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ُ
الذكبء االجتمبعي والوجداني كمنبئبت ببلسلوك اإليثبري
لدى عينة من طالة وطبلببت اجلبمعة
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى طبيعة العكامؿ الكجدانية

الذم بنبع مف داخؿ الفرد كيقكـ بو تطكعيان ببل مقابؿ ،بؿ

كاالجتماعية مف حيث العبلقة كامكانية التنبؤ مف خبلليا بالسمكؾ

ييضحي بمصالحو الشخصية في سبيؿ اآلخريف كاسعادىـ []3

اإليثارم .كتككنت عينة الدراسة الحالية مف مجمكعتيف إحداىما

فاإلنساف كمما زاد نصيبو مف النزعات اإلنسانية كمما زادت قابمية

مجمكعة الطبلب ( )90كاألخرل مجمكعة الطالبات ( )90مف كمية

اإليثار عنده ،ألف اإليثار أفضؿ الخصاؿ التي امتدح بيا ا﵀

التربية كالدبمكـ العاـ في التربية بجامعة جدة .كلقد استخدـ في الدراسة

سبحانو كتعالى قكمان بمغكا مف األخبلقية شأنان بعيدان كسمكا

مقياس الذكاء االجتماعي كمقياس الذكاء الكجداني [ ]1كمقياس

باإلنسانية إلى د و
رجات ال يبمغيا إال ذك الحظ العظيـ مف

السمكؾ اإليثارم [.[2

التعاطؼ كاألخبلقية كقكة بكاعث التركيز في دكافع كأسباب

كقد أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد عبلقة ارتباطيو ذات داللة

كجكده .كفي ذلؾ يقكؿ ا﵀

إحصائية بيف كؿ مف الذكاء االجتماعي كالذكاء الكجداني في

ً
تىىب َّك يءكا َّ
اف ًم ٍف
يم ى
الد ىار ىك ٍاإل ى
ي ًج يد ً
ص يد ً
اجةن
كرًى ٍـ ىح ى
ى ى
كف في ي

عبلقتيما بالسمكؾ اإليثارم .كما أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف عينة الدراسة في كؿ مف الذكاء االجتماعي كالذكاء الكجداني

ًَّ
يف
تعالى كىك أصدؽ القائميف ﴿ ىكالذ ى
ً
ً
اج ىر إًلىٍي ًي ٍـ ىكىال
ُّكف ىم ٍف ىى ى
قىٍبم ًي ٍـ ييحب ى
ً
كف ىعمىى أ ٍىنفي ًس ًي ٍـ ىكلى ٍك
م َّما أيكتيكا ىكيي ٍؤثًير ى

كالسمكؾ االيثارم باختبلؼ الجنس .كأخي ار تكصمت الدراسة إلى أف كؿ

ً
كف ﴾
ش َّح ىن ٍف ًس ًو فىأيكلىئً ى
كؽ ي
اصةه ىك ىم ٍف يي ى
ؾ يى يـ ا ٍل يم ٍفم يح ى
ىك ى
ص ى
اف بً ًي ٍـ ىخ ى
(سكرة الحشر اآلية.)9 :

اإليثارم.

ؽ عظيـ ،ليس فقط ألنو مف اإليماف،
فخميؽ اإليثار يخمي ه
ي
أيضا ألنو ٌّ
حؿ
كاإلسبلـ ىي يحث عميو ،كيككف جزاؤه الجنة ،بؿ ن

مف الذكاء االجتماعي كالذكاء الكجداني ييسيـ في التنبؤ بالسمكؾ
كما كتكصي الدراسة باالىتماـ بغرس كتنمية السمكؾ اإليثارم منذ
الصغر .كتنمية الذكاء االجتماعي كالكجداني عبر البرامج التنمكية لفئة

عبقرم كسريع لممشكبلت االقتصادية كالسياسية المعقَّدة .فقد

طمبة الجامعة لما ليا مف تأثير قكم في رفع معدالت التكافؽ النفسي

أفرز المجتمع اإلسبلمي نماذج رائعة مف التضحية كالبذؿ،

كاالجتماعي .كتفعيؿ االعماؿ التطكعية كالمشاركة االجتماعية

كصمت إلى ِّ
حد اإليثار عمى النفس كىك شيء نادر الكجكد،

اإليجابية لمطمبة مما يعزز ركح التعاكف الجماعي كينمي الذكاء

سمك ركحي عظيـ .فاإليثار مف أجمؿ
يحتاج تحقيقو إلى
ٍّ

االجتماعي.

الفضائؿ التي دعانا اإلسبلـ لمتحمي بيا ،فيك دليؿ الفضؿ كالنبؿ

الكممات المُفتاحية :الذكاء االجتماعي ،الذكاء الكجداني ،السمكؾ

كاإلنسانية الكاممة ،فكمما تغمغمت المعاني اإلنسانية في نفس

اإليثارم.

المرء ،رؽ إحساسو بحاجات الناس ،كشعكره بآالميـ فاندفع في

 .1المقدمة

طريؽ الخير بكؿ قكاه يقضي حكائج المحتاجيف ،كيخفؼ آالـ

يعد السمكؾ إيجابيان عندما يككف ذا فائدة لآلخريف أك مرغكبان

المصابيف ،كيكفكؼ دمكع المحزكنيف ،كىك يجد لذة نفسية

فيو ،كمجاالت ىذا السمكؾ عديدة منيا سمكؾ المساعدة ككؿ

ممتعة ،كراحة عارمة ،كىك يؤدم دكره في إسعاد اآلخريف.

