، عقد الصداات هار مو مهارات التواصل، و ة، هالمواج

 (Bellack et alن )ينموج   يالك وآخر 

مهررررارات توكيديررررة رمهارات اإدراك  ،يصررررنف برررريالك و خرررررون المهررررارة اإجتماعيررررة هرررري مهررررارات المحادثررررة

 .(2005 ،اإجتماعي )زيتون 

 Morresonموريسون   نموج

 مكونات رئيسية وهي المكونات التعبيرية،ضمن ثال  جتماعية تاإت  يرى موريسون أن المهارا

 .(2004 مكونات اإتزان التفاعلي )الحميدي،و المكونات اإستقبالية، و 

 :عناصر الكفاءة اإلجتماعية
 :اآتي و( تلك العناصر للكفاءة اإجتماعية على النح2003 قدم )فرج،

الردفاع عرن الحقروق وتحديرد الهويرة واإراء و المشراعر  عرن بيرروتتعلق بمهارات التع :مهارات توكيد الذات ❖

 ومواجهة ضغوط اآخرين.

ر إقامررة الفررد لعالقررات وثيقررة وودودة مررع اآخرررين وإدارة يتظهررر هررذه المهرارات فرري تيسرر :مهرارات وجدانيررة ❖

كة والمشرار  ،يسراعد علرى اإقترراب مرنهم والتعررف علريهم وتشرمل علرى التعراطف والتفاعل معهم علرى نحر

 الوجدانية.

وتلقرري  ةغيررر لفظيررو أة وتعبررر عررن قرردرة الفرررد علررى توصرريل المعلومررات ل خرررين لفظيرر :ارات اإتصررالهررم ❖

 لفظية.الالغير  ورسائل إنفعاالته وسلوكياته سواء اللفظية أ

في سلوكه  المرونةوتشير إلى قدرة الفرد على التحكم ب :مهارات الضبط والمرونة اإجتماعية واإنفعالية ❖

لما يطرأ من  فعالي وخاصة في موقف التفاعل مع اآخرين وتعديله وفقاً لفظي اإنوالغير الظي للفا
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تغيرات على الموقف ومعرفة السلوك اإجتماعي المالئم للموقف واختيار التوقيت المناسب إصداره 

 فيه.

 ير علىهه لحد كبشابمت وترى الباحثة أن عناصر الكفاءة اإجتماعية التي أشار إليها كثير من الباحثين

فمحتواها ينصب على التفاعل مع اآخرين والقدرة على التواصل معهم  ،الف المسمياتتخإالرغم من 

 بنجاح.

 :اإلجتماعيةاألبعاد األساسية للكفاءة 
 :التالي وتلك األبعاد على النح (2006) المخطييذكر 

 :اإلجتماعية العامة تالمهارا

غيرررر لفظررري أثنررراء و والتررري يمارسرررها الفررررد بشررركل لفظررري أ يررراً لرررة إجتماعقبو الموتشرررمل السرررلوكيات المختلفرررة 

 التفاعل مع اآخرين.

 :اإلجتماعية الشخصية تالمهارا

 ويقصد بها التعامل بشكل إيجابي مع األحدا  والمواقف اإجتماعية المختلفة.

 :المبادأة التفاعلية تمهارا

 وتشمل المبادرة بالحوار والمشاركة والتفاعل.

 :التفاعلية اإلستجابة ةر مها

 المشاركة.و أالحوار وطلب المساعدة  مثل خرينوتشمل القدرة على اإستجابة لمبادرات اال

 :عالقة بالبيئة المدرسية إجتماعية جات تمهارا

فررراد وأحرردا  البيئررة المدرسررية وتشررمل التعرراون مررع األوتتمثررل فرري إظهررار المهررارات الالزمررة للتفاعررل مررع 

 واإدارة. ،والطاقم ،مينمعلوال، الطالب

 :جتماعية متعلقة بالبيئة المنزليةإ تمهارا
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 وتشمل جميع العالقات داخل األسرة. 

أساسرية فري الكفراءة اإجتماعيرة  ( أبعراداً Stigler & Smith, 1985ويرذكر الباحثران سرتيجلير وسرميث )

 :اتفقت عليها الكثير من الدراسات وهي

تحمررل  الرروعي برراألمور المتعلقررة برراألمن والسررالمة، السررلطة،لقرروانين و ل لتثررااإم التكيررف مررع مجتمررع الرفرراق،

 ،القياديرةالمرؤهالت  المشاركة اإجتماعية البنراءة، اإتصال، اإستقاللية واإعتماد على الذات، المسؤولية،

 .بالذات وضبط النفس مالتحك

 :أهداف الكفاءة اإلجتماعية
إجتماعيرة تهردف إلرى تحقيرق األهرداف الكفراءة ال لتنميرة تردخال أن بررامج (Elliott, 2001)اليروت ويررى 

 :تيةاال

 اإجتماعية.تنمية إكتساب المهارات  •

 اإجتماعية.تسهيل أداء المهارات  •

 المشكلة.تخفي  السلوكيات  •

  تسهيل تعميم المهارات اإجتماعية والمحافظة عليها. •

ل الصرغار حيرث دى األطفراجتماعيرة لراإءة بدراسرة عرن تقردير الكفرا  (Health, 2005) هلرثولقرد قرام 

أن تنميررة الكفرراءة اإجتماعيررة تكررون مررن خررالل إتاحررة فررر  مبكرررة للتكيررف اإجتمرراعي واإنفعررالي  أوضررح

 الدراسي وذلك أثناء مرحلة الطفولة . والمعرفي واألكاديمي أ ووالنم

بهرردف  اعيررة وذلرركجتماإبدراسررة موضرروع األطفررال والكفرراءة  (Snatrock, 1983)سررناتروك وأيضررا قررام 

وأوضحت الدراسة أنه يمكن التردريب  ،قبل المدرسة سة تقدير الكفاءة اإجتماعية لألطفال في مرحلة مادرا

علررى الكفرراءة اإجتماعيررة مررن خررالل اللعررب المررنظم ولعررب الرردور والعديررد مررن األنشررطة األخرررى وكررذلك مررن 

 خالل اإرشاد األسري .
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 لعمل على تحسينها  رنامج الخطوة التالية  تماعية وافاءة اإلجالكية اهتمت  تنم تيومن البرامج ال

 Second stepتعد أساسية وهامة والتي نفعالية اإجتماعية و اإمهارات ال ووالذي يهدف إلى تعزيز نم

 & Frey) ننها مساعدتهم على تحقيق النجاح في عالقاتهم اإجتماعية مع األقراألألطفال والتي من ش

Hirschstein, 2000)  

 :اإلجتماعيةاألفراد جوي الكفاءة ئص خصا
( أن منتفعرررري الكفرررراءة اإجتماعيررررة أكثررررر قرررردرة علررررى مواجهررررة المواقررررف اإجتماعيررررة 2003يرررررى حبيررررب )

 مع اآخرين أكثر من األفراد منخفضي الكفاءة اإجتماعية  والمشاركة في األنشطة اإجتماعية وانفتاحاً 

 :عناصر وهيعة أربويمكن إيجاز هذه الخصائص ب

 المعرفة. •

 الرغبة. •

 أنشطة جيدة قابلة للتكيف. •

 (2009 )جيهان، إجتماعية.فطنة  •

 :اإلجتماعيةمظاهر ضعف الكفاءة 

ن األفررراد الررذي يعررانون الشررعور بررالنقص وعرردم الكفرراءة، يقللررون مررن شررأن أنفسررهم وال يسررتطيعون مقاومررة إ

 )برراكر، اعدات النفسرريةر عررن المسررن باسررتمراحثررو ويبالقلررق النرراجم عررن أحرردا  الحيرراة اليوميررة وضررغوطها، 

 .(1993، جمال

 :ويتطور مفهوم الكفاءة اإلجتماعية للفرد من خالل أربعة مصادر رئيسة وهي

الخبررات النشرطة السرائدة ذات الداللرة فري حيراة الفررد التري تعتبرر أكثرر مصرادر المعلومرات المتعلقررة  :أوال

 يطرة الفرد على مجريات األمور.لى مدى سلعقلية علة ااألدبالكفاءة اإجتماعية وكأنها تقدم 

 األنشطة.اإنجاز الفعلي الحقيقي عبر مدى واسع من  تخبرا :ثانيا
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 اإقناعية اللفظية لمحددات الكفاءة الذاتية. تالقدرا :ثالثا

ي عد فرررتسرررا تتبعهررا والفسررريولوجية واإنفعاليررة والصرررحية الترري تصررراحب الخبرررات المختلفرررة أ ةالبنيررر :رابعــا

 .(1997 عتقاد بالكفاءة الذاتية )رضوان،مستوى اإتشكيل 

 :اإلجتماعيةالعوامل التي تؤثر في الكفاءة 
قدم الفررد برالعمر كران أكثرر تكيرف مرع البيئرة اإجتماعيرة ويتمثرل هرذا التكيرف فري عردد مرن الجوانرب تكلما 

يطلرق عليره  هرذا مراآخررين و مرع افررد والتكيف في ضروء المواقرف التري يتعامرل فيهرا ال مستوى النضجمثل 

الكفرراءة اإجتماعيررة ويكررون هررذا المسررتوى بالدرجررة الترري يررتحكم فيهررا الفرررد  وبمسررتوى النضررج اإجتمرراعي أ

  .(1987 )االشول، بذاته ويعتمد عليها ويتمثل القوانين والمعايير

عررررن  لررررم تكشررررف اعيررررةجتمأن الدراسررررات الترررري تناولررررت مفهرررروم الكفرررراءة اإ (Lillian,1986)ويبررررين ليليرررران 

الكميررة الترري يمكررن مالحظتهررا فرري مراحررل العمررر المختلفررة حيررث تناولررت هررذه الدراسررات و النوعيررة أ يررراتالتغ

العوامل التي يمكن أن ترؤثر فري مفهروم الكفراءة اإجتماعيرة كبعرد تطروري تظهرر أبعراده عنردما يصرل الفررد 

 معينة.إلى مرحلة نضج 

فررري توجيررره السرررلوك وتفسررريره فهنررراك مراحرررل معينرررة  يرررراً كب دوراً تمرررع المجإن نظريرررة التحليرررل النفسررري تعطررري 

وتكمرن أهميرة التحليرل النفسري فري  ،يتصل الفرد من خاللهرا برالمجتمع ويتعامرل معره بوسرائله الخاصرةو للنم

نظريررة الررتعلم  دمالتأكيرد علررى أهميرة الخبرررات اإجتماعيرة المبكرررة فري تشرركيل السرلوك اإنسرراني فري حررين تقر

لسررلوك اإجتمرراعي مررن خررالل الررتعلم اإجتمرراعي إذ يررتم تشرركيل السررلوك إكتسرراب العمليررة  وصررفامية السررلو 

اإجتماعي من خالل عمليات اإشراط والتعزيز والتعميم وما إلى ذلرك مرن العمليرات المتضرمة فري مفراهيم 

 .(2006 ،صوالحة) التعلم الشرطي

 :اإلجتماعيةالتدريب على الكفاءة 
و خررون أربرع مفراهيم للتردريب علرى الكفراءة  (bierman,montming, 1993) مجمرونتو  مرانر لقد حدد بي

 :اإجتماعية وهي
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 وتركز على تطوير القدرات مثل إبتكار الحلول البديله. :حل المشكالت اإجتماعية ❖

ويفترررض أن الطررالب يفتقررون إلررى المهررارات الضرررورية لتفاعررل بصررورة  :مفهروم المهررارات اإجتماعيررة ❖

لتررردريب علرررى اإسررتجابات الحركيرررة المعقرردة باسرررتخدام التعزيرررز ويركررز ا اآخررررين طررالبع الناجحرره مررر

تعرديل اإدراكرات اإجتماعيرة و تحسرين التهيئرة اإجتماعيرة مرن خرالل كفراءات التردريب أ ووالصياغة أ

 غير المالئمة.

 اتخاذ منظور إجتماعي يركز على فهم التفاعل من خالل منظور شخص  خر. ❖

 ى تقييم السلوك الخا  بالفرد قبل تطبيق السلوك.ويركز علالذاتي  تحكمى اللتدريب علا ❖
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 الدراسات السابقة

 على التسلسل الزمني من األحد  إلى األقدم. ا  تم إستعراض الدراسات العربية واألجنبية بناء

 دراسات تتعلق بالاكاء الوجداني
دى المرشدين الطالبيين في لي لنفعاكاء اإتوى الذمس لى إتعرف لل هدفت بدراسة( 2014الصبحيين )قام 

للجرنس  والتعرف على الفرروق فري مسرتوى الرذكاء اإنفعرالي لردى المرشردين الطالبيرين تبعراً  ،مدينة الرياض

وترم  ،ومرشردة ( مرشرداً 126والخبررة والمؤهرل العلمري والتخصرص والحالرة اإجتماعيرة وتكونرت العينرة مرن )

وبينررررت النتررررائج  أن مسررررتوى الررررذكاء  (2001عثمرررران ورزق ) ينللبرررراحث نفعرررراليإسررررتخدام مقيرررراس الررررذكاء اإ

عنرد المرشردين الطالبيرين وال توجرد فرروق ذات داللرة إحصرائية ذات داللرة إحصرائية  اإنفعالي كان مرتفعراً 

 في مستوى الذكاء اإنفعالي حسب متغيرات الدراسة.

ته بااليجابيرة لردى طلبرة عالقني و الوجدا الذكاء ىإللتعرف ل هدفتدراسة  (2013)علوان ونواجحة وأجرى 

وتررم اسررتخدام مقيرراس الررذكاء  ،وطالبررة ( طالبرراً 247وتكونررت العينررة مررن )، جامعررة االقصررى بمحافظررة غررزة

وقرد توصرلت نترائج  ،الباحث وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي أعدهالوجداني ومقياس االيجابية 

الذكاء الوجداني وااليجابية اضافة الى وجود فروق دالة  ينب حصائياً إ اط دالةلى وجود عالقة ارتبإالدراسة 

 االنا .بين الذكور واالنا  في الذكاء الوجداني وااليجابية لصالح  احصائياً 

وأكثررر أبعرراد الررذكاء  كثررر الضررغوط الحياتيررة وجرروداً ألررى  إلتعرررف لهرردفت  قررد( 2013دراسررة الزهرانرري )أمررا  

قة بين الذكاء الوجداني والضغوط الحياتية والفروق فري الرذكاء العال ف علىالتعر  وكذلك ،الوجداني إنتشاراً 

 ( طالبرراً 426وتكونررت عينررة الدراسررة مررن ) ،الوجررداني والضررغوط الحياتيررة لرردى طلبررة جامعررة الملررك سررعود

  الباحرث عردادإ وطالبة وتم إستخدام مقياسين وهمرا مقيراس الرذكاء الوجرداني ومقيراس الضرغوط الحياتيرة مرن 

داللرررة إحصرررائية برررين الرررذكاء الوجرررداني والضرررغوط الحياتيرررة التررري  وج إلرررى وجرررود إرتبررراط ذنترررائت الوأظهرررر 
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يواجهها الطالب والطالبرات بجامعرة الملرك سرعود ووجرود فرروق برين الرذكور واإنرا   فري الرذكاء الوجرداني 

 .لصالح اإنا 

وجررداني، وجررودة الحيرراة، ء اللررذكاة بررين االعالقرر لتعرررف الررىلهرردفت  بدراسررة( 2012الفرررا والنواجحررة )وقررام 

طلبررة جامعررة القرردس المفتوحررة بمنطقررة خرران يررونس  (300والتحصرريل األكرراديمي، لرردى عينررة مكونررة مررن )

وترم اسرتخدام المرنهج  الذكاء الوجداني، ومقياس جودة الحياة()التعليمية، وتم استخدام مقياسي الدراسة وهما

التحصريل األكراديمي، و كاء الوجرداني وجرودة الحيراة الرذ برين د عالقرةائج وجرو ، وبينرت النترالوصفي التحليلي

ووجود عالقة بين جودة الحياة والتحصيل الدراسي األكاديمي، كما أظهرت النتائج وجود فرروق ذات داللرة 

إحصررائية بررين متوسررطات درجررات مرتفعرري التحصرريل األكرراديمي المرتفررع، ومتوسررطات درجررات التحصرريل 

 داني، وجودة الحياة لصالح ذوي التحصيل األكاديمي المرتفع.الوجكاء في الذ لمنخف ،األكاديمي ا

الرررذكاء الوجرررداني لطرررالب بعررر  الجامعرررات فررري واليرررة  لرررىإتعررررف للهررردفت فقرررد  (2011دراسرررة رابرررح )أمرررا 

وتررم  ،وطالبررة واسررتخدم الباحررث المررنهج الوصررفي اإرتبرراطي ( طالبرراً 140العينررة مررن ) وتكونررت ،الخرطرروم

جداني من إعداد الباحرث وبينرت النترائج أن الرذكاء الوجرداني كران بدرجرة مرتفعرة الو  ذكاءقياس التخدام مإس

  العلمية.والتوجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء الوجداني تبعا للجنس والعمر والدرجة 

كالرة مردارس و درجرة الرذكاء اإنفعرالي لردى معلمري لرى إ فلتعرر لهردفت  التري (2010دراسة رمضان )وفي 

 اً ( معلمرررر298وتكونررررت عينرررة الدراسرررة مرررن ) ،الالجئرررين الفلسررررطينيين فررري محافظرررة نرررابلس شرررغيل  وتغرررو 

وبينرررت  وقرررد اسرررتخدم المرررنهج الوصرررفي التحليلررري،وقرررد اسرررتخدم الباحرررث مقيررراس الرررذكاء الوجرررداني ، ومعلمرررة