السمككيات التي تسيؿ العيش مع اآلخريف كتأخذ في االعتبار

كفي السياؽ نفسو فإف اإليثار كسمكؾ اجتماعي يقكـ بدكر

كيعتبر اإليثار مف أرقى أنماط السمكؾ
سعادتيـ كرفاىيتيـ .ي

فاعؿ في تحسيف فرص البقاء [ ]4كما أنو يفيد المجتمع مف

االجتماعي االيجابي حيث أنو يمثؿ السمكؾ الخيرم الصالح

خبلؿ بناء ركابط اجتماعية بيف االفراد بعضيـ البعض []5
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استعداد لمتضحية بأنفسيـ ألجؿ أصدقائيـ [.[13

كعمى الرغـ مف أف األفعاؿ اإليثارية تمثؿ حقا إفادة لمتمقييا،
فإف االفراد اإليثارييف يشعركف بالسعادة كطيب العيش كالتحسف

كفي ىذا الصدد يؤكد بمك [ ]14في نمكذجة لمتبادؿ

في رضاىـ عف أنفسيـ ،كزيادة في حياتيـ االنفعالية اإليجابية

االجتماعي أف األفراد الذيف يركف أنفسيـ عمى أنيـ محظكظيف

كتكافؽ نفسي أفضؿ [.[6,7,8

جدا ،كالذيف ينظركف إلى ىذا الحظ السعيد عمى أنو ىبة،
يككنكف أكثر احتماال لمتعيد بالسمككيات اإليثارية ،ألنيـ يركف

يعتبر أككست ككمنت ) (Auguste Commentأكؿ مف

العمؿ اإليثارم كطريقة إلطبلؽ تبادؿ االلتزامات.

كضع كتدان لكممة اإليثار في الفكر الغربي ككصفو بأنو كؿ ما
يتعمؽ بمصالح اآلخريف كانو سعى أساسان البتكار كسيمة لتحسيف

بينما أكد تريفرز [ ]15في نمكذجو عف اإليثار المتبادؿ

العبلقة بيف االفراد كعمى الرغـ مف انو ال ينكر االنانية كتأثيراتيا

عمى االحتمالية المرتفعة لممستقبؿ كالتي تككف شرط أساسيان

اال أنو يصر عمى أف االفراد يتأثركف بالدكافع النبيمة لئليثار

لتطكر اإليثار المتبادؿ ،كالذم يككف أساسان لتفاعبلت تعاكنية

فضبلن عمى مشاعرىـ تجاه اآلخريف .كيؤكد أف المساعدة

طكيمة المدل ،كيؤكد ىذا الطرح ما ذكره كؿ مف تاكاىاشي

اإليثارية ىي السبب في أف نكسـ أم فرد بكصفو أخان بدكف

كمشيما [ ]16عمى أىمية اإليثار المتبادؿ ،فالفرد في مجتمعو

االخذ بعيف االعتبار عرقو أك دينو أك معتقده ،كأف اإليثار سمكؾ

يككف حساسا لمسمكؾ الصادر عف اآلخريف ،فإذا ما قدـ شخص

متعمـ كليس مكركثان كأف االطفاؿ يكتسبكف سمكؾ المساعدة

ما سمككان ايثاريان لشخص آخر ،فإف ىذا الشخص يستحؽ معاممة

كمشاركة اآلخريف كمما تقدمكا بالعمر كانو مرتبط مباشرة بالنمك

مماثمة.
في حيف يرل بياجيو في نمكذجة لتفسير اإليثار بأف الطفؿ

االخبلقي [.[9
كيرل عمماء النفس أف الفرد يساعد اآلخريف لكي يحافظ

مف عمر ( )11-7يبدء في المشاركة مع اآلخريف ،كيميؿ

عمى بقائو كألنو يتكقع مساعدتيـ عندما يحتاج إلييا ،أم أنو

الطفؿ مع نمكه إلى التعامؿ مع اآلخريف بنفس الطريقة التي

يتبادؿ المنفعة معيـ [ ]10كالتبادلية كدافع لئليثار تيعد معيا انر

يعاممكنو بيا ،كيعبر عف مشاعر االمتناف كاالعتراؼ بالجميؿ

عالميان يمثؿ جزءان ىامان مف مجمكعة المبادئ األخبلقية لكؿ

لممساعدة التي قدمت إليو ،كىنا يظير السمكؾ اإليثارم [.[17

ثقافة ،كما كجد أف ىناؾ عبلقة مباشرة بيف حجـ المساعدة

بينما يؤكد أريكسكف في نمكذجو لئليثار عمى أف مرحمة

الممنكحة لآلخريف كحجـ المساعدة المتبادلة ،كىذا يعني أنو إذا

كسط العمر كالتي تتميز بأف الفراد فييا يريدكف أف يخمفكا كراءىـ

كانت المساعدة الممنكحة لمناس أكثر ،فإنيـ سيعطكف مساعدة

شيء ما لؤلجياؿ التالية .كىذه المرحمة تنبئ بأف ذركة السمككيات

أكثر عند تكرارىا [.[11

اإليثارية تككف في أكساط ىذه المرحمة كنيايتيا [.[18

يعتبر اإليثار عبر ما يتميز بو مف التضحية لآلخريف مف

كيشير باندك ار في نمكذجو عف اإليثار إلى أف السمكؾ

العكامؿ التي تؤثر بعمؽ في االتجاىات االجتماعية ألعضاء

اإليثارم يتـ تقميده ،فإذا الحظ الفرد أف غيرة يتـ اثابتو إذا قاـ

المجمكعة ،كما أف اإليثار يساعد في جمب السمعة الطيبة

بالسمكؾ اإليثارم كبالتالي يؤدم ذلؾ إلى تقميد ىذا السمكؾ في

كالحسنة خصكصا اذا غابت عبلقات القرابة كالتي مف الممكف

المستقبؿ [.[19
كما يبيف أنمكذج اإلشارة المكمفة كالذم قاـ بإعداده جينتس

أف تفسر في ضكء التفاعبلت االجتماعية كالتي تؤدم إلى

كسميث كبكلز [ ]20إلى أف االفراد الذيف يقكمكف بأعماؿ إيثارية

التعاكف مف خبلؿ المكاسب التي يجنييا المتبرع [.[12

يخدمكف اىتماماتيـ الخاصة مف خبلؿ تبكئيـ منزلة رفيعة

كقد تبيف أف العبلقات االنفعالية الكثيقة سكاء بيف األقارب

مرتبطة بفعميـ اإليثارم ،كبذلؾ يكتسبكف منافع متكلدة عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى

أك غيرىـ تككف سبب ىامان لئليثار كأف الكثير مف االفراد عمى
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مف الذكاء االجتماعي كالكجداني لدل عينة مف طبلب كطالبات
جامعة الممؾ عبد العزيز ،كمف ىنا كانت الدراسة الحالية.