ة مرتبررن الاآخررري عرراطف مررعالنتررائج  وجررود درجررة كبيرررة للررذكاء اإنفعررالي لرردى المعلمررين، واحتررل مجررال الت

األولى، وبينت الدراسة أن هناك فروًقا ذات داللة إحصائية في مجاالت الوعي الرذاتي، وإدارة اإنفعراالت، 

لمتغيرررر الجرررنس لصرررالح الرررذكور، كمرررا بينرررت الدراسرررة وجرررود فرررروق ذات داللرررة  والدافعيرررة الشخصرررية، تبعررراً 
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روق ذات داللررة إحصررائية يررة فررسررة أر الدراولررم تظهررإحصررائية لسررنوات الخدمررة علررى مجررال الرروعي الررذاتي، 

 . والمؤهل العلمي على درجة الذكاء اإنفعالي ،لحجم المدرسة

لتعررف علرى الفرروق ل هردفت التري ((Alumran & Punamaki, 2008دراسرة العمرران وبونامراكي وفري 

 ن جامعررةبررة مرروطالًا ( طالبرر312وتكونررت عينررة الدراسررة مررن )، بررين الجنسررين والعمررر فرري الررذكاء الوجررداني

 إيجابيرراً  الداسررة إلرى إن هنرراك إرتباطراً  الوجررداني وتوصرلتاون للرذكاء  -وترم إسررتخدام مقيراس بررار ،نالبحرري

 .إحصائيا بين متغير الجنس والذكاء الوجداني لصالح اإنا  داالً 

لقيرررادة عالقررة الرررذكاء الوجرررداني بكرررل مرررن نمرررط ا لرررىإلتعررررف لهررردفت  التررري( 2008) دراسرررة إسرررماعيلوفرري 

وترررم  ،( مرررن الرررذكور واإنرررا  مرررن القرررادة اإداريرررين180وتكونرررت العينرررة مرررن )، الضرررغوطجهرررة موا وأسررراليب

مرراير واخرررون ومقيرراس نمررط القيررادة مررن إعررداد الباحثررة ومقيرراس أسرراليب لالررذكاء الوجررداني  إسررتخدام مقيرراس

دال ط موجررب د إرتبررامواجهررة أحرردا  الحيرراة لحسررن مصررطفى عبررد المعطرري وقررد توصررلت الدراسررة إلررى وجررو 

 الوجداني.واإنا  على مقياس الذكاء  بين درجات أفراد العينة من الذكور ئياً إحصا

، الحيرراةالعالقررة بررين الررذكاء الوجررداني وجررودة  لررىإلتعرررف لبدراسررة هرردفت  (2007وقامررت صررفاء عجاجررة )

 22-17هم مرن ح أعمرار طالب وطالبة من الشعب العلمية واألدبية تتراو  (663) من عينة الدراسة وتكونت

 سنة وأظهرت النتائج وجود عالقة إرتباطية إيجابية بين الذكاء الوجداني وجودة الحياة.

الفرررروق الفرديرررة الجوهريرررة فررري الرررذكاء  لرررىإ لتعررررفلهررردفت  التررري( 2003) هريرررديقرررام بهرررا الدراسرررة وفررري 

اني لوجررداء ااس للررذكميم مقيرروقررام بتصرر ( فرررداً 149وتكونررت العينررة مررن )، لرربع  المتغيرررات الوجررداني تبعرراً 

وبينت النتائج إلى وجود فروق ذي داللة إحصائية بين المتزوجين وغير المتزوجين لصالح المتزوجين في 

 مستوى الذكاء اإنفعالي وكذلك وجود فروق بين الطالب لصالح ذوي المؤهالت العليا.

هنرري لمعلررم الم وافقترره بررالتي وعالقالررذكاء اإنفعرراللررى إلتعرررف ل هرردفتدراسررة  (2001السررمادوني )وأجرررى 

والتعرررررف علررررى أثررررر جررررنس المعلررررم وتخصصرررره األكرررراديمي وسررررنوات الخبرررررة علررررى الررررذكاء  ،التعلرررريم الثررررانوي 



45 
 

ه المهنرري وأثررره النسرربي فرري توافررق المعلررم قرروعلررى العالقررة بررين الررذكاء اإنفعررالي للمعلرم وتواف ،اإنفعرالي لديرره

الرذكاء العراطفي إعرداد فراروق باحرث مقيراس واسرتخدم ال أسرتاذاً ( 150وتكونت عينرة الدراسرة مرن ) ،المهني

وقررد ، السرريد عثمرران دمحمررد عبدالسررميع رزق ومقيرراس التوافررق المهنرري الررذي أعررده لتحقيررق أهررداف الدراسررة

ووجررررود فررررروق بررررين  ،بينررررت النتررررائج وجررررود فررررروق بررررين الجنسررررين فرررري الررررذكاء اإنفعررررالي لصررررالح المعلمررررين

للررذكاء اإنفعررالي ووجررود تررأثير لسررنوات الخبرررة علررى ليررة الك الدرجررة لمررين فرريالتخصصررات األكاديميررة للمع

الدرجرة الكليرة للررذكاء اإنفعرالي ووجرود عالقررة إرتباطيرة موجبرة ودالررة برين درجرات مقيرراس الرذكاء اإنفعررالي 

ه ل درجاتررللمعلررم والتوافررق المهنرري لديرره وأنرره يمكررن التنبررؤ للتوافررق المهنرري للمعلررم وأبعرراده المختلفرره مررن خررال

 كاء اإنفعالي في الدرجة الكلية وأبعاده المختلفة.الذ قياسعلى م

 دراسات تتعلق بالكفاءة اإلجتماعية
معرفررة المهررارات اإجتماعيرة وعالقتهررا بالضررغوط النفسررية لرردى المرررأة ل هرردفت دراسررةب (2015الحجررار )قرام 

، صرية القياديرةالشخيراس خدام مقوترم إسرت( امررأة قياديرة 150وتكونت العينة مرن ) ،القيادية بمحافظات غزة

وأظهرررت النتررائج عرردم وجررود فررروق ذات داللررة  ،ومقيرراس الضررغوط النفسررية ،ومقيرراس المهررارات اإجتماعيررة

إحصرررائية برررين متوسرررطات درجرررات أفرررراد عينرررة الدراسرررة علرررى مقيررراس المهرررارات اإجتماعيرررة تعرررزى لمتغيرررر 

 المؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

لدراسة إلى معرفة مستوى المهرارات اإجتماعيرة وعالقتهرا بفعاليرة ت اهدف التي( 2012رة )دراسة الطيوفي 

وترم إسرتخدام مقيراس  ،وطالبرة ( طالبراً 280وتكونرت عينرة الدراسرة مرن ) ،الذات لدى طالب جامعة بنغازي 

اللررررة وأظهرررررت النتررررائج عرررردم وجررررود فررررروق ذات د، المهررررارات اإجتماعيررررة ومقيرررراس الفعاليررررة العامررررة للررررذات

 المهارات تعزى لمتغير الجنس.عاد ي أبصائية فإح

معرفررة العالقرررة بررين المهرررارات اإجتماعيررة والقررردرة علررى اتخررراذ لهررردفت  الترري( 2008) دراسررة ابوحلرررووفرري 

( 214وتكونررت عينررة الدراسررة مررن ) ،القرررار لرردى القيررادات النسرروية فرري المجتمررع المرردني الفلسررطيني المرردني
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لمررردني الفلسرررطيني وترررم إسرررتخدام مقيررراس المهررررارات مرررع المجتنظمرررات اية فررري مسررريدة مرررن القيرررادات النسرررو 

وأظهرررررت نتررررائج الدراسررررة عرررردم وجررررود فررررروق ذات داللررررة  ،تخرررراذ القرررررارإاإجتماعيررررة ومقيرررراس القرررردرة علررررى 

لمتغيرر المؤهرل األكراديمي عردا الفقررات التري تتحرد  عرن الضربط  إحصائية فري المهرارات اإجتماعيرة تبعراً 

باإضرافة الررى عردم وجررود  ،مررؤهالت العليرا مررن الماجسرتير والرردكتوراه ت الذوا ت لصرالحفقرد كانرراإجتمراعي 

فررروق فرري المهررارات اإجتماعيررة تبعررا لمتغيررر سررنوات الخبرررة عرردا فقرررات الضرربط اإجتمرراعي حيررث كانررت 

 فما فوق. عاماً  11الفروق لصالح ذوات الخبرة من 

كشررف عررن الكفرراءة العاطفيررة للهرردفت  دراسررة (Cavallo & Brienza, 2006)وبرينررزا  وكررافلوأجرررى 

 ( مرديراً 358والمهارات اإجتماعية والتمسز القيادي في شركة جونسون اند جونسون  وتكونت العينة من )

وتررم إسررتخدام مقيرراس الررذكاء اإنفعررالي ومقيرراس القيررادة وكرران مررن أهررم النتررائج  الترري خلصررت إليهررا ، ومررديرة

وكفررراءة إنفعاليرررة ومهرررارات إجتماعيرررة أكثرررر  إنفعاليررراً  ذكررراءاً كرررون يمتلالعرررالي األداء الدراسرررة أن المررردراء ذوي 

كمررا كشرفت أن هنرراك فروقرا بررين الجنسرين بالنسرربة للقيرادة حيررث تميرزت السرريدات  ،مقارنرة بالمرردراء اآخررين

 .بالوعي اإنفعالي والقدرة على اإتصال وتنمية الصداقات والقدرة على إدارة مشاعر اآخرين

لتعرررف علررى المهررارات اإجتماعيررة وعالقتهررا بالثقررة بررالنفس هرردفت لدراسررة  (2006ل )عبررد العررارى كمررا أجرر

( 177وتكونررت عينررة الدراسررة مررن )، والرضررا الرروظيفي لرردى عينررة مررن معلمرري ومعلمررات المرحلررة اإبتدائيررة

، وظيفيمقياس الرضرا الرو ، ومقياس الثقة بالنفس ،وتم إستخدام مقياس المهارات اإجتماعية ،معلم ومعلمة

وكرران مررن أهررم النتررائج الترري خلصررت إليهررا الدراسررة عرردم وجررود فررروق دالررة بررين الجنسررين عرردا بعررد التعبيررر 

 المعلمات.اإنفعالي التي كانت فيه الفروق دالة لصالح 

عينة  معرفة العالقة بين المهارات اإجتماعية وتقدير الذات لدىهدفت ل دراسةب( 2002عبدهللا )وفيما قام 

وتم إستخدام مقياس المهارات اإجتماعية ، وطفلة ( طفالً 225وتكونت العينة من ) ،ال السوريينمن األطف
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وأظهررررت النترررائج وجرررود عالقرررة موجبرررة برررين درجرررات المهرررارات  ،لألطفرررال ومقيررراس تقررردير الرررذات لألطفرررال

 لجنس.تبعا لمتغير ا ذات داللة إحصائية فروق  وجود وعدماإجتماعية وتقدير الذات لدى األطفال 

 :السابقةالتعقيب على الدراسات 
 :تياالو جمالها على النحإستنتاجات يمكن تكتشف الدراسة النقدية للدراسات في محاورها عن عدد من اإ

جتماعيرة لرردى ة اإءمهمرا لمعرفرة العالقررة برين الرذكاء الوجرداني والكفرا تعتبرر الدراسرات السرابقة اطراراً  •

مرررن جهرررة ومركرررزًا علرررى الرررذكاء  نظريررراً  تلرررك الدراسرررات معرررززاً  لرررذلك فقرررد مثلرررت نالمرشرررديين التربرررويي

 التربويين.الوجداني من خالل عينة من المرشديين 

ولكررن كرران فررري  ،تفقررت معظررم الدراسررات السررابقة مررع الدراسررة الحاليرررة فرري تناولهررا للررذكاء الوجرردانيإ •

اء االنفعررالي علررى مسررتوى الررذك تعرررف( كانررت بعنرروان ال2014متغيرررات أخرررى كدراسررة الصرربحيين )

 العمرران وبونامراكيو ، (2011) رابرحوكمرا فري دراسرة  ،لدى المرشدين الطالبيرين فري مدينرة الريراض

 ،(2001) دراسررررة السررررمادونيو  ،(2010) رمضررررانودراسررررة  ،(2007) عجاجررررة( ودراسررررة 2008)

 غيرها من الدراسات.و 

جتماعيرررة لررردى بالكفررراءة اإجرررداني وعالقتررره و الرررذكاء اللرررم تتطررررق أي مرررن الدراسرررات السرررابقة لمعرفرررة  •

طفال والنساء والمعلمرين كاألتخذت عينة مخالفة إنما إو  ،المرشديين التربويين في المدارس الحكومية

(، 2011(، ودراسررررة رابررررح )2012كدراسرررة الفرررررا ونواجحررررة ) وطرررالب المرررردارس وطررررالب الجامعررررات

 .(2007(، ودراسة عجاجة )2010ودراسة رمضان )

 الررذكاء الوجرردانيمسررتوى  مررت بقيرراسمنهجيررة البحررث مررع عرردة دراسررات قا الدراسررة مررن حيررث تفقررتإ •

واختلفرت مرن حيررث ، (2016ودراسرة الطررالع ) ،(2014) زهرانريودراسررة ال ،(2011) رابرحكدراسرة 

 .(2010) ودراسة رمضان ،(2012ودراسة الفرا ونواجحة ) ،النواجحةالمنهجية مع دراسة 
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لررى إتبرررز أهميررة الحاجررة ، تتعلررق بمتغيرررات الدراسررة الحاليررة عرضرره مررن دراسررات وأخيرررًا مررن خررالل مررا تررم

، جتماعيررة لرردى المرشررديين التربررويينذكاء الوجررداني والكفرراءة اإإجررراء دراسررة منهجيررة بشررأن العالقررة بررين الرر

راسرة دحيث أنه في حدود علم الباحثة لم يقع برين يرديها دراسرة مماثلرة بحثرت العالقرة برين نفرس متغيررات ال

 رشدين التربويين في المدارس الحكومية في محافظة الخليل.لتي تناولت المالحالية ا

وتطرروير طررار النظررري للدراسررة بنرراء اإواسررتفادت الباحثررة مررن الدراسررات السررابقة الترري حصررلت عليهررا فرري 

طررار اإ باالعتمرراد علررى اييسحيررث تررم تطررور المقرر ،جتماعيررةالكفرراءة اإومقيرراس  ذكاء الوجرردانيمقيرراس الرر

كما ساهمت في تفسير النتائج التي توصلت اليها الدراسة في ضوء نتائج تلرك  ،والدراسات السابقةالنظري 

 الدراسة.
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  الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث
 اإلجراءاتالطريقة و 

 اطررري وصرررفًا مفصررراًل أل داتررركمرررا يعا. يتضرررمن هرررذا الفصرررل وصرررفًا لمرررنهج الدراسرررة، ومجتمعهرررا وعينتهررر

 الباحثررة اسررتخدمتهاالدراسررة وصرردقهما وثباتهمررا، وكررذلك إ جررراء ات الدراسررة والمعالجررة اإحصررائية الترري 

 .وتحليلهافي استخال  نتائج الدراسة 

 منهج الدراسة 
 راء اء ترم استقصرمناسربته لطبيعرة هرذه الدراسرة. حيرث االرتبراطي ل المنهج الوصرفي الباحثة استخدمت

لمرشرردين التربررويين فرري المرردارس الحكوميررة بمحافظررة الخليررل حررول عالقررة الررذكاء الوجررداني بالكفرراءة ا

 االجتماعية من وجهة نظرهم.

 مجتمع الدراسة 
البررال  ، المرشردين التربررويين فري المرردارس الحكوميررة بمحافظرة الخليررلجميررع تكرون مجتمررع الدراسرة مررن 

مرديريات التربيرة والتعلريم رسرمية صرادرة عرن  اتصرائيحسرب احلرك وذ ،ومرشردة اً مرشرد (252)عددهم 

والجردول  م(،2017/2018)محافظة الخليل، وذلك خرالل الفصرل الدراسري الثراني مرن العرام الدراسري ب

  .موزعين حسب المديرية والجنس محافظة الخليلاعداد المرشدين التربويين ب( يبين 1)

 .والجنس خليل موزعين حسب المديريةفظة المحاد المرشدين التربويين باعدا :(1) جدول
 الجنس

 المديرية

 المجموع إناث ذكور

 العدد
النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية

 20.24 51 %20 25 20.47 26 شمال الخليل

 32.14 81 32.8 41 31.50 40 جنوب الخليل

 32.14 81 %32 40 32.28 41 وسط الخليل

 15.48 39 15.2 19 15.75 20 ية يطاديرم

 %100 252 %100 125 %100 127 المجموع

 عينة الدراسة 
مرررن المرشررردين التربرررويين فررري المررردارس الحكوميرررة  مرشررردًا ومرشررردة (100تكونرررت عينرررة الدراسرررة مرررن )

 تمررعمررن مج %(40) ل العينررة مررا نسرربته، وتشرركالعشرروائية تررم اختيررارهم بطريقررة العينررة بمحافظررة الخليررل
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متغيرررات الجررنس، وسررنوات الخبرررة، حسررب  ( يوضررح توزيررع أفررراد عينررة الدراسررة.2، والجرردول )سررةالدرا

 .األكاديميوالمديرية، المستوى 

 .األكاديميحسب متغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، والمديرية، المستوه توزيع أفراد عينة الدراسة  :(2) جدول
 العدد المتغير

النسبة 

 المئوية
 المجموع

 جنسال
 50.0 50 ورذك

100 
 50.0 50 اناث

 سنوات الخبرة

 37.0 37 سنوات 5 – 1من 

 22.0 22 سنوات 10 – 6من  100

 41.0 41 سنوات 10أكثر من 

 المديرية

 20.0 20 شمال الخليل

100 
 32.0 32 وسط الخليل

 32.0 32 جنوب الخليل

 16.0 16 مديرية يطا

 المستوى االكاديمي
 79.0 79 لوريوسبكا

100 
 21.0 21 ماجستير فأعلى

 

 :الدراسة واتأد
وفيمرا  ،الكفاءة االجتماعيةمقياس و  ،الذكاء الوجداني مقياسوهما  ،في هذه الدراسة مقياسينتم استخدام 

 :المقاييسمن هذه  مقياسيلي وصف لكل 

 مقياس الاكاء الوجداني  
بعررد الررذكاء الوجررداني مقيرراس  بتطرروير الباحثررة قامررتنررة د العيفرررالرردى أالررذكاء الوجررداني  درجررة إلررى للتعرررف

دب النظررررري والدراسررررات السررررابقة ذات الصررررلة بالررررذكاء الوجررررداني مثررررل دراسررررة جعجيررررع طررررالع علررررى األاإ

علررروان ونواجحرررة ودراسرررة  ،(2013) ابوعمشرررةودراسرررة  ،(2014) الصررربحيين(، ودراسرررة 2015ور )ومنصررر

ملحررق رقررم  –فقرررة  (52)لمقيرراس فرري صررورته األوليررة مررن تكررون اقررد و  (2009ودراسررة الشررهري ) (2013)

صررورته فرري مجموعررة مررن المختصررين والخبررراء أصرربح المقيرراس يتكررون  علررى وبعررد عرررض المقيرراس ،(1)

( يوضرح أرقرام الفقررات الخاصرة بكرل 3والجردول )رئيسرية  أبعراد اربعرةعلى  موزعة( فقرة، 32) النهائية من

 .نيجداالذكاء الو  أبعادبعد من 
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 من أبعاد الاكاء الوجداني. بعدالخاصة بكل  الفقراتيوضح أرقام  :(3) ولجد
 عدد الفقرات فقرات البعد البعد الرقم

 8 8 – 1 إدراك الذات البعد األول

 8 16 - 9 ضبط النفس البعد الثاني

 8 24 - 17 التعاطف البعد الثالث

 8 32 – 25 الحافز النفسي البعد الرابع

 32 32 – 1 بجميع االبعاد وجدانيال الذكاء

 
 :المقياستصحيح 

تررم تصررميم مقيرراس الررذكاء الوجررداني علررى أسرراس مقيرراس )ليكرررت الخماسرري(، وقررد بنيررت الفقرررات باإتجرراه 

ثرال   :أربرع درجرات، أحيانراً  :خمرس درجرات، غالبراً  :)دائمراً : تو االيجابي، وأعطيت األوزان للفقرات كما ه

درجة واحدة(، وقد استندت الباحثة في تفسريرها لنترائج األداة ألسرلوب ليكررت  :أبداً ن. درجتي :درجات. نادراً 

عررردم موافقتررره علرررى بنرررود و الرررذي يحررردد درجرررة اسرررتجابة المبحرررو  علرررى المقيررراس فررري ضررروء درجرررة موافقتررره أ

 والمقيررراس، وتتحررردد الدرجرررة بإعطررراء أوزان مختلفرررة لالسرررتجابة، بحيرررث يسرررتجيب المبحرررو  علرررى ميرررزان أ

 درج يشتمل على خمسة رتب. تبي متل ر متص

ترررم (، وفرررق قيمرررة المتوسرررط الحسرررابي الرررذكاء الوجررردانيوللتعررررف إلرررى تقرررديرات أفرررراد العينرررة وتحديرررد درجرررة )

=  4/5للحصررررول علررررى طررررول الخليررررة الصررررحيح ) (4)ثررررم تررررم تقسرررريمه علررررى  ،(4= 1-5حسرررراب المرررردى )

الواحرررد  وهررري المقيررراسبدايرررة  وأ) قيررراسالمإلرررى أقرررل قيمرررة فررري  الدرجرررةوبعرررد ذلرررك ترررم إضرررافة هرررذه  ،(0.80

  - :يلىوهكذا أصبح طول الخاليا كما  ،الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية

 يوضح طول الخاليا. :(4جدول )
 الدرجة المده الرقم

 منخفضة جدا 1.79 - 1البعد  بين و إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أ 1

 منخفضة 2.59  - 1.80البعد  بين أكثر من و ة أللعبار سط إذا تراوحت قيمة المتو  2

 متوسطة 3.39  - 2.60البعد  بين أكثر من و إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أ 3

 مرتفعة 4.19  - 3.40البعد  بين أكثر من و إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أ 4
 مرتفعة جدا 5  - 4.20 من البعد  بين أكثرو إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أ 5
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 :المقياسصدق 
  :طريقتين لتأكد من صدق مقياس الذكاء الوجداني استخدمت الباحثةل

 :صدق المحكمين -أوال  

( مرررن المحكمرررين 8) علرررى هفررري الدراسرررة الحاليرررة بعرضرررالمقيررراس بصرررورته األوليرررة ترررم التأكرررد مرررن صررردق 

مين بالبحث العلمري )مرفرق قائمرة بأسرماء المهت من في اإرشاد النفسي والصحة النفسية وأيضاً  المختصين

، فيرره مررن فقرررات المقيرراس للبعررد الررذي وضررعتمالءمررة كررل فقرررة للتأكررد مررن  -(2)رقررم ملحررق -المحكمررين( 

ومالءمة صرياغة كرل فقررة لغويرًا ووضروحها بالنسربة ، في قياس ما وضعت لقياسه الفقراتمدى صالحية و

 ،حرذفهاو أ ،تعرديلهاو أ ،إضافة العباراتو  ،المبحو لمستوى مقياس ال ومالءمة كل فقرة من فقرات للمبحو ،

، وإبداء أية مالحظات أخرى بشكل عام ،التي شأنها أن تجعل المقياس أكثر صدقاً هي إذا احتاج األمر، و 

، باسررتثناء بعرر  ومقروئيترره المقيرراسكرران هنرراك اتفرراق بيررنهم علررى صررالحية جمررع  راء المحكمررين،  وبعررد

( 3ملحق رقرم )  -مشار اليه في  ووذلك كما همالحظاتهم، حذفها بناء على  وها، أتعديل تم الفقرات التي

 الذي يتضمن مقياس الدراسة بعد التحكيم. -

  :صدق البناء -ثانيا  

الكليرة لكرل  الدرجرةرتبراط فقررات األداة مرع إمن ناحية أخررى فقرد ترم التحقرق مرن الصردق بحسراب مصرفوفة 

( والذي بين أن جميع قريم معرامالت االرتبراط 5واضح في الجدول ) وه لك كماوذ ،دراسةبعد على عينة ال

، وأنهرا تشرترك بصردق البنراءالكليرة، لكرل بعرد دالرة إحصرائيًا، مرا يشرير إلرى تمترع األداة  الدرجرةللفقرات مرع 

 .الذكاء الوجداني لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليلقياس معًا في 
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ات الاكاء رتباط فقر امصفوفة ( لPearson correlationنتائج معامل االرتباط  يرسون ) :(5)ول جد
 لكل بعد من أبعاد المقياس. مع الدرجة الكلية الوجداني
 ضبط النفس إدراك الاات

الداللة  قيمة ر الرقم
 الداللة اإلحصائية قيمة ر الرقم اإلحصائية

1 0.723** 0.000 1 0.748** 0.000 
2 0.739** 0.000 2 0.730** 0.000 
3 0.598** 0.000 3 0.688** 0.000 
4 0.636** 0.000 4 0.667** 0.000 
5 0.760** 0.000 5 0.729** 0.000 
6 0.625** 0.000 6 0.673** 0.000 
7 0.749** 0.000 7 0.585** 0.000 
8 0.728** 0.000 8 0.719** 0.000 

 الحافز النفسي التعاطف

 قيمة ر لرقما
الداللة 
 الداللة اإلحصائية قيمة ر الرقم اإلحصائية

1 0.707** 0.000 1 0.649** 0.000 
2 0.586** 0.000 2 0.591** 0.000 
3 0.610** 0.000 3 0.652** 0.000 
4 0.589** 0.000 4 0.596** 0.000 
5 0.750** 0.000 5 0.689** 0.000 
6 0.577** 0.000 6 0.697** 0.000 
7 0.548** 0.000 7 0.690** 0.000 
8 0.640** 0.000 8 0.605** 0.000 

 

الكليررة لكررل بعررد دالررة  الدرجررة( أن جميررع قرريم ارتبرراط الفقرررات مررع 5المعطيررات الررواردة فرري الجرردول ) تشررير

ن ي مررإحصررائيًا، ممررا يشررير إلررى تمتررع األداة بصرردق عررالش جرردًا وأنهررا تشررترك معررًا فرري قيرراس الررذكاء الوجرردان

 ة نظر المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل.وجه

  :المقياسبات ث
  :استخدمت الباحثة طريقتينالذكاء الوجداني  للتأكد من ثبات مقياس
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  :العينة االستطالعية()طريقة إعادة االختبار   -اوال  

(، حيرث Test- Retestالختبرار )ادة اإعر تم التأكد من ثبات األداة في الدراسة الحالية مرن خرالل طريقرة

مررررن  رشرررديينم( 10األداة علرررى عينررررة مرررن خرررارج عينرررة الدراسررررة، تكونرررت مرررن ) ققامرررت الباحثرررة بتطبيررر

المرشردين التربررويين فري المرردارس الحكوميررة بمحافظرة الخليررل، ومرن ثررم أعررادة الباحثرة تطبيررق األداة علررى 

اط بررين نتررائج الدراسررة االسررتطالعية األولررى الرتبررل انفررس العينررة، وذلررك بعررد مرررور أسرربوعين، وبلرر  معامرر

 . (0.000( عند مستوى داللة )0.468**ونتائج الدراسة االستطالعية الثانية )

لمقياس الرذكاء الوجرداني علرى  بحساب ثبات االتساق الداخلي قامت الباحثة :طريقة كرونباخ ألفا :ثانيا  

الوجرررداني، إذ ترررم حسررراب الثبرررات ألداة الدراسرررة ذكاء الررر الدرجرررة الكليرررة وجميرررع األبعررراد المكونرررة لمقيررراس

، Cronbach Alpha)بأبعادها المختلفرة بطريقرة االتسراق الرداخلي، بحسراب معادلرة الثبرات كرونبراخ ألفرا )

  (.6وقد جاءت النتائج كما هي واضحة في الجدول )

 دها المختلفة.بأبعاسة ألداة الدرا Cronbach Alpha)كرونباخ ألفا )( نتائج معامل ثبات 6جدول )
 Alphaقيمة  عدد الفقرات البعد الرقم

 0.8330 8 إدراك الذات البعد األول

 0.843 8 ضبط النفس البعد الثاني

 0.770 8 التعاطف البعد الثالث

 0.790 8 الحافز النفسي البعد الرابع

 0.926 32 الدرجة الكلية للذكاء الوجداني

جيردة الرى المختلفرة تتمترع بدرجرة  بأبعادهراسرابق إلرى أن أداة الدراسرة ول اللجردتشير المعطيات الواردة في ا

%(، معبرررة عررن درجررة بررين 84%( وبررين )77مررن الثبررات، حيررث تراوحررت درجررات الثبررات بررين )جيرردة جرردًا 

%( معبررة عرن 93) للرذكاء الوجردانيالكليرة  الدرجةمن الثبات، بينما بلغت قيمة ألفا على جيدة جدًا و جيدة 

  من الثبات. جداً  عاليةجة در 

 :مقياس الكفاءة االجتماعية
ة وعلرى األدب التربروي المتعلرق سرتخدمعلرى عردد مرن الدراسرات السرابقة واألدوات الم الباحثرةبعد إطالع 

ررررف إلررى  بتطررروير أداة خاصرررة قامرررتبموضرروع الدراسرررة وأهررردافها وفروضررها  الكفااااءة درجرررة مررن أجرررل التعل
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دراسرررررة الررررروارد فررررري مقيررررراس الكفررررراءة االجتماعيرررررة تمثلرررررت فررررري وقرررررد  سرررررة،لررررردى عينرررررة الدرا االجتماعياااااة 

ودراسررة  (2012)الطيرررة، ودراسررة (2015)الحجررار(، ودراسررة 2014ودراسررة شررعبان ) ،(2004المغررازي،)

وقرد تكرون المقيراس فري ، خررى األ وكذلك من خالل الرجوع لعدد من الدراسات والمقاييس( 2008)وحلو اب

منهررا، وتررم التعررديل علررى غالبيررة الفقرررات  ةفقررر  (14اسررتبعاد )تررم حيررث  رة،( فقرر44مررن )صررورته األوليررة 

الموجررررودة لتتناسررررب مررررع الدراسررررة الحاليررررة، وذلررررك بعررررد عرررررض المقيرررراس علررررى مجموعررررة مررررن المحكمررررين 

( فقرررة، منهررا 30والمختصرين، وبررذلك أصرربح عردد الفقرررات الترري يتررألف منهرا المقيرراس فرري شركله النهررائي )

 (، أما باقي الفقرات فهي ايجابية.18، 15)قرات الف)فقرتين سلبية( وهي 

 :تصحيح المقياس
، لفقررراتوقررد بنيررت افرري تقرردير الشررخص لنفسرره بطريقررة ذاتيررة، أي كمررا يرررى نفسرره،  المقيرراسيتضررمن هررذا  

أربرع درجرات،  :خمرس درجرات، غالبراً  :)دائمراً  :االتري وكما هروأعطيت األوزان للفقرات  خماسيحسب سلم 

. وقرد اسررتندت الباحثرة فرري تفسريرها لنتررائج األداة درجررة واحردة( :درجتررين. أبرداً  :راً نرادجررات. در  ثرال  :أحيانراً 

عردم موافقتره علرى  وألسلوب )ليكرت( الذي يحدد درجة المبحو  علرى المقيراس فري ضروء درجرة موافقتره أ

ن ميررزا علررىبنررود المقيرراس، وتتحرردد الدرجررة بإعطرراء أوزان مختلفررة لالسررتجابة، بحيررث يسررتجيب المبحررو  

 متصل رتبي متدرج يشتمل على خمسة رتب. و أ

تررم (، وفررق قيمررة المتوسررط الحسررابي الكفرراءة االجتماعيررةوللتعرررف إلررى تقررديرات أفررراد العينررة وتحديررد درجررة )

=  4/5للحصررررول علررررى طررررول الخليررررة الصررررحيح ) (4)ثررررم تررررم تقسرررريمه علررررى  ،(4= 1-5حسرررراب المرررردى )

وهرررى الواحرررد  المقيررراسبدايرررة و )أ المقيررراسل قيمرررة فررري لرررى أقرررإ ةالدرجررروبعرررد ذلرررك ترررم إضرررافة هرررذه  ،(0.80

  -:وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلى ،الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية
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 يوضح طول الخاليا. :(7جدول )
 الدرجة المده الرقم

 منخفضة جدا 1.79 - 1البعد  بين و إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أ 1

 منخفضة 2.59  - 1.80البعد  بين أكثر من و يمة المتوسط للعبارة أحت قراو إذا ت 2

 متوسطة 3.39  - 2.60البعد  بين أكثر من و إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أ 3

 مرتفعة 4.19  - 3.40البعد  بين أكثر من و إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أ 4
 مرتفعة جدا 5  - 4.20بين أكثر من  بعد الو إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أ 5

 :المقياسصدق 
  :طريقتين الباحثة استخدمت الكفاءة االجتماعيةمقياس صدق للتأكد من 

 :صدق المحكمين -اوال  

( مرررن المحكمرررين 8) علرررى هفررري الدراسرررة الحاليرررة بعرضرررالمقيررراس بصرررورته األوليرررة ترررم التأكرررد مرررن صررردق 

فسررية وأيضررًا المهتمررين بالبحررث العلمرري )مرفررق قائمررة بأسررماء الن صررحةفرري اإرشرراد النفسرري وال المختصررين

، مالءمررة كررل فقرررة مررن فقرررات المقيرراس للبعررد الررذي وضررعت فيررهللتأكررد مررن  -(2)رقررم ملحررق -المحكمررين( 

ومالءمة صرياغة كرل فقررة لغويرًا ووضروحها بالنسربة ، في قياس ما وضعت لقياسه الفقراتمدى صالحية و

 وأ ،تعرررديلها وأ ،إضرررافة العبررراراتو  ،المبحرررو مرررن فقررررات المقيررراس لمسرررتوى قررررة ل فومالءمرررة كررر للمبحررو ،

وإبررداء أيررة مالحظررات أخرررى  ،الترري شررأنها أن تجعررل المقيرراس أكثررر صرردقاً هرري إذا احترراج األمررر، و  ،حررذفها

 ، باستثناءومقروئيته المقياسكان هناك اتفاق بينهم على صالحية جمع  راء المحكمين،  ، وبعدبشكل عام

ملحرق رقرم مشرار اليره فري  ووذلك كما همالحظاتهم، حذفها بناء على   وفقرات التي تم تعديلها، أ  البع

 الذي يتضمن مقياس الدراسة بعد التحكيم. (3)

 :صدق البناء -ثانيا  

الكليرة علرى عينرة  الدرجةمن ناحية أخرى تم التحقق من الصدق بحساب مصفوفة ارتباط فقرات األداة مع 