كيتأثر الدافع لئليثار بالعديد مف العكامؿ االجتماعية

كما يمكف تحديد مشكمة الدراسة في محاكلة اإلجابة عف

كالثقافية كما أنو يتأثر بالعكامؿ الشخصية ،فيرل تينؾ [21] ،أف
بعض األفراد يؤثركف اآلخريف عمى أنفسيـ لجعؿ العالـ مكانان

األسئمة التالية:

أفضؿ لمعيش ،إنيـ يضحكف مف أجؿ اآلخريف كيتخمكف عف

أ .أسئمة الدراسة

الكقت كالماؿ كالمكاف بدافع اإليماف بالناس كدعـ استقبلليـ،

 -1ىؿ تكجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف الذكاء

كىـ في سبيؿ نظرتيـ اإلنسانية العالمية يتغمبكف عمى العكائؽ

االجتماعي كالسمكؾ اإليثارم لدل عينة الدراسة مف طبلب

الداخمية ،كتمؾ المفركضة عمييـ مف اآلخريف ،إنيـ يتعممكف أف

كطالبات جامعة الممؾ عبد العزيز؟

يعيشكا حياة تككف فييا قيميـ الداخمية جنبان إلى جنب مع ق ارراتيـ

 -2ىؿ تكجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف الذكاء

الخارجية كأعماليـ مما يخمؽ لدييـ دافعان لتحقيؽ رؤيتيـ

الكجداني كالسمكؾ اإليثارم لدل عينة الدراسة مف طبلب

اإليثارية .إف التعرؼ عمى العبلقة بيف كؿ مف العكامؿ

كطالبات جامعة الممؾ عبد العزيز؟

االجتماعية كالكجدانية كمعرفة تأثيرىا في السمكؾ اإليثارم مف

 -3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة في

المكاضيع التي تسيـ في التعرؼ عمى العكامؿ المساىمة في

الذكاء االجتماعي باختبلؼ الجنس؟

الصحة النفسية لمفرد كالتي مف شأنيا أف تجعؿ البيئة بكؿ

 -4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة في

مككناتو االسرية كالتربكية المختمفة مكانا أفضؿ لمعيش

الذكاء الكجداني باختبلؼ الجنس؟

[.[22,23

 -5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة في
السمكؾ اإليثارم باختبلؼ الجنس؟

 .2مشكمة الدراسة
يساعد التحاؽ الطالب بالجامعة عمى اكتساب العديد مف
الميارات االجتماعية كالمعرفية كالحركية كاالنفعالية كالصحية

 -6ىؿ ييسيـ الذكاء االجتماعي في التنبؤ بالسمكؾ اإليثارم
لدل عينة الدراسة مف طبلب كطالبات الجامعة؟

كذلؾ مف خبلؿ ما تقدمة الجامعات مف أنشطة طبلبية مختمفة
يختبر الطالب مف خبلليا حدكد قدراتو كامكانياتو مما يساعده

 -7ىؿ ييسيـ الذكاء الكجداني في التنبؤ بالسمكؾ اإليثارم لدل
عينة الدراسة مف طبلب كطالبات الجامعة؟

كيساعده عمى تنمية مياراتو
عمى فيـ كاقعي لشخصيتو ،ي

ب .فروض الدراسة

االجتماعية كينمي فيو قيـ التعاكف كالمساعدة كالبذؿ كالعطاء

طبقان لئلطار النظرم كالدراسات السابقة التي تناكلت

كالقدرة عمى إقامة عبلقات اجتماعية فاعمة ،كما يتيح التعميـ

متغيرات البحث كأىدافو كأدكاتو ،أمكف لمباحث صياغة فركض

الجامعي فرصة لبلستقبلؿ كالتميز كاثبات الذات تختمؼ عما

الدراسة الحالية عمى النحك التالي:

تعكد عميو في المراحؿ التعميمية السابقة ،كقد يكاجػو الطالب

 -1تكجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف الذكاء

صعكبات في ذلؾ تتفاعؿ مع ظركفو الشخصية كاألكاديمية مما

االجتماعي كالسمكؾ اإليثارم لدل عينة الدراسة مف طبلب

يؤدم إلى إعاقة تقدمو كتكافقو الجامعي كاالجتماعي كالشخصي

كطالبات جامعة الممؾ عبد العزيز.

كالصحي ،كقد تنتيي بعض ىذه الصعكبات بتكافؽ الطالب

 -2تكجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف الذكاء

النفسي كاندماجو في الحياة الجامعية .كمف ىنا جاءت ىذه

الكجداني كالسمكؾ اإليثارم لدل عينة الدراسة مف طبلب

الدراسة التي تستيدؼ دراسة اإليثار كالتعرؼ عمى عبلقتو و
بكؿ

كطالبات جامعة الممؾ عبد العزيز.
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 -3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة في

د .أهمية الدراسة

الذكاء االجتماعي باختبلؼ الجنس.

يمكف إيجاز أىمية الدراسة في النقاط التالية:

 -4تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة في

 -1تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف خبلؿ عينتيا كمتغيراتيا

الذكاء الكجداني باختبلؼ الجنس.

باعتبار أف الذكاء االجتماعي كالكجداني كالسمكؾ اإليثارم مف

 -5تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الدراسة في

السمككيات كالسمات االيجابية التي تسعي جميع المجتمعات

السمكؾ اإليثارم باختبلؼ الجنس.

لغرسيا في نفكس مكاطنييا.

 -6ييسيـ الذكاء االجتماعي في التنبؤ بالسمكؾ اإليثارم لدل

 -2تحاكؿ الدراسة الحالية تكفير خمفية عممية كنظرية لمتأصيؿ
لمتغيرات الدراسة.