( والررذي بررين أن جميررع قرريم معررامالت االرتبرراط للفقرررات مررع 8واضررح فرري الجرردول ) ومررا هررلررك كوذ ،دراسررةال
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الكليررة دالررة إحصررائيًا، مررا يشررير إلررى تمتررع األداة باالتسرراق الررداخلي، وأنهررا تشررترك معررًا فرري قيرراس  الدرجررة

 .الكفاءة االجتماعية

الكفاءة ات رتباط فقر افة مصفو ل( Pearson correlationنتائج معامل االرتباط  يرسون ) :(8)جدول 
 .الكلية الدرجةمع االجتماعية 

 الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات

1 0.387** 0.000 16 0.467** 0.000 

2 0.649** 0.000 17 0.650** 0.000 

3 0.618** 0.000 18 0.338** 0.001 

4 0.591** 0.000 19 0.511** 0.000 

5 0.332** 0.001 20 0.476** 0.000 

6 0.555** 0.000 21 0.656** 0.000 

7 0.514** 0.000 22 0.767** 0.000 

8 0.666** 0.000 23 0.557** 0.000 

9 0.710** 0.000 24 0.600** 0.000 

10 0.396** 0.000 25 0.550** 0.000 

11 0.656** 0.000 26 0.552** 0.000 

12 0.608** 0.000 27 0.723** 0.000 

13 0.541** 0.000 28 0.698** 0.000 

14 0.530** 0.000 29 0.481** 0.000 

15 0.345** 0.000 30 0.439** 0.000 

الكليررة لكررل بعررد دالررة  الدرجررة( أن جميررع قرريم ارتبرراط الفقرررات مررع 8تشررير المعطيررات الررواردة فرري الجرردول )

 من وجهةالكفاءة االجتماعية عالش وأنها تشترك معًا في قياس  بصدق داة إحصائيًا، مما يشير إلى تمتع األ

 .المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل نظر

  :المقياسبات ث
  :طريقتين الباحثة استخدمتاالجتماعية الكفاءة  مقياسللتأكد من ثبات 

د مررن ثبررات األداة فرري الدراسررة الحاليررة مررن التأكررتررم  :العينــة االســتطالعية()طريقــة إعــادة االختبــار  -اوال  

األداة علرى عينرة مرن خرارج  قبتطبير (، حيرث قامرت الباحثرةTest- Retestخرالل طريقرة إعرادة االختبرار )

 ،مرشدين من المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظرة الخليرل( 10عينة الدراسة، تكونت من )

على نفس العينة، وذلك بعد مرور أسبوعين، وبل  معامل االرتباط بين داة األ تطبيق الباحثة ةومن ثم أعاد
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( عنررد مسررتوى داللررة 0.563**ونتررائج الدراسررة االسررتطالعية الثانيررة ) األولررىنتررائج الدراسررة االسررتطالعية 

(0.000) . 

اعيررة الجتماة لمقيرراس الكفرراء بحسرراب ثبررات االتسرراق الررداخلي قامررت الباحثررة :طريقــة كرونبــاخ ألفــا -ثانيــا  

بطريقررررة االتسرررراق  ، إذ تررررم حسرررراب الثبررررات ألداة الدراسررررةالكفرررراءة االجتماعيررررةالدرجررررة الكليررررة لمقيرررراس  علررررى

الكليرة  الدرجرةبلغرت قيمرة ألفرا علرى  إذ، Cronbach Alpha)الرداخلي، بحسراب معادلرة الثبرات كرونبراخ ألفرا )

  ت.ثبامن الجدًا  %( معبرة عن درجة عالية91)االجتماعية  للكفاءة

  :تطبيق الدراسة جراءاتإ
 :تم إتباع اإجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة

فرري المرشرردين التربرويين فرري المردارس الحكوميررة بمحافظررة  لالقيرام بحصررر مجتمرع الدراسررة والمتمثر -

 الخليل.

تطرروير أداتررا الدراسرررة بعررد اطرررالع الباحثررة علرررى مجموعررة مرررن األدوات المسررتخدمة فررري مثررل هرررذه  -

 سة.دراال

لقيام باإجراءات الفنية والتي تسمح بتطبيق أ داتا الدراسة، وذلك من خالل الحصول على موافقرة ا -

، للحصرول علرى إحصرائيات أعرداد المرشردين مديريات التربية والتعلريم فري محافظرة الخليرلادارات 

 .التربويين في المدارس الحكومية، وتوزيع أداتا الدراسة

 .عشوائية بطريقة الدراسةجتمع من اختيار عينة الدراسة م -

   .مينمحك( من ال8)الدراسة من خالل عرضها على  اتاتم التأكد من صدق أد -

 أجرابو باليرد  (2018-2019للعرام الدراسري ) الثرانيفري الفصرل الدراسرة علرى العينرة،  ااتأد توزيع -

لكافيررة دات ارشررامررزود بالتعليمررات واإ كررل مقيرراسوكرران  ،الباحثررةبوجررود  األدواتعلررى المرشرردين 

 على كيفية اإجابة عن الفقرات. م لتساعده
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دخالها للحاسوب. -  تم إ عطاء المقاييس الصالحة أ رقامًا متسلسلة وإعدادها إ 

 تصحيح المقاييس وتفري  البيانات وتعبئتها في نماذج خاصة.تم  -

 يل البيانات واستخراج النتائج.حلتل SPSSالبرنامج اإحصائي  استخدمت -

 ة لدراست امتغيرا
 (.األكاديميالجنس، وسنوات الخبرة، والمديرية، المستوى ) :)الديمغرافية( المستقلة المتغيرات

 (الذكاء الوجداني ،)الكفاءة االجتماعية :المتغير التابع

 المعالجة اإلحصائية 
 ،داألعررردا باسرررتخراجوترررم اسرررتخدام اإحصررراء الوصرررفي  ،تمرررت المعالجرررة اإحصرررائية الالزمرررة للبيانرررات

واالنحرافررات المعياريررة لرردى أفررراد العينررة واسررتجاباتهم علررى  ،المتوسررطات الحسررابيةو ب المئويررة، والنسرر

، والكفررررراءة االجتماعيرررررة(، وقرررررد فحصرررررت فرضررررريات الدراسرررررة عرررررن طريرررررق الرررررذكاء الوجرررررداني) مقررررراييس

ر اختبرا، و (2/5/6/9للفرضرية رقرم ) (T, testاختبرار )ت( ) :االختبرارات اإحصرائية التحليليرة التاليرة

واختبرررار تررروكي  (،3/4/7/8للفرضرررية رقرررم ) (one – way anovaتحليرررل التبررراين األحرررادي )

(Tukey( للفرضرية رقرم )3/4)  معامرل االرتبراط بيرسرون و (Pearson Correlation) ( 1للفرضرية رقرم). 

 تخدامباسر، وذلرك باسرتخدام الحاسروب لحسراب ثبرات األداة  معامل الثبات كرونباخ ألفرا استخدامتم كما 

 (.SPSSبرنامج الرزم اإحصائية للعلوم االجتماعية )
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

لتحقق ايتضمن هذا الفصل عرضًا كاماًل ومفصاًل لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة و 

 .من صحة فرضياتها

 ة راسنتائج الد

 :ائج السؤال األولنت

الاكاء الوجداني  متوسطات ين ( α) ≤0.05عند مستوه الداللةتوجد عالقة جات داللة إحصائية هل 

المرشــدين التربــويين فــي المــدارس الحكوميــة بمحافظــة لــده وبــين متوســطات الكفــاءة االجتماعيــة 

 ؟الخليل

 :ج فحصهانتائ يليتية وفيما وانبثق عن السؤال االول الفرضية الصفرية اال

  :ولىاأل نتائج الفرضية 

الـاكاء الوجـداني  متوسـطات  ـين( α) ≤0.05عند مستوه الداللةال توجد عالقة جات داللة إحصائية 

المرشــدين التربــويين فــي المــدارس الحكوميــة بمحافظــة لــده وبــين متوســطات الكفــاءة االجتماعيــة 

 .الخليل

 Pearson) معامررررل االرتبرررراط بيرسررررون  احثررررةالب اسررررتخدمت التاسررررعةالفرضررررية للتحقررررق مررررن صررررحة 

Correlation واضح في الجدول و، وذلك كما هالكفاءة االجتماعيةوبين  الذكاء الوجداني( للعالقة بين 

(9.) 
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الاكاء الوجداني وبين ( للعالقة  ين Pearson Correlationنتائج معامل االرتباط  يرسون ) (9)جدول 
 .تربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليلن الشديمر ال االجتماعية لدهالكفاءة 

 المتغير
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  معامل االرتباط ال

0.726** 0.562** 0.574** 0.855** 0.678** 

  مستوى الداللة
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

ط 
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 **0.702 **0.882 **0.668 **0.555   معامل االرتباط ال

 0.000 0.000 0.000 0.000   مستوى الداللة
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       معامل االرتباط 

       مستوى الداللة

 (.α) ≤0.01ائيا  درجة عالية عند مستوه إحص الةد **                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوه 

الدرجررة الكليررة للررذكاء الوجررداني  بررينة إحصررائي ذات داللررة ايجابيررة عالقررةوجررود  (9)يتضررح مررن الجرردول 

، الكفراءة االجتماعيرة للكفراءة االجتماعيرة وجميرع أبعرادالكليرة  الدرجرةوبرين  وجميع أبعاد الرذكاء الوجرداني

وبرين الدرجرة الكليرة للكفراءة  ذكاء الوجدانيلبين الدرجة الكلية لإحصائيًا  دالةية ابعالقة ايجوتبعا لوجود 

 .ألولىاالجتماعية فقد تم رف  الفرضية الصفرية ا

 نتائج السؤال الثاني: 

 ؟المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليللده  الاكاء الوجداني مستوه ما 

الذكاء  لمستوى استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تم  ولاأللإلجابة عن سؤال الدراسة 

 ووذلك كما هالمرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل، المختلفة لدى  بأبعاده الوجداني

 (.10واضح في الجدول )
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 لوجداني.ء ااكا( المتوسطات الحسا ية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات أبعاد ال10جدول )
المتوسط  العدد البعد البعد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
النسبة 

 المئوية

 الدرجة الترتيب

 جداً  مرتفعة األول 86.72 0.47 4.34 100 إدراك الذات البعد األول

 مرتفعة ثالثال 83.03 0.49 4.15 100 ضبط النفس البعد الثاني

 جداً  مرتفعة نيثاال 84.63 0.45 4.23 100 التعاطف البعد الثالث

 مرتفعة ثالثال 83.03 0.44 4.15 100 الحافز النفسي البعد الرابع

 جداً  مرتفعة 84.33 0.39 4.22 100 للذكاء الوجدانيالدرجة الكلية 

، حيث بل  المتوسط جداً  جاءت بدرجة مرتفعة للذكاء الوجدانيالكلية  الدرجة ( أن10يتضح من الجدول )

كما تبين أن (. 0.39مع انحراف معياري قدره )( %84.3ة مئوية مقدراها )نسبوب (4.22الحسابي )

 بعد في تمثل الخليل بمحافظة المرشدين التربويين في المدارس الحكوميةلدى  أبعاد الذكاء الوجدانيكثر أ

 ةعن درجة مرتفع معبرة( %86.7( وبنسبة مئوية مقدراها )4.34بمتوسط حسابي قدره ) (إدراك الذات)

وبنسبة مئوية مقدراها ( 4.32( بمتوسط حسابي قدره )التعاطف، وجاء في المرتبة الثانية بعد )داً ج

 ،ضبط النفس) يبعد الثالثة واالخيرةجاء في المرتبة بينما  ،جدًا كذلكعن درجة مرتفعة  ةمعبر ( 84.6)

 .عن درجة مرتفعةة ر عبم( 83.03وبنسبة مئوية مقدراها )( 4.15( بمتوسط حسابي قدره )الحافز النفسيو 

 لث:السؤال الثا نتائج 

الاكاء الوجداني في متوسطات  (α) ≤0.05 عند مستوه الداللةتوجد فروق جات داللة إحصائية هل 

الجنس، وسنوات ) اتتعزه لمتغير لده المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل 

 ؟(األكاديميالخبرة، والمديرية، المستوه 

 عن السؤال الثالث الفرضيات الصفرية االتية وفيما يلي نتائج فحصها: وانبثق
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 نتائج الفرضية الثانية:

الاكاء الوجداني في متوسطات  (α) ≤0.05 عند مستوه الداللةتوجد فروق جات داللة إحصائية  ال

 .سنالجتعزه لمتغير لده المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل 

واضح  وكما ه لعينة مستقلة، (t-test) ت اختبارالباحثة استخدمت  االولىمن صحة الفرضية قق للتح

  .(11في الجدول )

 الوجداني لدهلاكاء الكلية لالمتوسطات الحسا ية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار :(11جدول )
 الجنس.ير لمتغ عابتالمرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل 

 المتغير
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسا ي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 إدراك الذات

 

 0.50 4.27 50 ذكور
-1.477 98 0.143 

 0.43 4.41 50 إناث

 0.49 4.07 50 ذكور ضبط النفس
-1.608 98 0.111 

 0.48 4.23 50 إناث

 0.44 4.14 50 ذكور اطفالتع
-2.199 98 0.030* 

 0.44 4.33 50 إناث

 الحافز النفسي

 

 0.43 4.12 50 ذكور
-0.705 98 0.482 

 0.46 4.18 50 إناث

 الكلية الدرجة
 للاكاء الوجداني

 0.40 4.15 50 ذكور
 إناث 0.078 98 1.784-

50 4.29 0.37 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا   درجة عالية عند مستوه *                                             (.α) ≤0.05دالة إحصائيا  عند مستوه 

لردى  الرذكاء الوجردانيفروق ذات داللة إحصرائية فري متوسرطات انه ال توجد  (11)يتبين من الجدول 

علرى الدرجرة الكليرة  لجرنسا رالخليرل تعرزى لمتغير بمحافظرة المرشدين التربويين في المدارس الحكوميرة

لصرررالح حيرررث تبرررين وجرررود فرررروق ( التعررراطف) خررررى باسرررتثناء بعررردبعررراد األوبررراقي األ ذكاء الوجررردانيللررر

(، 4.17(، )الررذكورلرردى ) ذكاء الوجررداني(، إذ بلرر  المتوسررط الحسررابي علررى الدرجررة الكليررة للرراإنررا )

( -1.853)ت( المحسروبة )قيمرة ن أ(، كمرا تبرين 4.30( )اإنرا بينما بلر  المتوسرط الحسرابي لردى )

ذكاء علرى الدرجرة الكليرة للر ثانيةالالفرضية الصفرية  قبلت. وبناء عليه، (0.067عند مستوى الداللة )

 . الوجداني
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 :لثةنتائج الفرضية الثا  

الاكاء في متوسطات  (α) ≤0.05 عند مستوه الداللةال توجد فروق جات داللة إحصائية 

سنوات  لمتغير تعزه يين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل لتربو ا نالمرشديلده الوجداني 

 .الخبرة

 لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم استخراج الثانية من صحة الفرضيةللتحقق 

 (.12واضح في الجدول )و وذلك كما ه ،سنوات الخبرةلمتغير  تبعاً  الذكاء الوجداني

 سنوات الخبرة.لمتغير  تبعا  الاكاء الوجداني واالنحرافات المعيارية لمستوه  ،ةحسا يال المتوسطات( 12)جدول 
المتوسط  العدد سنوات الخبرة المتغير

 الحسا ي
االنحراف 
 المعياري 

سنوات 5 – 1من   إدراك الاات  37 4.28 0.46 

سنوات 10 – 6من   22 4.27 0.64 

سنوات 10أكثر من   41 4.43 0.35 

فسنضبط ال سنوات 5 – 1من    37 4.12 0.52 

سنوات 10 – 6من   22 4.10 0.59 

سنوات 10أكثر من   41 4.20 0.39 

 التعاطف
 

سنوات 5 – 1من   37 4.11 0.47 

سنوات 10 – 6من   22 4.17 0.55 

سنوات 10أكثر من   41 4.37 0.31 

سنوات 5 – 1من  الحافز النفسي  37 4.14 0.45 

سنوات 10 – 6من   22 4.14 0.46 

سنوات 10أكثر من   41 4.17 0.43 

للاكاء الكلية  الدرجة
 الوجداني

سنوات 5 – 1من   37 4.16 0.38 

سنوات 10 – 6من   22 4.17 0.51 

سنوات 10أكثر من   41 4.29 0.31 

ي فالمرشدين التربويين لدى الذكاء الوجداني  اتدرج اتمتوسط في تقارب( وجود 12يتضح من الجدول )

. ولفحررص الفرضررية تررم اسررتخراج نتررائج خبرررتهمسررنوات رس الحكوميررة بمحافظررة الخليررل علررى اخررتالف المرردا

 .(13الجدول )وارد في و التباين األحادي كما ه تحليل
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( للفروق في One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (13)دول ج
 .خبرةت الوانسلوفقا  الاكاء الوجداني درجات 

 األبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.286 2 0.572  ين المجموعات إدراك الاات
1.311 

 
0.274 

 
 2180. 97 21.138 داخل المجموعات

  99 21.709 المجموع

 
 ضبط النفس

 0.081 2 0.163  ين المجموعات
0.340 

 
0.712 

 
 0.239 97 23.193 داخل المجموعات

  99 23.356 المجموع

 
 التعاطف

 

 0.712 2 1.424  ين المجموعات
3.778 

 
0.026* 

 
 1880. 97 18.276 داخل المجموعات

  99 19.699 المجموع

 0.010 2 0.019  ين المجموعات الحافز النفسي

0.048 
 

0.953 
 

عاتمجمو ال داخل  19.334 97 0.199 

  99 19.353 المجموع

للاكاء  الكلية الدرجة
 الوجداني

 0.190 2 0.379  ين المجموعات

1.268 
 

0.286 
 

 0.150 97 14.510 داخل المجموعات

  99 14.889 المجموع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا  درجة عالية عند مستوه *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوه 

فرري  (α) ≤0.05 عنررد مسررتوى الداللررةفررروق ذات داللررة إحصررائية  انرره ال توجررد (13)يتضررح مررن الجرردول 

لمتغيرر  تبعراً  المرشردين التربرويين فري المردارس الحكوميرة بمحافظرة الخليرللدى  الذكاء الوجدانيمتوسطات 

إذ تبرين  (التعراطفبعرد ) باسرتثناءاألخررى  بعاداألوباقي  للذكاء الوجدانيالكلية  درجةال على سنوات الخبرة

الكليرررة  الدرجررة، فقررد بلغررت قيمرررة )ف( المحسرروبة علرررى وجررود فررروق ذات داللرررة احصررائية علرررى هررذا البعرررد

 اللرةلدا(، ولمعرفرة مصردر الفرروق واختبرار اتجراه 0.286( عند مستوى الداللة )1.268) للذكاء الوجداني

( وكانررت نتررائج هررذا االختبررار كمررا Tukeyباسررتخدام اختبررار ترروكي ) الباحثررة تقامرر، (التعرراطفبعررد )علررى 

 (.14هي في الجدول )
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 .تبعا  لمتغير سنوات الخبرة لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  نتائج اختبار (14) جدول
سنوات 5 – 1من  سنوات الخبرة المتغير سنوات 10 – 6من   سنوات 01ن م رأكث   

سنوات 5 – 1من  التعاطف   -0.05897 -0.26046* 

سنوات 10 – 6من     -0.20150 

سنوات 10أكثر من      

حيررررث تشررررير  ( أن الفررررروق كانررررت دالررررة لصرررالح المتوسررررطات الحسررررابية األعلررررى،14) يتضرررح مررررن الجرررردول

المرشردين بين أن الفروق كانت  رةخبلسنوات ا، تبعًا لمتغير (التعاطفبعد ) المقارنات البعدية للفروق على

أكثر )الذين سنوات خبرتهم المرشدين التربويين ( وبين سنوات 5 – 1من ) التربويين الذين سنوات خبرتهم

إلى  و(، وهذا يدعسنوات 10أكثر من )الذين سنوات خبرتهم المرشدين التربويين ( لصالح سنوات 10من 

 بعراد( في حين ترم قبولهرا علرى الدرجرة الكليرة وبراقي األطفتعاال)على بعد  لثةالثارف  الفرضية الصفرية 

 األخرى.

 :الرابعةنتائج الفرضية 

 الاكاء الوجدانيفي متوسطات  (α) ≤0.05 عند مستوه الداللةال توجد فروق جات داللة إحصائية 

 .المديرية لمتغير تعزه  المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليللده 

الذكاء  لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم استخراج الثالثةمن صحة الفرضية  حققلتل

(.15واضح في الجدول ) و، وذلك كما هالمديريةلمتغير  الوجداني تبعاً   

.ةالمتوسطات الحسا ية، واالنحرافات المعيارية لمستوه الاكاء الوجداني تبعا  لمتغير المديري (15) جدول  

المتوسط  العدد المديرية تغيرالم
 الحسا ي

االنحراف 
 المعياري 

 0.38 4.53 20 شمال الخليل  إدراك الذات

 0.58 4.17 32 وسط الخليل

 0.35 4.45 32 جنوب الخليل
 0.41 4.20 16 مديرية يطا

 0.48 4.33 20 شمال الخليل ضبط النفس

 0.55 4.08 32 وسط الخليل
 0.43 4.17 32 جنوب الخليل
 0.44 4.02 16 مديرية يطا

 0.38 4.36 20 شمال الخليل التعاطف
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 0.44 4.11 32 وسط الخليل 

 0.46 4.34 32 جنوب الخليل
 0.47 4.12 16 مديرية يطا

 0.52 4.21 20 شمال الخليل الحافز النفسي
 0.46 4.08 32 وسط الخليل
 0.41 4.21 32 جنوب الخليل

 0.37 4.10 16 مديرية يطا

الدرجة الكلية للذكاء 
 الوجداني

 0.39 4.35 20 شمال الخليل
 0.43 4.11 32 وسط الخليل
 0.34 4.29 32 جنوب الخليل
 0.34 4.11 16 مديرية يطا

الررذكاء الوجررداني  اتدرجرر اتمتوسرط فرريعردم وجررود فررروق ذات داللرة احصررائية ( 15يتضرح مررن الجرردول )

. ولفحرررص لمررردارس الحكوميرررة بمحافظرررة الخليرررل علرررى اخرررتالف مرررديرياتهمي افررر نالمرشررردين التربررروييلررردى 

 .(16الجدول )ارد في و  والتباين األحادي كما ه تحليلالفرضية تم استخراج نتائج 

( للفروق في One Way Analysis of Varianceنتائج اختبار تحليل التباين األحادي )( 16)جدول 
 .ريةديمللدرجات الاكاء الوجداني وفقا  

 األبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.756 3 2.269  ين المجموعات  إدراك الاات
3.735 

 
0.014* 

 
 2030. 96 19.440 داخل المجموعات

  99 21.709 المجموع

 
 ضبط النفس

 0.348 3 1.044  ين المجموعات
1.497 

 
0.220 

 
 0.232 96 22.312 داخل المجموعات

  99 23.356 المجموع

 
 التعاطف

 

 0.459 3 1.378  ين المجموعات
2.406 

 
0.072 

 
 1910. 96 18.322 داخل المجموعات

  99 19.699 المجموع

 0.134 3 0.401  ين المجموعات الحافز النفسي

0.676 
 

0.569 
 

عاتمو جداخل الم  18.952 96 0.197 

  99 19.353 المجموع

للاكاء  الكلية الدرجة
 الوجداني

 0.369 3 1.107  ين المجموعات

2.569 
 

0.059 
 

 0.144 96 13.783 داخل المجموعات

  99 14.889 المجموع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا  درجة عالية عند مستوه *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوه 
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( فرري α ≤0.05)انرره ال توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة( 16يتضررح مررن الجرردول )

متوسطات الذكاء الوجداني لدى المرشردين التربرويين فري المردارس الحكوميرة بمحافظرة الخليرل تبعرًا لمتغيرر 

للررذكاء الوجررداني وبرراقي األبعرراد األخرررى باسررتثناء بعررد )إدراك الررذات( إذ تبررين يررة كللعلررى الدرجررة ا المديريررة

، فقررد بلغررت قيمررة )ف( المحسرروبة لصررالح شررمال الخليررل وجررود فررروق ذات داللررة احصررائية علررى هررذا البعررد

(، ولمعرفررة مصرردر الفررروق 0.059( عنررد مسررتوى الداللررة )2.569) للررذكاء الوجرردانيالكليررة  الدرجررةعلررى 

( وكانررت Tukeyباسررتخدام اختبررار ترروكي ) الباحثررة تقامرر، بعررد )إدراك الررذات(علررى اتجرراه الداللررة  بررارختاو 

 (.17نتائج هذا االختبار كما هي في الجدول )

 .تبعا  لمتغير المديرية لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey)توكي  نتائج اختبار (17)جدول 
ليلالخب وجن وسط الخليل شمال الخليل المديرية المتغير  مديرية يطا 

 0.32188 0.07578 *0.35313  شمال الخليل إدراك الاات

 0.03125- 0.27734-   وسط الخليل

 0.24609    جنوب الخليل

     مديرية يطا

 

حيررررث تشررررير  ( أن الفررررروق كانررررت دالررررة لصرررالح المتوسررررطات الحسررررابية األعلررررى،17) يتضرررح مررررن الجرررردول

المرشردين برين أن الفرروق كانرت  المديريرة، تبعرًا لمتغيرر (إدراك الرذاتد )بعر ىلرالمقارنات البعديرة للفرروق ع

 (وسط الخليل)الذين يعملون في مديرية المرشدين التربويين بين شمال الخليل( و ) الذين يعملون في مديرية

 لررىعول الفرضررية الصررفرية (، تررم قبررشررمال الخليررل)الررذين يعملررون فرري مديريررة المرشرردين التربررويين  لصررالج

 .لدرجة الكلية للذكاء الوجدانيا



71 
 

 :الخامسةنتائج الفرضية 

 الاكاء الوجدانيفي متوسطات  (α) ≤0.05 عند مستوه الداللةال توجد فروق جات داللة إحصائية 

 .ؤهل العلميالم لمتغير تعزه المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل لده 

واضح و كما ه لعينة مستقلة، (t-test) ت اختبارالباحثة ستخدمت ا ةعالرابمن صحة الفرضية للتحقق 

  .(18في الجدول )

 الوجداني لدهلاكاء الكلية لالمتوسطات الحسا ية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار :(18جدول )
 .ؤهل العلميلمتغير الم تبعاالمرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل 

ريالمتغ  
 

المتوسط  العدد المستوه األكاديمي
 الحسا ي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 إدراك الذات

 

 0.48 4.32 79 بكالوريوس
-0.490 98 0.625 

 0.42 4.38 21 ماجستير فأعلى

 0.51 4.13 79 بكالوريوس ضبط النفس
-0.898 98 0.372 

لىعماجستير فأ  21 4.23 0.38 

 0.46 4.23 79 بكالوريوس التعاطف
-0.147 98 0.883 

 0.38 4.24 21 ماجستير فأعلى

 الحافز النفسي

 

 0.47 4.15 79 بكالوريوس
-0.110 98 0.913 

 0.34 4.16 21 ماجستير فأعلى

 الكلية الدرجة
 للاكاء الوجداني

 0.41 4.21 79 بكالوريوس
اجستير فأعلىم 0.617 98 0.502-  

21 4.26 0.28 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا   درجة عالية عند مستوه *                                             (.α) ≤0.05دالة إحصائيا  عند مستوه 

لردى  الرذكاء الوجردانيفروق ذات داللة إحصرائية فري متوسرطات  انه ال توجد (18)يتبين من الجدول 

علرى الدرجرة  ؤهل العلمريالمالخليل تعزى لمتغير  بمحافظة لتربويين في المدارس الحكوميةان يالمرشد

ذكاء ، إذ بلرر  المتوسررط الحسررابي علررى الدرجررة الكليررة للرروبرراقي األبعرراد األخرررى  ذكاء الوجرردانيالكليررة للرر

(، ريوسو الكررب) الررذين مسررتواهم األكرراديمي المرشرردين التربررويين فرري المرردارس الحكوميررةلرردى  الوجررداني

الرذين مسرتواهم  المرشدين التربويين في المردارس الحكوميرة(، بينما بل  المتوسط الحسابي لدى 4.21)

( عنررد مسررتوى -0.502(، كمررا تبررين أن قيمررة )ت( المحسرروبة )4.26( )ماجسررتير فررأعلى)األكرراديمي 
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 ذكاء الوجردانيللر ةليركعلرى الدرجرة ال خامسرةالفرضية الصفرية ال قبلت(، وبناء عليه، 0.617الداللة )

 االخرى. بعادباقي األو 

 :رابعنتائج السؤال ال

 ما مستوه الكفاءة االجتماعية لده المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الكفاءة 

لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل، وذلك على الدرجة الكلية  ةعيااالجتم

 (.19واضح في الجدول )و كما ه

 المتوسطات الحسا ية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات الكفاءة االجتماعية. (19)جدول 

 المتغير
 

المتوسط  العدد

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري
النسبة 

ةيالمئو  

درجةال  

للكفاءة االجتماعيةالدرجة الكلية   مرتفعة 82.33 0.39 4.12 100 

جاءت بدرجة مرتفعة، حيث بل  المتوسط  للكفاءة االجتماعيةالدرجة الكلية  ( أن19يتضح من الجدول )

 (.0.39مع انحراف معياري قدره )( %82.3وبنسبة مئوية مقدراها )( 4.12الحسابي )

 :خامسالسؤال ال نتائج

الكفاءة في متوسطات  (α) ≤0.05توجد فروق جات داللة إحصائية عند مستوه الداللة ل ه

الجنس، ) اتتعزه لمتغير لده المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل االجتماعية 

 (؟ؤهل العلميالمو وسنوات الخبرة، والمديرية، 

 :وفيما يلي نتائج فحصها تيةاالة يالفرضيات الصفر خامس وانبثق عن هذا السؤال ال
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 :السادسةنتائج الفرضية 

الكفاءة في متوسطات  (α) ≤0.05توجد فروق جات داللة إحصائية عند مستوه الداللة  ال

 .الجنستعزه لمتغير االجتماعية لده المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل 

 وكما ه لعينة مستقلة، (t-test) ت اختبارالباحثة  متداستخ الخامسةمن صحة الفرضية للتحقق 

  .(20واضح في الجدول )

للكفاءة االجتماعية لده الكلية المتوسطات الحسا ية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار :(20جدول )
 الجنس.لمتغير  تبعاالمرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل 

 المتغير
 

دعدلا الجنس المتوسط  
 الحسا ي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

للكفاءة الدرجة الكلية 
 االجتماعية

 0.40 4.07 50 ذكور
 إناث 0.187 98 1.329-

50 4.17 0.37 

 (.α) ≤0.01دالة إحصائيا   درجة عالية عند مستوه  **                                             (.α) ≤0.05دالة إحصائيا  عند مستوه 

فروق ذات داللة إحصائية في متوسرطات الكفراءة االجتماعيرة لردى انه ال توجد  (20)يتبين من الجدول 

، إذ بلررر  المتوسرررط الجرررنسالمرشررردين التربرررويين فررري المررردارس الحكوميرررة بمحافظرررة الخليرررل تعرررزى لمتغيرررر 

(، بينمرا بلر  المتوسرط الحسرابي 4.07(، )الرذكورلردى )ءة االجتماعيرة اكفرللالحسابي على الدرجة الكليرة 

(. 0.187( عنرد مسرتوى الداللرة )-1.329(، كما تبين أن قيمة )ت( المحسوبة )4.17( )اإنا لدى )

 .سادسةالالفرضية الصفرية  قبلتوبناء عليه، 

 :بعةنتائج الفرضية السا

ـــد مســـت ـــة إحصـــائية عن ـــروق جات دالل ـــة اه و ال توجـــد ف ـــي متوســـطات  (α) ≤0.05لدالل ـــاءة ف الكف

سـنوات  لمتغيـر تعـزه االجتماعية لـده المرشـدين التربـويين فـي المـدارس الحكوميـة بمحافظـة الخليـل 

 .الخبرة

المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة لمسررتوى  تررم اسررتخراج السادسررة مررن صررحة الفرضرريةللتحقررق 

 (.21واضح في الجدول ) ووذلك كما ه ،ت الخبرةانو سلمتغير تبعًا  الكفاءة االجتماعية
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سنوات لمتغير  تبعا  الكفاءة االجتماعية واالنحرافات المعيارية لمستوه  ،المتوسطات الحسا ية (21)جدول 
 الخبرة.

المتوسط  العدد سنوات الخبرة المتغير
 الحسا ي

االنحراف 
 المعياري 

للكفاءة الدرجة الكلية 
 االجتماعية

تواسن 5 – 1من   37 4.10 0.36 

سنوات 10 – 6من   22 4.12 0.49 

سنوات 10أكثر من   41 4.13 0.36 

فرري متوسررطات الكفرراءة االجتماعيررة لرردى المرشرردين التربررويين فرري فررروق ( وجررود 21يتضررح مررن الجرردول )

 جخبرررتهم. ولفحررص الفرضررية تررم اسررتخراج نتررائسررنوات المرردارس الحكوميررة بمحافظررة الخليررل علررى اخررتالف 

 .(22الجدول )وارد في  ويل التباين األحادي كما هحلت

( للفروق في One Way Analysis of Variance) نتائج اختبار تحليل التباين األحادي (22)دول ج
 سنوات الخبرة.لوفقا  الكفاءة االجتماعية درجات 

 األبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
وبةحسلما  

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكلية 
لكفاءة االجتماعيةل  

 0.007 2 0.013  ين المجموعات

0.042 

 

0.958 

 
 0.153 97 14.873 داخل المجموعات

  99 14.886 المجموع

(α*   دالة إحصائيا عند مستوه   ≤ درجة عالية عند مستوه   يائ* دالة إحصا*                                             (.0.05 α)  ≤ 0.01.) 