عينة الدراسة مف طبلب كطالبات الجامعة.

 -3تكجد ثمة محدكدية – في حدكد عمـ الباحث  -في

 -7ييسيـ الذكاء الكجداني في التنبؤ بالسمكؾ اإليثارم لدل عينة
الدراسة مف طبلب كطالبات الجامعة.

المشابية التي تناكلت متغيرات الدراسة أك عينتيا في
الدراسات ي
المجتمع السعكدم.

ج .أهداف الدراسة

 -4تيساىـ الدراسة الحالية في استنباط مجمكعة مف التكصيات

تستيدؼ الدراسة الحالية تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ مف
أىميا.

التي تيساىـ في تنمية السمات االجتماعية كالكجدانية كاإليثار في

• محاكلة التعرؼ إلى الفركؽ بيف عينة الدراسة مف طبلب

المجتمع السعكدم.

كطالبات جامعة الممؾ عبد العزيز في الذكاء االجتماعي

ه .محددات الدراسة

كالكجداني كالسمكؾ اإليثارم.

الحدكد المكانية :حيث تقتصر الدراسة عمى طبلب جامعة جدة

• الكقكؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الذكاء االجتماعي كالسمكؾ

بمحافظة جدة.

اإليثارم لدل عينة الدراسة مف طبلب كطالبات جامعة الممؾ

الحدك الزمانية :حيث تـ اعداد البحث خبلؿ العاـ اليجرم

عبد العزيز.

1435 - 1436ىػ

• التعرؼ إلى العبلقة بيف الذكاء الكجداني كالسمكؾ اإليثارم

الحدكد البشرية :تقتصر الدراسة عمى طبلب كمية التربية بجامعة

لدل عينة الدراسة مف طبلب كطالبات جامعة الممؾ عبد

جدة.

العزيز.

و .التعريفات اإلجرائية

• التعرؼ عمى الفركؽ في متغيرات الدراسة (الذكاء االجتماعي،

أكالن :الذكاء االجتماعي :Social Intelligence

الذكاء الكجداني ،كالسمكؾ اإليثارم) باختبلؼ الجنس.

تساعد ميارات الذكاء االجتماعي الفرد عمى أف يككف

المنبئة بالسمكؾ
• التعرؼ عمى العكامؿ االجتماعية كالكجدانية ي

حساسان لمشاعر اآلخريف ،كالتصرؼ معيـ بشكؿ الئؽ كالعمؿ

اإليثارم.

عمى مساعدتيـ .كيرتبط مفيكـ الذكاء االجتماعي بيذا المفيكـ

• تقنيف مجمكعة مف األدكات التي تقيس متغيرات الدراسة كاثبات

كالذم يعني فيـ األحداث اإلنسانية كاالجتماعية [ ]24كيرل

صبلحيتيا ككفاءتيا في التطبيؽ عمى عينة الدراسة كالعينات

الباحث أنو يمكف الحكـ عمى كجكد الذكاء االجتماعي مف عدمو

المشابية في المجتمع السعكدم.

يتـ مف خبلؿ معيار التكاصؿ مع اآلخريف فالشخص الذكي

• استنباط مجمكعة مف التكصيات التي تيساىـ في تنمية الذكاء

اجتماعيان ىك الشخص الذم يستطيع التكاصؿ مع اآلخريف

االجتماعي كالكجداني كالسمكؾ اإليثارم في المجتمع السعكدم.

كتذليؿ جميع العقبات التي تكاجو اتصالو مع اآلخريف ،كما أف
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و
و
عامة [.[25
بصفة
لئلنساف

عممية التكاصؿ مع اآلخريف البلزمة لمقائد تبدأ بعممية التنسيؽ
لجيكد مجمكعة مشتركة مف األشخاص كىذا ال يأتي إال مف

كقد استخدـ سالكفي كماير عاـ ( )1990مفيكـ الذكاء

خبلؿ التكاصؿ مع اآلخريف ،ككمما زاد اتصاؿ الفرد باآلخريف

العاطفي لكصؼ الخصائص العاطفية لؤلفراد لتحقيؽ النجاح

كمما زاد تكافقو االجتماعي كيتضمف ذلؾ االتصاؿ االجتماعي

(ككانت ىذه الخصائص العاطفية تشمؿ :التقمص العاطفي،

مينيان كاداريان كيعد التكاصؿ عنص انر ميمان كيساعد عمى تنمية

كضبط النزاعات أك المزاج ،كتحقيؽ محبة اآلخريف ،كالمثابرة

و
بشكؿ يؤدم إلى المشاركة في األفكار
الذكاء االجتماعي

كالتعاطؼ ،كالتعبير عف األحاسيس ،كاالستقبللية ،كالقابمية

كالمشاعر.

لمتكيؼ ،كحؿ المشاكؿ بيف األشخاص ،كالمكدة ،كاالحتراـ)،
ككاف ذلؾ أكؿ استخداـ ليذا المفيكـ الذم بدء ينتشر تباعان بعد

كيعرؼ الذكاء االجتماعي إجرائيان بأنو الدرجة التي يحصؿ
ي

عمييا الطالب عمى مقياس الذكاء االجتماعي بأبعاده الفرعية

ذلؾ بيف أكساط الميتميف ،فمقد عرؼ سالكفي كماير الذكاء

(التعامؿ مع اآلخريف ،التكاصؿ االجتماعي ،فيـ اآلخريف،

العاطفي بأنو يمثؿ مجمكعة مف عناصر الذكاء االجتماعي

التأثير في اآلخريف) كالمستخدـ في الدراسة الحالية كالذم يقيس

تتضمف القدرة عمى قياـ الفرد بالتحكـ في عكاطفو كأحاسيسو ىك

"القدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف ،كبا انر كصغا انر ،أفرادان

كاآلخريف كالتمييز بينيا كاستخداـ ىذه المعمكمات لتكجيو تفكيره

و
و
كعقبلنية في المكاقؼ االجتماعية كالحياتية
بحكمة
كجماعات،

كأعمالو كتصرفاتو [.[26

مف خبلؿ التكاصؿ معيـ كفيـ مقاصدىـ كاالستجابة ليـ كفؽ ما

كيعرؼ الذكاء العاطفي بأنو مجمكعة مف الميارات التي

يتطمب المكقؼ االجتماعي ،كامتبلؾ القدرة عمى التأثر كالتأثير

تعزل إلييا الدقة في تقدير كتصحيح مشاعر الذات كاكتشاؼ

كاإلبداع في المكاقؼ االجتماعية.