فرري  (α) ≤0.05فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة  انرره ال توجررد (22)يتضررح مررن الجرردول 

متوسرررطات الكفررراءة االجتماعيرررة لررردى المرشررردين التربرررويين فررري المررردارس الحكوميرررة بمحافظرررة الخليرررل تبعرررًا 

( 0.042)للكفراءة االجتماعيرة علرى الدرجرة الكليرة  بةسرو حلمتغير سرنوات الخبررة، فقرد بلغرت قيمرة )ف( الم

 .بعةالفرضية الصفرية السا قبولإلى و وهذا يدع(، 0.958عند مستوى الداللة )
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 :ثامنةنتائج الفرضية ال

 الكفاءة االجتماعيةفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروق جات داللة إحصائية عند مستوه الداللة 

 .المديرية لمتغير تعزه لمدارس الحكومية بمحافظة الخليل ا في لده المرشدين التربويين

المتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة لمسرررتوى  ترررم اسرررتخراج السرررابعةللتحقرررق مرررن صرررحة الفرضرررية 

 (.23واضح في الجدول ) والكفاءة االجتماعية تبعًا لمتغير المديرية، وذلك كما ه

 .ات المعيارية لمستوه الكفاءة االجتماعية تبعا  لمتغير المديريةافحر نالمتوسطات الحسا ية، واال ( 23)جدول 
المتوسط  العدد المديرية المتغير

 الحسا ي
االنحراف 
 المعياري 

للكفاءة  الدرجة الكلية
 االجتماعية

 0.40 4.25 20 شمال الخليل

 0.46 4.01 32 وسط الخليل

 0.34 4.18 32 جنوب الخليل

 0.26 4.04 16 مديرية يطا

في متوسطات درجات الكفاءة االجتماعية لردى المرشردين التربرويين  تقارب( وجود 23يتضح من الجدول )

فرري المرردارس الحكوميررة بمحافظررة الخليررل علررى اخررتالف مررديرياتهم. ولفحررص الفرضررية تررم اسررتخراج نتررائج 

 .(24الجدول )وارد في  وتحليل التباين األحادي كما ه

( للفروق في One Way Analysis of Varianceيل التباين األحادي )حلت رنتائج اختبا( 24)جدول 
 .للمديريةدرجات الكفاءة االجتماعية وفقا  

 األبعاد
 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكلية 
لكفاءة االجتماعيةل  

 0.302 3 0.905  ين المجموعات

2.070 

 

0.109 

 
 0.146 96 13.981 داخل المجموعات

  99 14.886 المجموع

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا  درجة عالية عند مستوه *                                             (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوه 

فرري  (α) ≤0.05إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة  لررةالدفررروق ذات  انرره ال توجررد( 24يتضررح مررن الجرردول )

ة الخليرررل تبعرررًا متوسرررطات الكفررراءة االجتماعيرررة لررردى المرشررردين التربرررويين فررري المررردارس الحكوميرررة بمحافظررر
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( عنررد 2.070)لكفرراءة االجتماعيررة ل، فقررد بلغررت قيمررة )ف( المحسرروبة علررى الدرجررة الكليررة لمتغيررر المديريررة

 .ثامنةقبول الفرضية الصفرية الإلى و عيد وهذا(، 0.109مستوى الداللة )

 :تاسعةنتائج الفرضية ال

ـــة  ـــد مســـتوه الدالل ـــة إحصـــائية عن ـــروق جات دالل ـــي متوســـطات  (α) ≤0.05ال توجـــد ف ـــاءة ف الكف

مؤهـل ال لمتغيـر تعـزه لـده المرشـدين التربـويين فـي المـدارس الحكوميـة بمحافظـة الخليـل  االجتماعية

 .العلمي

واضح  وكما ه لعينة مستقلة، (t-test) ت اختبارالباحثة استخدمت  امنةلثا ةمن صحة الفرضيللتحقق 

  .(25في الجدول )

للكفاءة االجتماعية لده الكلية المتوسطات الحسا ية  للفروق في (t-test) ت نتائج اختبار :(25جدول )
 .يلمعؤهل اللمتغير الم تبعاالمرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل 

 المتغير
 

المتوسط  العدد المستوه األكاديمي
 الحسا ي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

للكفاءة الدرجة الكلية 
 االجتماعية

 0.41 4.13 79 بكالوريوس
 ماجستير فأعلى 0.496 98 0.684

21 4.07 0.28 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا   درجة عالية عند مستوه *                                             (.α) ≤0.05دالة إحصائيا  عند مستوه 

فروق ذات داللة إحصائية في متوسرطات الكفراءة االجتماعيرة لردى  انه ال توجد (25)يتبين من الجدول 

، إذ بلررر  العلمررريل ؤهرررمل تعرررزى لمتغيرررر الالمرشررردين التربرررويين فررري المررردارس الحكوميرررة بمحافظرررة الخليررر

لرررردى المرشرررردين التربررررويين فرررري المرررردارس للكفرررراءة االجتماعيررررة المتوسررررط الحسررررابي علررررى الدرجررررة الكليررررة 

(، بينما بل  المتوسط الحسابي لردى المرشردين 4.13(، )بكالوريوس) الذين مستواهم األكاديميالحكومية 

(، كمررا تبررين أن 4.07( )ر فررأعلىتيجسررامالتربررويين فرري المرردارس الحكوميررة الررذين مسررتواهم األكرراديمي )

الفرضررية الصررفرية  قبلررت(، وبنرراء عليرره، 0.496( عنررد مسررتوى الداللررة )0.684قيمررة )ت( المحسرروبة )

 .تاسعةال
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 مناقشة النتائج والتوصيات
اسرررررئلتها وفرضرررررياتها، وتقرررررديم تفسرررررير للنترررررائج  ة فررررري ضررررروءاسرررررر يتضرررررمن هرررررذا الفصرررررل مناقشرررررة نترررررائج الد

خلصررت اليرره الباحثررة مررن توصرريات  النظررري والدراسررات السررابقة، ومررا اإطررارلرردالالتها فرري ضرروء وايضرراحا ً 

 مقترحة في ضوء ماتوصلت اليه من نتائج.

 مناقشة النتائج :أوال  
 :ألولمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ا

متوسـطات الـاكاء الوجـداني  ـين ( α) ≤0.05صائية عند مسـتوه الداللـةداللة إحت اتوجد عالقة جهل 

 وبين متوسطات الكفاءة االجتماعية لده المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل؟

 الولى:وانبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية ا

 

 :ألولىالفرضية االمتعلقة ب مناقشة النتائج
 

متوسـطات الـاكاء الوجـداني   ـين( α) ≤0.05ت داللة إحصائية عند مستوه الداللةعالقة جاد جال تو 

وبــين متوســطات الكفــاءة االجتماعيــة لــده المرشــدين التربــويين فــي المــدارس الحكوميــة بمحافظــة 

 الخليل.

وجميررع ي نالدرجررة الكليررة للررذكاء الوجرردا وجررود عالقررة ايجابيررة ذات داللررة إحصررائية بررينأظهرررت النتررائج  

، وتبعررا الكفرراءة االجتماعيررة عرراد الررذكاء الوجررداني وبررين الدرجررة الكليررة للكفرراءة االجتماعيررة وجميررع أبعررادأب

وبرررين الدرجرررة الكليرررة للكفررراءة لرررذكاء الوجرررداني لوجرررود عالقرررة ايجابيرررة دالرررة إحصرررائيًا برررين الدرجرررة الكليرررة ل

  االجتماعية فقد تم رف  الفرضية الصفرية.

 برين الرذكاء الوجرداني والكفراءة االجتماعيرة يكرون هنراك عالقرة ايجابيرة أنطقري مرن المن نرهأوترى الباحثرة  

ن الفررررد الررذي يمتلررك الكفررراءة أحيررث  ابعررراد الررذكاء الوجررداني، مررن اً تبرررر بعرردتعقررد  الكفرراءة االجتماعيررةن أل

الذكاء على أن  اً ض، ويمكن تفسير هذه النتيجة ايجانب الذكاء الوجداني على فيأ جتماعية يمتلك درجة اإ
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الوجررداني والكفرراءة اإجتماعيررة همررا مررن الخصررائص االيجابيررة الترري يفترررض أن تكررون فرري المرشررد التربرروي 

وإذا كرران كالهمررا فرري اإتجرراه االيجررابي فإنرره مررن المنطقرري أن يكررون بينهمررا عالقررة إذ أنهمررا يتبررادالن األثررر 

جتماعيررة لرردى المرشررديين التربررويين مررن فرراءة اإلكاوالتررأثير، فالررذكاء الوجررداني مررن شررأنه أن ينمرري و يعررزز 

خررالل مرررايرتبط بهررذا المفهررروم مررن األبعررراد األخرررى كبعرررد التعرراطف، وحفرررز الررنفس، وإدراك الرررذات، وضررربط 

الررنفس، وعلررى الوجرره المقابررل نجررد أن الكفرراءة اإجتماعيررة مررن شررأنها أن تنمرري الررذكاء الوجررداني مررن خررالل 

 التربوي. ا المرشدضهو تلك الخبرات والمواقف التي يخ

 :لثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ا
 ما مستوه الاكاء الوجداني لده المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل؟

الدرجة الكلية للذكاء الوجداني جاءت بدرجة مرتفعة جدًا، حيث بل  المتوسط الحسابي  أنظهرت النتائج أ 

كثررر أبعرراد (. كمررا تبررين أن أ0.37مررع انحررراف معيرراري قرردره )( %84.7ا )ة مقرردراهويررئوبنسرربة م( 4.24)

الذكاء الوجداني لدى المرشدين التربويين فري المردارس الحكوميرة بمحافظرة الخليرل بفلسرطين تمثرل فري بعرد 

 %( معبرررة عررن درجررة مرتفعررة86.7( وبنسرربة مئويررة مقرردراها )4.34بمتوسررط حسررابي قرردره ) (إدراك الررذات)

وبنسررربة مئويرررة مقررردراها ( 4.32بعرررد )التعررراطف( بمتوسرررط حسرررابي قررردره ) نيرررةفررري المرتبرررة الثا ًا، وجررراءجرررد

 ،ضربط الرنفسخيررة بعردي )واأل ثالثرةمعبرة عن درجة مرتفعرة جردًا كرذلك، بينمرا جراء فري المرتبرة ال( 84.6)

 .ة مرتفعةة عن درجبر عم( 83.03وبنسبة مئوية مقدراها )( 4.15( بمتوسط حسابي قدره )الحافز النفسيو 

بالنسبة لمهنة المرشد التربوي التي تتطلرب القيرام بأن الواقع المهني يتطلب مقتضيات المهنة وترى الباحثة 

لرى حالرة مرن التكيرف إلوصرول لومسراعدتهم  ،حسراس بهرافراد والتعاطف معهم وفهرم مشركالتهم واإبفهم األ

نفعراالت وضربط اإ مهرمعالتواصرل والتعراطف مرن خرالل  ،ةالسليم والتوافق مع الحياة في مجاالتها المختلفر

يريردون  جسرادهم وحركراتهم ومراأحسراس بمشركالتهم وفهرم لغرة واإ ،عميقراً  خررين فهمراً والتحكم بها وفهرم اآ

دراك إوهررذا يمثررل جرروهر الررذكاء الوجررداني بجميررع مجاالترره ) ،خرررينغيررر لفظرري مررع اآ التعبيررر عنرره تعبيررراً 
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للطررالب  عميقرراً  فهمرراً الترري تتطلررب  رشرراد التربرروي إ( ومهنررة االررنفس اطف، حفررزتعررلالررذات، ضرربط الررنفس، ا

وكررذلك تبرررز  ،رشررادية الجماعيررةثنرراء المقررابالت اإأستشررارات الفرديررة والجماعيررة ومتابعررة سررلوكهم ثنرراء اإأ

 اءيررذكاألف ،خرررى هميررة الررذكاء الوجررداني فرري جميررع التخصصررات والمهررن التعليميررة وغيرهررا مررن المهررن األأ 

دارتهرا والقردرة علرى تحمرل الضرغوط والتكيرف إو  ،نفعراالتهماعلى من غيرهم على ضربط أ لديهم قدرة  وجدانياً 

 كثر من غيرهم .أ

( 2011رابرررح ) ودراسرررة ،(2010وتتفررق نترررائج هررذه الدراسرررة فررري درجررة الرررذكاء الكلرري مرررع دراسرررة )رمضرران 

 .(2014ودراسة )الصبحيين 

 :لثلثاا لالسؤاالنتائج المتعلقة بمناقشة 
الاكاء الوجداني في متوسطات  (α) ≤0.05توجد فروق جات داللة إحصائية عند مستوه الداللة ل ه

الجـنس، وسـنوات ) اتتعـزه لمتغيـر لده المرشدين التربويين في المـدارس الحكوميـة بمحافظـة الخليـل 

 (؟ؤهل العلميالخبرة، والمديرية، الم

 تية:الاوانبثق عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 

 :الثانيةالفرضية ب النتائج المتعلقة اقشةمن 
الـاكاء الوجـداني في متوسـطات  (α) ≤0.05توجد فروق جات داللة إحصائية عند مستوه الداللة  ال

 .الجنستعزه لمتغير لده المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل 

متوسطات الرذكاء الوجرداني لردى المرشردين  إحصائية في فروق ذات داللةنه ال توجد أظهرت النتائج أو  

علرررى الدرجرررة الكليرررة للرررذكاء  الجرررنسالتربرررويين فررري المررردارس الحكوميرررة بمحافظرررة الخليرررل تعرررزى لمتغيرررر 

(، إذ اإنررا لصرالح )حيرث تبرين وجرود فرروق )التعرراطف(  وبراقي االبعراد االخررى باسرتثناء بعردالوجرداني 

(، بينمرا بلر  المتوسرط 4.17(، )الرذكورلذكاء الوجداني لردى )ة الكلية لجبل  المتوسط الحسابي على الدر 

( عنررد مسررتوى الداللررة -1.853(، كمررا تبررين أن قيمررة )ت( المحسرروبة )4.30( )اإنررا الحسررابي لرردى )
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الفرضرررية الصرررفرية علرررى الدرجرررة الكليرررة للرررذكاء الوجرررداني وبررراقي االبعررراد  قبلرررت(. وبنررراء عليررره، 0.067)

 .هذا البعدعلى  حيث رفضتاطف( بعد )التع ءاالخرى باستثنا

عررداد متطلبررات اإبررالرغم مررن وجررود الفررروق الفرديررة بررين المرشررديين التربررويين إلررى الباحثررة ذلررك و وتعررز 

، نا األكاديمي والتدريب والتأهيل والواجبات المطلوبة من شاغلي وظيفة المرشد التربوي من الذكور واإ

تقررارب مسررتويات الررذكاء  لررىإقررد يررؤدي ا مررو ثنرراء الخدمررة وهأ التدريبيررة تلررنفس البرررامج والرردوراوتعرضررهم 

 الوجداني لدى المرشديين التربويين.

أمررا بالنسرربة لبعررد التعرراطف فقررد رفضررت الفرضررية الصررفرية هررذا البعررد، وتعتقررد الباحثررة أن ذلررك يعررود إلررى 

رمون األدرونالين عند وإرتفاع ه ،طبيعة األنثى التي تغلب عليها العاطفة بطبيعتها الفسيولوجية والنفسية

ضرافة إلرى أن المررأة تمرارس عردة أدوار فري حياتهرا، فهري إالدراسات الحديثة،  نتائج بع  الحنان حسب

مررن الرجررل، وإن تكامررل  ثرررالزوجررة واألم، والصررديقة، والعاملررة، وهرري الترري تهررتم بالجانررب اإجتمرراعي أك

نسراء التري أختبررن األمومرة هرم أكثرر األفرراد يرر، وإن البأدوار المرأة يطور لديها جانب التعاطف بشكل ك

 الذي يتطور لديهم الجانب العاطفي.

دراسررة و ، (2001ودراسررة )السررمادوني  ،(2010)رمضرران  نتررائج دراسررة الدراسررة مررع نتررائج هررذهوتختلررف 

  .(2008)وبوناماكي ودراسة العمران  ،(2013الزهراني )

ودراسةةةةةةة  ،(2014سةةةةةةة )الصةةةةةةبحيين دراو ،(2010،دراسةةةةةةة )رابةةةةةة تفقررررررت هررررررذه الدراسررررررة مررررررع او 

 .(2003،)الخوالدة

 :لثةالفرضية الثاب المتعلقة نتائجمناقشة ال
الـاكاء الوجـداني في متوسـطات  (α) ≤0.05ال توجد فروق جات داللة إحصائية عند مستوه الداللة 

  .ت الخبــرةاســنو  لمتغيــر تعــزه لــده المرشــدين التربــويين فــي المــدارس الحكوميــة بمحافظــة الخليــل 

فري متوسرطات  (α) ≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مسرتوى الداللرة ظهرت النتائج عدم وجود أو 
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الررذكاء الوجررداني لرردى المرشرردين التربررويين فرري المرردارس الحكوميررة بمحافظررة الخليررل تبعررًا لمتغيررر سررنوات 

إذ تبرين وجرود  (التعاطفبعد ) ثناءتباسبعاد األخرى األعلى الدرجة الكلية للذكاء الوجداني وباقي  الخبرة

، فقررد بلغررت قيمررة )ف( المحسرروبة علررى الدرجررة الكليررة للررذكاء فررروق ذات داللررة احصررائية علررى هررذا البعررد

وكانرررت لصرررالح المرشرررديين التربرررويين الرررذين كانرررت  (0.405( عنرررد مسرررتوى الداللرررة )0.911الوجرررداني )

 سنوات خبرتهم عشرة سنوات فأعلى.

نفعررراالت دارة اإإعرررن خبرررراتهم لرررديهم القررردرة علرررى  عيرررداً ب التربرررويين مرشررردينن الألرررى إ كلرررالباحثرررة ذ ووتعرررز 

خررررين وفهرررم سرررلوكهم اللفظررري والغيرررر التعررراطف والتواصرررل مرررع اآن لرررديهم القررردرة علرررى أكمرررا  ،بهررراوالرررتحكم 

فهرروم مينرردرج تحررت وهررذا  ،سررلوكهم وتقرربلهم كمررا هررم وإدراكللفظرري والتررأثير فرري االخرررين وفهررم مشرراعرهم ا

 .ء الوجدانيالذكا

نقصران درجرة الرذكاء الوجرداني لردى المرشرد  وأ علرى زيرادة اً مباشر  اً قد تكون سنوات الخبرة ليس لها تأثير و  

قردرات كال، سرنوات الخبررةغيرر  خررى أ الذكاء الوجرداني برأموركتسب افقد يكون المرشد التربوي قد  ،التربوي 

 يترررسرررة الواأل ،فيهرراي يعرريش تررالوطبيعررة البيئررة  ،النفسررية  ةوالصررح، العقليررة قرردراتالو  ،للمرشررد الشخصررية

يكرون بهرا نروع مرن الخبررة التري تزيرد مرن درجرة الرذكاء  طبيعرة عمرل المرشرد قرد اللرى إضرافة إليها، إينتمي 

 الوجداني لدى المرشديين التربويين.

انررت سررنوات كي تررالتربررويين ال لصررالح المرشررديينوجررود فررروق  أظهرررالتعرراطف الررذي  عرردمررا بخصررو  بأ

ي تزيد من قدرة المرشد ترشاد النفسي والتربوي الى طبيعة مهنة اإإلفقد يعود  ،عشرة سنوات فأكثرخبرتهم 

علرى مرن غيرره تلرك المشركالت التري يعراني منهرا أ دراكه بشركل إبسبب  ،خرينالتربوي على التعاطف مع اآ

 فراد.األ

 .(2014تفقت مع دراسة )الصبحيين او . (2001،نيو السماد)تختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة و 
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 :رابعةالفرضية الب المتعلقة نتائجمناقشة ال
 الـاكاء الوجـدانيفـي متوسـطات  (α) ≤0.05ال توجد فروق جات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوه الداللـة 

 .المديرية لمتغير تعزه لده المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل 

( فرري متوسررطات α ≤0.05) فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة عرردم وجررودالنتررائج  تأظهررر 

 المديريررةالررذكاء الوجررداني لرردى المرشرردين التربررويين فرري المرردارس الحكوميررة بمحافظررة الخليررل تبعررًا لمتغيررر 

وجود فروق  ( إذ تبينتعلى الدرجة الكلية للذكاء الوجداني وباقي األبعاد األخرى باستثناء بعد )إدراك الذا

 .ذات داللة احصائية على هذا البعد

وتفسررر الباحثررة ذلررك أن درجررات الررذكاء الوجررداني التختلررف بررإختالف المنظقررة أو المديريررة بحكررم التسرراوي 

الجغرافي بين المديريات، حيث تقع جميع المديريات األربع ضرمن محافظرة الخليرل، اضرافة الرى أن جميرع 

 بع نفس االنظمة والقوانين.الخليل تت المديريات في محافظة

 :لخامسةالفرضية اب المتعلقة نتائجمناقشة ال
 الاكاء الوجـدانيفي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروق جات داللة إحصائية عند مستوه الداللة  

 .ؤهل العلميالم لمتغير تعزه لده المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل 

فرروق ذات داللرة إحصرائية فري متوسرطات الرذكاء الوجرداني لردى المرشردين  دو وج دم النتائج عت ظهر أو 

على الدرجة الكلية للذكاء  ؤهل العلميالتربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل تعزى لمتغير الم

لرردى الوجررداني ء ، إذ بلرر  المتوسررط الحسررابي علررى الدرجررة الكليررة للررذكاوبرراقي األبعرراد األخرررى الوجررداني 

(، بينمرا بلر  4.23(، )بكرالوريوس) الرذين مسرتواهم األكراديميالمرشدين التربويين في المدارس الحكوميرة 

ماجسرتير المتوسط الحسابي لدى المرشدين التربويين فري المردارس الحكوميرة الرذين مسرتواهم األكراديمي )

(، وبنراء 0.577داللرة )مسرتوى ال نرد( ع-0.560(، كما تبين أن قيمة )ت( المحسروبة )4.28( )فأعلى

 باقي األبعاد االخرى.و الفرضية الصفرية على الدرجة الكلية للذكاء الوجداني  قبلتعليه، 
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البكرالوريوس يمتلكرون  وأ (ماجسرتير) ذو المؤهالت العليا التربويين ن المرشدينألى إالباحثة ذلك  ووتعز 

لررى الررذكاء إحيررث يحترراج كررل منهمررا  ،مررااللررة بينهد نرره التوجررد فررروق ذاتأو  ،درجررة مررن الررذكاء الوجررداني

عرن  عيرداً ثنراء تواصرله مرع الطرالب بأرشادية الفرديرة والجماعيرة لكي يقوم بواجباته ومهامه اإ ،وجدانيال

 فهمررراً  حالرررة الفرررردمهرررارات الرررذكاء الوجرررداني لكررري يفهرررم إلرررى  فالمرشرررد الطالبررري يحتررراج ، المؤهرررل العلمررري

رشرررادية ن مهرررارات المقابلرررة اإوإ ،رشرررادية والعالجيرررة المناسررربةإلمسررراعدة اا يسرررتطيع تقرررديم حترررى ،عميقررراً 

مرن الزاويرة التري لرى المشركلة إوالنظرر  ،حتررام الغيرر مشرروطواإ ،والتقبرل ،كالتعاطف)الفردية والجماعية 

وتنسرررجم مرررع  ،ذكاء وجررردانيالرررمهرررارات هرة هررري جرررو  (حسررراس بمرررا يشرررعر بررره المسترشررردواإ، إليهررراينظرررر 

ن ألرى إضرافة إ ،عرن المؤهرل العلمري بعيرداً كاء الوجداني وهي جزء من عملهم اليومي بعاد الذأو  مجاالت

 ،والوراثرة ،كالبيئرة منرذ الصرغر جوانربمن عردة  الفرد الذكاء الوجداني سمة من سمات الشخصية يكتسبه

 جتماعية وغيرها.والتنشئة اإ

وتختلررررف عرررررن نترررررائج . (2003،ييررررردهر )ودراسررررة  ،(2010وتتفررررق تلرررررك النتررررائج مرررررع دراسررررة )رمضررررران،

 .(2011)رابح،

  :رابعالسؤال الب المتعلقة نتائجمناقشة ال
 ما مستوه الكفاءة االجتماعية لده المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل؟

بة نسروب( 4.12جاءت بدرجة مرتفعة، حيرث بلر  المتوسرط الحسرابي ) للكفاءة االجتماعيةالدرجة الكلية  أن

 (.0.39مع انحراف معياري قدره )( %82.3مقدراها )مئوية 

ونوعية العمل  أن الكفاءة االجتماعية ترتبط بمفهوم التقبل االجتماعي، وألن طبيعةوتعزو الباحثة ذلك إلى 

الملقاة على عاتق المرشديين التربويين، تتخذ المنحى اإجتماعي واإنساني، مما يؤدي إلى اإختالط 

، أي أن الممارسة العملية والتخصص العلمي هو سبب إرتفاع الكفاءة اإجتماعية لدى باألفراد يربشكل كب

 المرشديين التربويين.
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 :خامسالسؤال الب المتعلقة نتائجمناقشة ال 
الكفـــاءة فـــي متوســـطات  (α) ≤0.05توجـــد فـــروق جات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوه الداللـــة هـــل 

الجنس، ) اتتعزه لمتغير مدارس الحكومية بمحافظة الخليل يين في البو لده المرشدين التر االجتماعية 

 (؟األكاديميوسنوات الخبرة، والمديرية، المستوه 

 الفرضيات الصفرية االتية:وانبثق عن هذا السؤال 

 :سادسةالفرضية الب المتعلقة نتائجمناقشة ال
ـــة  ال ـــد مســـتوه الدالل ـــة إحصـــائية عن ـــروق جات دالل ـــي (α) ≤0.05توجـــد ف ـــاءة متوســـطات  ف الكف

 .الجنستعزه لمتغير االجتماعية لده المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل 

فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الكفاءة االجتماعية لدى المرشدين د و وجئج بعدم اواظهرت النت

  المتوسرط الحسرابي علرى ، إذ بلرنسالجر التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل تعرزى لمتغيرر

( اإنرا (، بينمرا بلر  المتوسرط الحسرابي لردى )4.07(، )الرذكورلكفراءة االجتماعيرة لردى )لالدرجة الكليرة 

(. وبنرراء عليرره، 0.187( عنررد مسررتوى الداللررة )-1.329(، كمررا تبررين أن قيمررة )ت( المحسرروبة )4.17)

 .الفرضية الصفرية قبلت

اإجتماعية يرجع تأثيرها  يس محصورًا بجنس واحد فقط، وإنما الكفاءةن العمل للى أإ وتعزو الباحثة ذلك

ر،  بشرركل مسررتمعلررى قرردرة الفرررد علررى التفاعررل االجتمرراعي وقدرترره علررى مواجهررة ضررغوط العمررل وتعلمهررا 

وأن كال الجنسين يعيشرون ضرمن الظرروف المهنيرة العامرة، بحيرث يقومرون بالمشراركة فري نفرس الردورات 

 الموكلة اليهم، وأن المهام توزع بالتساوي، فالعمل مقسم بطريقة تشمل الجميع.والمهام  يبيةالتدر 

تفقت مع او ، (cavallo & brienza ,2006)( ودراسة 2003مغازي ) دراسةتختلف هذه الدراسة مع و 

 .(2012( ودراسة )الطيرة 2006دراسة )عبد العال 
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 :بعةالفرضية الساب المتعلقة نتائجمناقشة ال
ـــة توجـــد فـــر  ال ـــد مســـتوه الدالل ـــة إحصـــائية عن ـــي متوســـطات  (α) ≤0.05وق جات دالل ـــاءة ف الكف

سـنوات  لمتغيـر تعـزه االجتماعية لـده المرشـدين التربـويين فـي المـدارس الحكوميـة بمحافظـة الخليـل 

 .الخبرة

 سررطاتفرري متو  (α) ≤0.05فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة  دو وجررظهرررت النتررائج عرردم أو 

االجتماعيرة لردى المرشردين التربرويين فري المردارس الحكوميرة بمحافظرة الخليرل تبعرًا لمتغيرر سرنوات  الكفاءة

( عنررد مسررتوى 0.042الخبرررة، فقررد بلغررت قيمررة )ف( المحسرروبة علررى الدرجررة الكليررة للكفرراءة االجتماعيررة )

 إلى قبول الفرضية الصفرية. ووهذا يدع(، 0.958الداللة )

المرشديين التربويين على اختالف خبراتهم يحاولون إثبات كفاءتهم اإجتماعية  ك إلى أنة ذلوتعزو الباحث

ولتمتع جزء كبير من المرشدين  دون النظر إلى سنوات الخبرة، وخاصة المرشدين التربويين الجدد،

مهارات وال تتعلق بمهارات التعبير عن المشاعر واآراء والدفاع عن الحقوق التي  مهارات توكيد الذاتب

فبغ  النظر عن متغير م في تيسير إقامة الفرد لعالقات وثيقة وودية مع اآخرين، تتهالتي  وجدانيةلا

سنوات الخبرة  فقد يسعى المرشد التربوي ذو الخبرة القليلة إلى تطوير نفسه إثبات ذاته في المؤسسة 

د يكون لديهم معرفة بسبب الخبرة مرتفعة قة الالذي يقوم بالعمل فيها، أما ذو الكفاءة اإجتماعية وذو الخبر 

 السابقة لديهم.

 ( 2006عبد العال )( ودراسة 2008وابوحل)( ودراسة 2015فقت مع نتائج دراسة )الحجار اتو 
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 :ثامنةالفرضية الب المتعلقة نتائجمناقشة ال
 يةالجتماعءة االكفافي متوسطات  (α) ≤0.05ال توجد فروق جات داللة إحصائية عند مستوه الداللة 

 .المديرية لمتغير تعزه لده المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل 

فرري متوسررطات  (α) ≤0.05فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة  ظهرررت النتررائج عرردم وجررودأو 

يرر المديريرة، ًا لمتغتبع الكفاءة االجتماعية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل

( عنرررد مسرررتوى الداللرررة 2.070لكفررراءة االجتماعيرررة )لفقرررد بلغرررت قيمرررة )ف( المحسررروبة علرررى الدرجرررة الكليرررة 

 إلى قبول الفرضية الصفرية .و وهذا يدع(، 0.109)

م مرتالكهإهمية أ  العاملين على اختالف مديرياتهم يدركون جيداً  لتربويينن المرشديين اأالباحثة ذلك  ووتعز 

فرري مررديريات  متررداد الجغرافرريواإ ،بشرركل كبيررر لررى تشررابه الظررروف البيئيررةإفقررد يعررود  ،جتماعيررةإكفرراءة الل

التري تصردر و نظمرة فري جميرع المرديريات والنظام التربوي الموحد بالتعليمات والقروانين واأل ،محافظة الخليل

 يكررون المشررررف قرردو  ويين،لتربررا لررى متابعررة عملهررم مرررن مجموعررة مررن المشرررفينإضررافة إ ،مررن وزارة واحرردة

ن يكررون المرشررد التربرروي أويمكررن  ،ختالف المديريررةإكثررر مررن مرشررد تربرروي بررأشررراف علررى يقرروم باإ التربرروي 

 الجغرافية تؤثر بشكل كبير.فالمنطقة  ،رى أخفي قرية معينة ويعمل في قرية  قطني

 :تاسعةالفرضية الب المتعلقة نتائجمناقشة ال
ـــة ـــروق جات دالل ـــإحصـــ ال توجـــد ف ـــة ائية عن ـــي متوســـطات  (α) ≤0.05د مســـتوه الدالل ـــاءة ف الكف

لمؤهـل ا لمتغيـر تعـزه لـده المرشـدين التربـويين فـي المـدارس الحكوميـة بمحافظـة الخليـل  االجتماعية

 .العلمي

فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات الكفاءة االجتماعية لدى المرشردين  ظهرت النتائج عدم وجودأو 

، إذ بلرررر  المتوسررررط ؤهررررل العلمرررريوميررررة بمحافظررررة الخليررررل تعررررزى لمتغيررررر المرس الحكلمررررداالتربررررويين فرررري ا

الرذين الحسابي علرى الدرجرة الكليرة للكفراءة االجتماعيرة لردى المرشردين التربرويين فري المردارس الحكوميرة 
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ي (، بينمررا بلرر  المتوسررط الحسررابي لرردى المرشرردين التربررويين فرر4.13(، )بكررالوريوس) مسررتواهم األكرراديمي

(، كمرررا تبرررين أن قيمرررة )ت( 4.07( )ماجسرررتير فرررأعلىلحكوميرررة الرررذين مسرررتواهم األكررراديمي )مررردارس اال

 الفرضية الصفرية. قبلت(، وبناء عليه، 0.496( عند مستوى الداللة )0.684المحسوبة )

بررأن المسررتوى األكرراديمي يعنررى بخبرررات ومعلومررات معرفيررة، وهررذه الخبرررات تتمحررور  الباحثررة ذلررك ووتعررز 

النظرية لالرشاد، لذلك فإن غياب الفروق تبعا لمتغير المستوى االكاديمي يأتي نتيجرة لقلرة لمعرفة ول اح

األثر الذي يحدثه المستوى األكاديمي في محيط الفرد اإجتمراعي، والكفراءة اإجتماعيرة تعتمرد باألسراس 

ي نحرررو م والسرررعاعرهعلرررى قررردرة المرشرررد علرررى التواصرررل مرررع االخررررين والقررردرة علرررى اقنررراعهم وتفهرررم مشررر

مسرراعدتهم، والواقررع يشررير الررى أن هنرراك بعرر  األميررين الررذين يمتلكررون كفرراءة اجتماعيررة تفرروق تلررك الترري 

 يمتلكونها أصحاب الشهادات العليا.

 .(2015الحجار )( ودراسة 2008وابوحل)واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة 

 :التوصيات :ثانيا
لى مستوى الذكاء الوجداني والكفاءة االجتماعية حافظة عللم التخطيط لبرامج ارشادية وتأهيلية -1

 بأبعادهما المختلفة وفق التغيرات والتطورات في طبيعة العمل اإرشادي.
كأحد ابعاد الذكاء  التعاطف لديهم مستوى  ستهداف المرشدين الذكور ببرامج تدريبية من شأنها تعزيزإ-2

.الوجداني  
ربية والتعليم على اإستمرار في النمو المهني لدى المرشديين ارة التي وز العمل من قبل قسم اإرشاد ف -3

 التربويين في مجال الذكاء الوجداني والكفاءة المهنية.
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-763،    احررد واالربعررون العرردد الثالررثالو  دجلررالم ،واالجتماعيــةدراســات العلــوم االنســانية  ةمجلــ

783. 