المبلمح العاطفية لآلخريف كاستخداميا ألجؿ الدافعية كاالنجاز

ثانيان :الذكاء الكجداني :Emotional Intelligence

في حياة الفرد [.[27

بدأ االىتماـ حديثان بمفيكـ الذكاء االنفعالي كبنية نفسية

كقد عرؼ جكلماف الذكاء االنفعالي بأنو مجمكعة مف

يمكػف مػف خبللو فيـ الكثير مف جكانب السمكؾ اإلنساني .كلقي

الميارات االنفعالية كاالجتماعية التي يتمتع بيا الفرد كالبلزمة

ىذا المفيػكـ في اآلكنػة األخيرة اىتمامان متزايدان مف قبؿ الباحثيف،

لمنجاح الميني كالنجاح في الحياة  .[28] Golemanكعرفو

حيث طبقت العديد مػف الد ارسػات كالبحكث الحديثة في ىذا

ماير كسالكفي ] [25بأنو قدرة الفرد عمى إدراؾ انفعاالتو بدقو

المكضكع محاكلة البحث في العبلقة بينو كبيف العديد مف

كتقييميا كالتعبير عنيا ،لتساعده عمى التفكير كفيـ عكاطؼ

المظاىر النفسية كالسمككية األخرل ،كتجمع الدراسات كالبحػكث

اآلخريف لتعزيز النمك العاطفي كالفكرم .كيتضمف الذكاء

عمػى أف لمذكاء االنفعالي أث انر في سمكؾ الفرد كسماتو الشخصية

الكجداني مجمكعة مف الميارات الفرعية مثؿ:

كاالجتماعية بدرجة تفكؽ تأثير الذكاء العقمي كاألكاديمي ،كأف

أ -الكعي بالذات :كعي المتعمـ بمشاعره كانفعاالتو أك عكاطفو

ربط العقؿ باالنفعاالت أمر ال يمكف إنكاره أك التقميؿ مف شأنو،

كما تحدث ،كالكعي بأفكاره المتعمقة بتمؾ االنفعاالت كالعكاطؼ.

فقد كاف مف المعتقد في الفترات المبكرة لدل عمماء النفس أف

ب -إدارة االنفعاالت :قدرة المتعمـ عمى تحمؿ االنفعاالت

النشاط العقمي يتمايز أك ينفصؿ عف االنفعاالت اإلنسانية ،أما

العاصفة التي تأتي مف الحياة عامة ،كالقدرة عمى ضبط تمؾ

اآلف فيعتقد أف العمميات االنفعالية تمتقي أك تتقاطع مع أنشطة

االنفعاالت ،كالتعامؿ معيا عمى نحك فعَّاؿ ،كالتخمص مف

التفكير العقمية ،لذا فقد بات ىنػاؾ اقتناع لدل عمماء النفس بأف

االنفعاالت السمبية [.[29

دراسة االنفعاالت مف الممكف أف تساعد في فيػـ السمكؾ التكافقي

ج -الدافعية :قدرة المتعمـ عمى إعطاء نفسو طاقة تدفع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو إلى
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األداء الجيد كتحقيؽ األىداؼ.

االنفعاالت ،إدارة االنفعاالت ،كتكظيؼ االنفعاالت) كالذم يقيس

د -التعاطؼ :قدرة المتعمـ عمى معرفة مشاعر اآلخريف كقراءتيا

قدرة الفرد إلى التعرؼ عمى انفعاالتو اإليجابية كالسمبية كفيميا

مف خبلؿ أصكاتيـ ،كتعبيرات كجكىيـ.

كالتعبير عنيا كالتحكـ فييا كتكظيفيا في فيـ انفعاالت اآلخريف

ق -الميارات االجتماعية :قدرة المتعمـ عمى تككيف عبلقات

لمتفاعؿ معيـ كمشاركتيـ كجدانيان.

اجتماعية إيجابية مع المحيطيف بو ،كالتعاكف معيـ لتنميتيا

ثالثان :اإليثار :Altruism
ييعتبر اإليثار مف أرقى أنماط السمكؾ االجتماعي االيجابي

[.[30

حيث أنو يمثؿ السمكؾ الخيرم الصالح الذم بنبع مف داخؿ الفرد

كما ييعرؼ الذكاء العاطفي بأنو القدرة عمى إدراؾ كفيـ

كتناكؿ العكاطؼ كاالنفعاالت كتنظيـ المشاعر بحيث يستطيع

كيقكـ بو تطكعيان ببل مقابؿ ،بؿ ييضحي بمصالحو الشخصية في

الذكاء العاطفي مف خبلؿ التفكير كعرؼ الذكاء العاطفي بأنو

كيعتبر أكجست ككمنت ) (Auguste Commentأكؿ مف

القدرة عمى إدراؾ المشاعر مف خبلؿ التفكير كفيـ المعرفة

كضع كتدان لكممة اإليثار في الفكر الغربي ككصفو بأنو كؿ ما

االنفعالية كالعاطفية كتنظيـ المشاعر بحيث يستطيع الفرد أف

يتعمؽ بمصالح اآلخريف كانو سعى أساسان البتكار كسيمة لتحسيف

يؤثر في مشاعر اآلخريف [.[32

العبلقة بيف األفراد كعمى الرغـ مف انو ال ينكر األنانية كتأثيراتيا

سبيؿ اآلخريف كاسعادىـ [.[3

الفرد أف يؤثر في مشاعر اآلخريف [ .]31في حيف ميز جكرج

كعرفو عثماف كرزؽ [ ]33بأنو " القدرة عمى االنتبػاه

إال أنو يصر عمى أف األفراد يتأثركف بالدكافع النبيمة لئليثار

كاإلدراؾ الجيد لبلنفعاالت كالمشاعر الذاتية كفيميا كصياغتيا

فضبلن عمى مشاعرىـ تجاه اآلخريف .كيؤكد أف المساعدة

بكضكح كتنظيميا كفقػان لمراقبة كادراؾ دقيؽ النفعاالت اآلخريف

اإليثارية ىي السبب في أف نكسـ أم فرد بكصفو أخان بدكف

كمشػاعرىـ لمػدخكؿ معيػـ في عبلقات انفعالية كاجتماعية إيجابية

األخذ بعيف االعتبار عرقو أك دينو أك معتقده ،كأف اإليثار سمكؾ

تساعد الفرد عمى الرقي العقمػي كالميػني كتعمـ المزيد مف

متعمـ كليس مكركثان كأف األطفاؿ يكتسبكف سمكؾ المساعدة

الميارات اإليجابية لمحياة.

كمشاركة اآلخريف كمما تقدمكا بالعمر كانو مرتبط مباشرة بالنمك
األخبلقي [.[9

كيرل الباحث أنو يجب االىتماـ بالناحية الكجدانية أك

كاإليثار ىك في كاقع األمر سمكؾ عكس سمكؾ األنانية،

المساعدة لمفرد عمى التكيؼ
االنفعالية لؤلفراد باعتبارىا الكسيمة ي

في ضكء التحديات العصرية الحديثة كأف الناحية الكجدانية مف

فالسمكؾ اإليثارم نمط مف أنماط المساعدة يتمتع بمستكل مرتفع

النكاحي المؤثرة في شخصية الفرد كسمككو بصفة عامة كطريقة

مف الكفاءة كىك فعؿ تمقائي متعمد ،يحمؿ في نيايتو الرغبة في

تفكيره بصفة خاصة ،كآليات اتخاذ القرار لديو كذلؾ ألف إدراؾ

إسعاد كمنفعة اآلخر كىك ال يرتبط بتكقع أية مكافأة خارجية

الفرد السريع كالدقيؽ النفعاالتو كالنفعاالت مف يحيطكف بو يسمح

كانما يرتبط بمستكل مرتفع مف الرقي األخبلقي لمفرد .كيعرؼ

لو بردكد أفعاؿ منطقية كدقيقة ،كانتقاءه ألفضؿ الردكد في

ماكاالم كبيركاكتز ] [35اإليثار بأنو سمكؾ ينفذه الفرد ليحقؽ

المكاقؼ االجتماعية ،كما أف الذكاء الكجداني يساعد الفرد عمى

النفع لشخص آخر دكف أف يتكقع فاعمو مكافأة مف أم مصدر

مكاجية التحديات بشكؿ مبلئـ.

خارجي.
كعرفو فاخر عاقؿ [ ]36بأنو نكع مف السمكؾ ييتـ

ائيا بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا
كيعرفو الباحث إجر ن

بمصمحة اآلخريف كرفاىيتيـ بدالن مف اىتمامو بمصمحة اإلنساف

الطالب عمى مقياس الذكاء الكجداني المستخدـ في الدراسة

نفسو كرفاىيتيا كقد عرفو عبد المنعـ الحفني [ ]37بأنو إيث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػار

الحالية بأبعاده الفرعية (التعرؼ عمى االنفعاالت ،فيـ
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يضـ بعد الصبر ،كركح التعاكف كالثقة االعتراؼ مف البيئة

كتعرفو ميا صفكت [ ]38بأنو السمكؾ الذم يفيد اآلخريف

االجتماعية ،كالمباقة ،ركح الدعابة ،كالذاكرة .كأكدت النتائج عمى

أك يؤدم إلى إسعادىـ عف طريؽ تقديـ المساعدة االجتماعية

كجكد عبلقة إيجابية بيف عنصريف الصحة النفسية اإليجابية

كالحناف الى اآلخريف كالعناية بيـ دكف تكقع مكافأة.

(الرضا عف الحياة كالسعادة ،كعكامؿ الذكاء االجتماعي (ركح
التعاكف ،كالثقة ،كالحساسية ،الصبر ،كالثقة ،المباقة ،ركح

كيمكف أف نستخمص مما سبؽ ذكره أف السمكؾ اإليثارم ىك:

الدعابة).

 .1التزاـ أخبلقي كتضحية بالذات مف اجؿ اآلخريف.

كما أجرل كؿ مف إسي كتاتك [ ]41دراسة استيدفت

 .2تفضيؿ الغير عمى النفس.
 .3االىتماـ بمصمحة اآلخريف.

التعرؼ عمى الحالة الشخصية كالمكارد التعميمية كالعبلقات

 .4عدـ تكقع المكافأة.

االجتماعية كالفركؽ بيف الذككر كاإلناث في السعادة النفسية.

كيعتبر ىارفي ككفماف "أف اإليثار يعتبر قيمة أخبلقية

كتككنت العينة مف ( )50طالب )67( ،طالبة مف طبلب جامعة

حيث أنو ينطكم عمى تضحية بالكقت كالجيد مف أجؿ إسعاد

لندف .كقد تـ تطبيؽ مجمكعة مف المقاييس كاألدكات لتحقيؽ

اآلخريف كاالبتعاد عف الترعة الذاتية كتقديـ المساعدة أك العطاء

أىداؼ الدراسة كتبيف مف نتائج الدراسة :عدـ كجكد فركؽ بيف

دكف انتظار الجزاء [.[39

الجنسيف في السعادة النفسية .كجكد أثر ألنماط الحياة لدل

كيعرؼ اإليثار إجرائيان في الدراسة الحالية عمى أنو سمكؾ
ي
و
بجيد تطكعي كعف
نابع مف قيـ كمشاعر داخمية يقكـ بو الفرد

الطبلب عمى مستكل الشعكر بالسعادة .كجكد عبلقة ارتباطيو
بيف العبلقات االجتماعية (الذكاء االجتماعي) كالشعكر

المعاناة عنيـ كتحقيؽ
قصد بدؼ تقديـ العكف لآلخريف كتخفيؼ ي

بالسعادة.