، العررين، اإمررارات العربيررة ، دار الكترراب الجررامعياخــتالط المــراهقين فــي التعلــيم(. 2005) منررى. ،زيتررون  •

 .المتحدة
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 1-24. 
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 قائمة المالحق
 

لدراسة بصورتها األولية.دوات ا( ا1ملحق )  
 

 :استبانة للتحكيم

 جامعة الخليل

 عمادة الدراسات العليا

.................................................................................:ستاذ/الدكتورحضرة األ  

..................................................................................................:مؤسسة  

 

 :تحية طيبة وبعد

راجية من حضرتكم التكرم بتحكيم االستبانة ،اتقدم لحضرتكم بأحر التحيات وأتمنى لكم موفور الصحة

ا كأداة بحث في دراستي الحالية وهي بعنوانستخدامها رضالمرفقة بغ : 

لدى المرشديين التربويين في المدارس الحكومية جتماعية )الذكاء الوجداني وعالقته بالكفاءة اال

 بمحافظة الخليل(.
كلية الدراسات العليا/ قسم  وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من جامعة الخليل/

التربوي.لنفسي وا اداالرش  

 

 :محاور التحكيم

مدى انتماء الفقرات للمجال. *  

سالمة اللغة ووضوح المعنى. *  

ضافة فقرات ترونها مناسبة.ا *  

الفقرات المقترح حذفها. *  

 

 مع شكري وتقديري لتعاونكم

   :الباحثة

انوار جعبري    
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 بصورته األولية: مقياس الذكاء الوجداني

 داخل مربع اإلجابة التي تنطبق عليك(  xضع إشارة  )ولية األ ت البيانا:القسم األول

 الجنس 
 

 أنثى جكر

عدد  سنوات 
 الخبرة

 سنوات . 10أكثر من  سنة        (10-6من ) سنوات(    1-5)اقل من 

 المديرية
 جنوب الخليل                 وسط الخليل       شمال الخليل

        
 يطا             

 

 العلميؤهل الم
 بكالوريوس

    
 ماجستير  
     

 
 

 الرقم العبارة صالحة غير صالحة التبديلوالتعديل ا

 ادراك الذات:البعد االول

  .1 أنظر لنفسي بشكل ايجابي.   

  .2 أنا شخصية متقبلة من اآلخرين.   

  .3 أشعر باالرتياح تجاه نفسي.   

  .4 أتقبل قصوري في بعض نواحي الحياة.   

  .5 قدرة على تلبية مطالب حياتي.لدي ال   

  .6 أستطيع التفكير بشكل جيد.   

أستطيع عمل عالقات واسعة مع من    

 حولي.

7.  

  .8 أحدد لنفسي أهدافاً واقعية.   
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أدرك مجاالت الصراع واالحتكاك التي    

 تنشأ من عالقاتي مع اآلخرين.

9.  

أتملك المقدرة على التعامل مع المواقف    

 .ئةالطار

10.  

  .11 تطيع السؤال عما يجول بداخلي.أس   

  .12 أستطيع التخطيط بشكل جيد لحل مشاكلي.   

أستطيع المجادلة والمناقشة والحوار في    

 المجالس.

13.  

 ضبط النفس :البعد الثاني

  .14 أستطيع التحكم بمشاعري.   

  .15 لدي القدرة على تهدئة نفسي.   

  .16 يسهل علي السيطرة على غضبي.   

على التخفيف من حدة  المقدرةك تلأم   

 انزعاجي من بعض األمور.

17.  

أستطيع المحافظة على هدوئي في المواقف    

 المثيرة.

 

18.  

  .19 أستطيع امتصاص غضب اآلخرين.   

  .20 من الصعب على اآلخرين استفزازي.   

أمتلك المقدرة على جعل ردود أفعالي    

 متزنة حيال الموافق المختلفة.

21.  

  .22 صبور.بأنني  ينخريصفني اآل   

  .23 أتعامل مع المواقف الضاغطة بواقعية.   

  .24 تطغى العقالنية على جميع تصرفاتي.   

  .25 أجيد استخدام مهارات االسترخاء وأطبقها.    

  .26 أسعى دوماً لجعل مزاجي معتدل.   

 التعاطف :البعد الثالث
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أعير مشاعر اآلخرين الكثير من االهتمام    

 والتفكير.

27.  

عن ذاتي عند مساعدة بالرضا ر شعأ   

 اآلخرين.

28.  

  .29 من المؤلم رؤية شخص يعاني من األلم.   

  .30 أشعر بفرح اآلخرين.   

  .31 يسهل علي مشاركة اآلخرين ضحكاتهم.   

  .32 أمتلك رغبة ذاتية في مساعدة المسترشد.   

  .33 مشاعري ال تعكس مشاعر اآلخرين.   

 أستطيع التعبير عن عواطفي بطرق غير   

 ية.فظل

34.  

أشعر بالضيق حينما أرى شخصاً وحيداً    

 منبوذاً من الجماعة.

35.  

أشعر بالضيق حينما أرى اآلخرون    

 يشعرون بالتعاسة.

36.  

تتأثر حالتي المزاجية كثيراً بالناس    

 المحيطين بي.

37.  

يسهل علي البكاء عند سماع موسيقى    

 حزينة.

38.  

  .39 يحزنني رؤية حيوان يعامل بقسوة.   

 حفز النفس)حث الحافز النفسي(. :الرابع عدلبا

  .40 أمتلك المقدرة على تجديد طاقتي النفسية.   

أسباب نجاحي إلى عوامل داخلية وأعز   

 أمتلكها.

41.  

  .42 الفشل يزيدني إصراراً على تحقيق النجاح.   

أعتمد على دوافعي الداخلية لتحقيق    

 أهدافي.

43.  

عي لسواأستطيع تجديد أهدافي الحياتية    

 حقيقها.تونح

44.  

  .45 أمتلك حديثاً داخليا ايجابياً.   
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 كفاءة اإلجتماعية بصورته األولية:مقياس ال

لدي الطاقة النفسية الكافية لتخطي    

 المصاعب.

46.  

رغبتي هي أساس اتقان االعمال الموكلة    

 الي.

47.  

أقوم بكافة تصرفاتي جراء قناعة راسخة    

 لدي بصحتها.

48.  

أحث ذاتي على اتقان المهمات الموكلة    

 إلي.

49.  

  .50 ي أساس النجاح في المهام.ذاتية هالة الرقاب   

أمتلك المقدرة على ممارسة نشاطات    

 مختلفة في اليوم الواحد.

51.  

  .52 أمتلك دافعاً داخليا لتطوير نفسي.   

  .1 معاتبة من أخطأ بحقي.جد صعوبة في ا   

استطيع ان اعارض شخصا مسيطرا في     

 .ماة جلس
2.  

  .3 أعبر عن رأيي بحرية تامة.   

 

 

 

أكافح من اجل النجاح مثل معظم زمالئي   

 في العمل.

4.  

 

احرص على تجنب إيذاء مشاعر     

 .اآلخرين
5.  

  .6 أتجنب خوض مناقشة في جلسات الغرباء.   

  .7 أثناء مجادلة أحدهم أشعر باالضطراب.   

  .8 الجأ إلى كبت مشاعري بدل من إظهارها.   

أن أقول فيها  أستطيعت ال في حاال مرأ   

 شيئا.

9.  

التعبير عن مشاعري بصراحة  أستطيعال    

 ووضوح.

10.  

  .11 لدي القدرة على اتخاذ القرارات.   
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  .12 اقوم بادواري االجتماعية على اكمل وجه.   

  .13 احرص على مشاركة اصدقائي باالنشطة.   

استطيع مواجهة الصعاب والعقبات بقوة    

 وفاعلية.
14.  

  .15 نقد االخرين لي. اتقبل   

ابتعد عن االخطار التي يمكن ان تهدد    

 تؤذيني.وحياتي ا
16.  

  .17 لدي القدرة على التعاطف مع االخرين.   

لدي القدرة على فهم احتياجات ومشاكل    

 االخرين.
18.  

  .19 لدي القدرة على التحكم بانفعاالتي .   

استطيع التكيف بالمواقف االجتماعية    

 .فةتلالمخ
20.  

اساعد االخرين عندما يحتاجون الى    

 مساعدة.
21.  

يصعب علي االندماج سريعا في عالقات    

 اجتماعية جديدة.
22.  

اطلب توضيحا بطريقة مهذبة ألي أمر    

 غامض طرح علي.
23.  

لدي كثير من المهارات التي تنال اعجاب    

 اصدقائي.
24.  

  .25 احب مشاركة اصدقائي باالنشطة.   

  .26 هولة.خرين بسالا انسجم مع   

  .27 اتجنب االخذ باراء االخرين.   

استطيع التأثير في اتجاهات واراء    

 االخرين.
28.  

  .29 يلجأ زمالئي الي لطلب النصح والمشورة.   

  .30 ال احب االختالط بالمجموعة.   

  .31 أحب العمل ضمن الفريق.   
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 ....................الدكتور/ة...............................

                                                    :التوقيع

  
 

 

 

 

  .32 لدي القدرة على استماع االخرين وتفهمهم.   

  .33 ايذائهم.ين دون خرالاتنافس مع ا   

  .34 انظر الى زمالئي باحترام.   

اشجع صديقي واسانده عندما يتعرض    

 لمواقف عصيبة.
35.  

اتنازل عن رغباتي واحتياجاتي الشخصية    

 لتحقيق صالح عام.
36.  

  .37 لدي القدرة على التعامل مع من يستفزني.   

  .38 .الحصول على االصدقاء امر هام   

شاعري تؤذي م مانداشعر باالستياء ع   

 .االخرين
39.  

  .40 .احب ان اعمل من اجل االخرين   

  .41 أحرص على حماية مشاعر االخرين.   

  .42 .اتفهم عادة كيف يشعر االخرون   

  .43 .كون اصدقاء بسهولةا   

اعرف متى يكون االخرون غير سعداء    

 .لم يخبروني بذلكوحتى ل
44.  
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 .نهائيةالدراسة بصورتها ال وات( اد2ملحق )
 

 

 جامعة الخليل
 كلية التربية/ عمادة الدراسات العليا
 والتربوي  ماجستير  التوجيه واالرشاد النفسي

 :اخي الكريم/اختي الكريمة

 د،،،،بعو  تحية طيبة

)الـــاكاء الوجـــداني وعالقتــه بالكفـــاءة االجتماعيـــة لـــده المرشـــديين يقرروم الباحررث باعرررداد دراسررة بعنررروان 

 التربويين في المدارس الحكومية بمحافظة الخليل(.

ولهرررذا الغررررض ترررم اعرررداد مقيررراس للرررذكاء الوجرررداني والكفررراءة االجتماعيرررة وهمرررا برررين يرررديك كرزمرررة واحررردة، 

ناية تامة واالجابة عليها بكل دقة وموضوعية والتعبير عن رأيك بكرل صرراحة قرة بعف كلالتكرم بقراءة و ارج

 في المكان المناسب.)×( وذلك بوضع اشارة 

علمررا بررأن أي معلومررات سررتدلي بهررا ضررمن سررياق هررذا االسررتبيان سررتعامل بسرررية تامررة وسرريتم اسررتخدامها 

 الغراض البحث العلمي فقط.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 كمال مخامرة :شراف الدكتورإ                               جبارة جعبري                رنواأ :ثةاحالب
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 بصورته النهائية: مقياس الذكاء الوجداني

 داخل مربع اإلجابة التي تنطبق عليك(  xإشارة ضع )األولية  تالبيانا :األولالقسم 

 الجنس 
 

 أنثى جكر

عدد  سنوات 
 الخبرة

 سنوات . 10أكثر من  سنة        (10-6من ) سنوات(    1-5 منل )اق

 المديرية
 جنوب الخليل                 وسط الخليل       شمال الخليل

        
 يطا             

 

 ؤهل العلميالم
 بكالوريوس

    
 ماجستير  
     

 

 

 

 الرقم العبارة دائما غالبا احيانا نادرا  ابدا

  ادراك الذات:االوللبعد ا     

  .53 أنظر لذاتي كمرشد بشكل ايجابي.     

أشعر أن شخصيتي كمرشد مقبولة      
 من الطلبة.

54.  

أتقبل قصوري في بع  نواحي      
 العمية االرشادية.

55.  

لدي القدرة على تلبية مطالب عملي      
 وبروح عالية.

56.  

أستطيع التفكير بشكل جيد في      
 رئة.والطاد شامواقف االر 

57.  

أستطيع عمل عالقات واسعة مع      
 عناصر العملية االرشادية.

58.  

أحدد لنفسي أهدافًا واقعية النجح في      
 تحقيقها.

59.  
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لدي القدرة على التكيف مع الظروف      

 المتغيرة.

60.  

   

 

 ضبط النفس :البعد الثاني  
 

أستطيع كمرشد ان اتحكم بمشاعري      
 وقت التوتر.

1. 

ي اثناء ي القدرة على تهدئة نفسلد     

 االزمات.

2. 

 علىيسهل علي كمرشد السيطرة      

 انفعاالتي ومشاعري السلبية.

3. 

أمتلك المقدرة على التخفيف من حدة      

ردود فعلي السلبية من بعض 

 األمور.

4. 

أستطيع المحافظة على هدوئي في      

 المواقف المفاجئة.

 

5. 

غضب  متصاصا يعأستط     

 المسترشدين.

6. 

من الصعب على اآلخرين اثارة      

 انفعاالتي.

7. 

أمتلك المقدرة على جعل ردود      

أفعالي متزنة حيال الموافق 

 االرشادية المختلفة.

8. 

 التعاطف :البعد الثالث     
 

أعير مشاعر المسترشدين الكثير من      
 االهتمام والتفكير.

1. 

عن ذاتي عند مساعدة لرضا بار أشع     
 المسترشدين.

2. 

من المؤلم رؤية شخص يعاني من      
 مشكلة واليجد من يساعده.

3. 

يسهل علي مشاركة المسترشدين      
 مشاعرهم واحاسيسهم.

4. 

أمتلك رغبة ذاتية في مساعدة      
 المسترشدين.

5. 

مشاعري ال تعكس مشاعر      
 المسترشدين.

6. 

عبير عن عواطفي بطرق ع التطيستأ     
 متنوعة.

7. 
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أشعر بالضيق حينما أرى شخصًا      
 حزينا.

8. 

حفز النفس)حث  :البعد الرابع     
 الحافز النفسي(.

 

أمتلك المقدرة على تجديد طاقتي      
 اثناء العمل.

1. 

أسباب نجاحي كمرشد إلى و أعز      
 قدراتي الذاتية.

2. 

لى تحقيق رًا عراإصالفشل يزيدني      
 النجاح.

3. 

أعتمد على دوافعي الداخلية لتحقيق      
 أهدافي في العمل االرشادي.

4. 

أستطيع تجديد أهدافي الحياتية      
 والسعي الى تحقيقها.

5. 

لدي القدرة على ادارة حوار ذاتي      
 حول مواقف ارشادية.

6. 

لدي ارادة وتصميم كافي لتخطي      
 المصاعب.

7. 

   

 

أقوم بكافة االجراءات االرشادية بناءا   
 على قناعة راسخة لدي.

8. 
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 لكفاءة اإلجتماعية بصورته النهائية:مقياس ا
 

  .45 معاتبة من أخطأ بحقي. ال اميل الى     

أعبر عن رأيي بحرية تامة امام      

 االخرين.
46.  

احرص على تجنب إيذاء مشاعر       

 مسترشدين.ال
47.  

قامة عالقة احترام ومودة مع الى ال ميأ     

 زمالئي المرشدين.
48.  

افضل احيانا الصمت في نقاشات      

 الجدوى منها.

49.  

لدي القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة      

 في بناء عالقة ارشادية مع المسترشدين

50.  

اقوم  كمرشد بادواري االجتماعية على      

 اكمل وجه.
51.  

ئي مالز احرص على مشاركة     

 لمرشدين باالنشطة االرشادية .ا
52.  

  .53 اتقبل نقد زمالئي المرشدين لي.     

ابتعد عن المواقف االجتماعية التي تهدد      

 عالقاتي بالمسترشدين.
54.  

لدي القدرة على فهم احتياجات ومشاكل      

 المسترشدين االجتماعية.
55.  

  .56 لدي القدرة على ضبط انفعاالتي.      

مع المواقف االجتماعية تكيف الع استطي     

 المختلفة.
57.  

اساعد المسترشدين بكل ما املك من      

 معرفة ارشادية.
58.  

يصعب علي االندماج سريعا في      

 المجموعات االرشادية.
59.  

لدي كثير من المهارات االرشادية التي      

 تنال اعجاب زمالئي.
60.  

اتواصل مع المسترشدين وانسجم      

 بسهولة.
61.  

  .62 نب االخذ باراء المرشدين االخرين.اتج     

استطيع التأثير في اتجاهات واراء      

 المسترشدين.
63.  
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يلجأ زمالئي المرشدين الي لطلب      

 النصح والمشورة مني.
64.  

اؤمن ان العمل االرشادي تعاوني      

 تشاركي.
65.  

لدي القدرة على استماع المسترشدين      

 وتفهمهم.
66.  

  .67 ي المرشدين باحترام.زمالئى الانظر      

اشجع المسترشد واسانده عندما يتعرض      

 لمواقف ضاغطة.
68.  

اميل الى العمل ضمن فريق مع      

 المرشدين.
69.  

تصرفاتي اشعر باالستياء عندما تؤذي      

 مشاعر االخرين.
70.  

 مساعدة  احب ان اعمل من اجلكمرشد      

 .االخرين
71.  

رين في االخ رفتصاتفهم عادة كيف ي     

 مواقف معينة.

72.  

  .73 لدي شبكة واسعة من االصدقاء.     

استطيع ان اواجه المسترشد واقنعه في      

 الجلسة االرشادية.

74.  
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 قائمة أعضاء تحكيم أداة الدراسة (3ملحق )
 

 الرقم اسم المحكم الجامعة

 1 أ.د نبيل الجندي جامعة الخليل

 2 دينعاب تمحاد.  جامعة الخليل

 3 د.ابراهيم المصري جامعة الخليل

 4 د.محمد عجوة جامعة الخليل

 5 د.كامل كتلو جامعة الخليل

 6 أ.مراد الجندي جامعة القدس المفتوحة/الخليل

 7 أ.د محمد شاهين جامعة القدس المفتوحة/الخليل

 8 أ.د عادل ريان جامعة القدس المفتوحة/الخليل
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 (4ملحق رقم )

 
 (5ملحق رقم )
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 (6ملحق رقم )



115 
 

 
 (7ملحق رقم )
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 (8ملحق رقم )
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 (9ملحق رقم )
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