اإلفادة ليـ دكف رغبة في أية منفعة جراء ذلؾ السمكؾ كذلؾ كما

ثانيان :دراسات تناكلت الذكاء الكجداني كعبلقتو ببعض المتغيرات

ىك يمعبر عنو في الدرجة التي تحصؿ عمييا الفرد في المقياس

في دراسة آف بيؿ [ ]42التي أشارت إلى أف ىناؾ فركقا
بيف الذككر كاإلناث في التعبير عف انفعاالتيـ كعكاطفيـ حيث

المستخدـ في الدراسة الحالية.
ي

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

تساءلت الدراسة عف كيفية التعبير عف االنفعاؿ عند الذككر

أكالن :دراسات تناكلت الذكاء االجتماعي كعبلقتو ببعض

كاإلناث في ضكء المحيطيف بيـ ،كبعبارة أخرل حاكلت ىذه

المتغيرات

الدراسة فحص تأثيرات الحضكر مف األشخاص عمى الذككر

ثانيان :دراسات تناكلت الذكاء الكجداني كعبلقتو ببعض المتغيرات

كاإلناث كما يتعمؽ بالتعبير عف االنفعاؿ في حضكر المجربيف

ثالثان :دراسات تناكلت اإليثار كعبلقتو ببعض المتغيرات

حيث تككنت عينة الدراسة مف  33مف اإلناث 34 ،مف الذككر

أكالن :دراسات تناكلت الذكاء االجتماعي كعبلقتو ببعض

مف طبلب الجامعة ،بحيث طمب منيـ أف يعطكا معمكمات

المتغيرات

شخصيو ،غير شخصيو عنيـ ،حيث تضمنت المعمكمات غير

أجرل ديبتي ىكدا [ ]40دراسة بعنكاف "الذكاء االجتماعي

الشخصية (المكانة االجتماعية كاالقتصادية  -منطقو سكنية،

كعبلقتو بالصحة النفسية اإليجابية" .كتككنت العينة مف ()300

مؤىبلت تربكية) ،كتضمنت المعمكمات الشخصية األشياء التي

شخص يعممكف منيـ ذككر ( ،)170كاناث ( )130كجرل تقييـ

تؤثر فييـ كىى (تجربة عاطفية  -حزف  -سعادة – إحساس

الصحة النفسية اإليجابية مف خبلؿ قائمة أكسفكرد لمسعادة،

عاطفي باآلخريف) حيث أظيرت نتائج الدراسة أف الذككر أعطكا

رضا عف الحياة ،ككاف الذكاء االجتماعي مف خبلؿ مقياس

تعبي ار أكثر لبلنفعاؿ في حضكر المجربيف ،ك جدت الدراسة
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أيضا أف اإلناث يعبركف عف انفعاالتيـ كلكف بشكؿ فردل في

استخداـ مقياس تكنتك (إعداد :كاطسكف كآخركف)1988 ،

عدـ كجكد جميكر ،كأف الذككر يعبركف عف انفعاالتيـ بشكؿ

كيقيس بعديف ىما االنفعاؿ المكجب كاالنفعاؿ السالب ،كمقياس

أكبر أماـ الجميكر ،كربما يعكد ذلؾ إلى حالة الفرد (سعادة –

الرضا عف الحياة (إعداد :دينر كآخركف .)1985 ،كقد أكدت

حزف) أك لمكانتو االجتماعية.

النتائج عمى كجكد ارتباط مكجب داؿ إحصائيا بيف بعدم

كما قاـ كؿ مف سالكفي كآخركف [ ]43بإجراء دراسة

الكضكح ،صعكبة تحديد المشاعر كمقياس الرضا عف الحياة،

استيدفت معرفة العبلقة بيف الذكاء الكجداني كتقدير الذات

كأف مقياس الكضكح فقط يفسر تبايف إضافي في الرضا عف

كالقمؽ كاالكتئاب كالرضا الشخصي .كتككنت العينة مف ()104

الحياة كيفسر مف خبلؿ االنفعاؿ السمبي (اكتئاب ،قمؽ ،الخ)..

طالب كطالبة ،كاعتمدت عمى استخداـ مقياس الذكاء االنفعالي

أك االنفعاؿ االيجابي (السعادة ،السركر ،الخ.)..

 TMMSإعداد سالكفي كآخركف ،كتبيف مف نتائجيا كجكد

كبحث الدردير [ ]46الذكاء الكجداني كعبلقتػو بػبعض

عبلقة ارتباط مكجبة بيف أبعاد الذكاء االنفعالي الثبلثة كتقدير

المتغيرات المعرفية كالمزاجية لدل طبلب الجامعة ،كتككنت

الذات ،كعبلقة ارتباط مكجب بيف الرضا الشخصي ككؿ مف

العينة مف (ُْٕ) طالبان كطالبة بالفرقة الرابعة بكمية التربية بقنا،

كضكح المشاعر كاصبلح المزاج ،كعبلقة ارتباط سالبة بيف

طبؽ عمييـ مقياس الذكاء الكجداني ،كقائمة الذكاءات المتعددة،

بعدم كضكح المشاعر كاصبلح المزاج ككؿ مف القمؽ

كاختبار التفكير االبتكارم ،كاختبار التفكيػر الناقػد ،كمقيػاس

االجتماعي كاالكتئاب.

سمات الشخصية .كأظيرت النتائج تشبع مقياس الذكاء الكجداني

كأجرل عبد الكاحد [ ]44ىدفػت تمػؾ الدراسة إلى الكشؼ

عمى خمس عكامػؿ ىي الكعى بالذات ،كتنظيـ الذات ،كالدافعية،

عف الدكر الذم يقكـ بو التديف في تكجيو سمكؾ الفرد ،كتحديػد

كالتعاطؼ ،كالميارات االجتماعيػة ،باإلضافة إلى عدـ كجكد

خصائصػو الشخصػية ،ككذلؾ الكشؼ عف طبيعة الفركؽ بيف

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطػبلب كالطالبػات فػي الػذكاء

ذكم التكجو الديني الظاىػرم (غػير الممتزميف دينيا) في متغيرات

الكجداني بمككناتو المختمفة .ككجد ارتباط مكجب داؿ إحصائيان

الدراسة (التكافؽ كالذكاء الكجداني كنكعية الحػياة) كتككنػت عينة

بيف الذكاء الكجداني كبعض الذكاءات (المغكم ،كاالجتماعي،

الدراسة مف ( )400طالب كطالبة ،كقد تكصمت الدراسة إلى

كالشخصي) ككذلؾ بعػض المتغيػرات المعرفية كالمزاجية.

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ذكم التكجو الديني

كأجرل عجكة [ ]47دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة

الجكىرم كذكم التكجو الديني الظاىرم في متغػيرات الد ارسػة

االرتباطية بيف الذكاء الكجداني ككؿ مف الذكاء المعرفػي كالعمػر

(الدرجة الكمية لمتكافؽ كالذكاء الكجداني كنكعية الحياة) لصالح

كالتحصيؿ الدراسي ،كالتكافؽ النفسي ،كتككنت العينة مف ()64

التكجو الجكىػرم ،كما أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ بيف

طالبان ك( )194طالبة كقد أشارت النتائج إلى عدـ كجكد عبلقة

الذككر كاإلناث في نكعية الحياة كالذكاء الكجداني لصالح

دالة إحصائيا بيف الذكاء الكجداني ككؿ مػف الذكػاء المعرفػي،

الذككر ،كما بينت النتائج كجكد عبلقة مكجبة ذات داللة

كالتحصيؿ الدراسي ،في حيف كشفت النتائج عف كجكد عبلقة

إحصائية بيف االتجاه الديني كالدرجة الكمية النكعية لمحياة

دالة إحصػائيا بيػف الذكاء الكجداني كالتكافؽ النفسي ،كما أظيرت

كالتكافؽ كالذكاء الكجداني.

النتائج عدـ كجكد فركؽ بيف البنيػف كالبػنات عمى مقاييس الذكاء

كما أجرل بالمر كآخركف [ ]45دراسة اىتمت بفحص

الكجداني الثبلثة ،ككذلؾ كشفت الدراسة عف عدـ كجكد فركؽ

االرتباط بيف الذكاء االنفعالي كالرضا عف الحياة .كتككنت العينة

بيف ذكم االختصاصات العممية كاألدبية عمى مقاييس الذكاء

مف ( )107منيـ ( )47ذككر ( )60إناث .كاعتمدت عمى

الكجداني الثبلثة.
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كأجرل كؿ مف فكرنياـ كبتردس [ ]48دراسة بعنكاف :الذكاء

الحياة كنكعية كحجـ الدعـ االجتماعي ،كارتبط الذكاء سمبيان

االنفعالي كالسعادة لدل طبلب الجامعة .كتككنت العينة مف

بشرب الكحكؿ كعدـ القدرة عمى التكاصؿ كالتعبير عف

( )88طالب كطالبة يدرسكف في السنة األكلى الجامعية.

العكاطؼ ،كما ارتبط الذكاء االنفعالي كأبعاده الفرعية ايجابيا

كتضمنت األدكات مقياسا لقياس السمات االنفعالية الصكرة

بعكامؿ الشخصية الكبرل ،كارتبط أيضان بكؿ مف الصحة

المختصرة المقتبس مف مقياس بتردس كفكرنياـ ،كاستخدـ لقياس

كالذىاب الستشارة الطبيب كمؤشرات دالة عمى االىتماـ

السعادة مقياس أكسفكرد لمسعادة .كأكدت النتائج عمى كجكد

بالصحة ،كارتبطت الصحة كالرضا عف الحياة سمبيان بالعصابية

عبلقة ارتباط مكجبة بيف السمات االنفعالية كالسعادة ،ككجكد

كايجابيان بكؿ مف االنبساطية ،يقظة الكعي ،الطيبة ،التفتح

عبلقة ارتباط سالبة كدالة ،كما أسفر تحميؿ االنحدار عف أف

لمخبرة.
كأجرل دم كآخركف [ ]52دراسة استيدفت معرفة العبلقة

السمات االنفعالية فسرت عف ما يزيد عف  %50مف التبايف في

بيف الذكاء االنفعالي كعكامؿ الشخصية الخمسة كالرفاىية

السعادة حيث كانت السمات االنفعالية منبئ قكم جدا بالسعادة.
كأجريت دراسة قاـ بيا ركثماف كآخركف [ ]49ىدفت

النفسية كتككنت عينة الدراسة مف ( )114طالب كطالبة يدرسكف

الكشؼ عف الفركؽ بيف الجنسيف في بعض المتغيرات النفسية.

في قسـ عمـ النفس .كاعتمدت عمى استخداـ اختبار باركف

كتككنت العينة مف ( )384فردا ( )90ذككر ك()288إناث،

لمذكاء االنفعالي .كأكدت نتائجيا عمى كجكد عبلقة ارتباط دالة

تراكحت أعمارىـ بيف ( )65 -18عاما منيـ ( )200طالب

مكجبة بيف الذكاء االنفعالي كالرفاىية النفسية ،كعبلقة ارتباط

كطالبة جامعية .كتضمنت األدكات مقياس بارأكف لقياس الذكاء

مكجبة مع االنبساطية ،كعبلقة ارتباط سالبة مع العصابية.

االنفعالي كمقياس الرضا عف الحياة إعداد دينر كآخركف .كأكدت

كقامت أكستيف كآخركف [ ]53بإجراء دراسة بعنكاف:

النتائج عمى عدـ كجكد فركؽ في الذكاء االنفعالي كالرضا عف

العبلقة بيف الذكاء االنفعالي ككؿ مف األلكسيميا كالشخصية

الحياة تعزل لمتغير الجنس.

كالشعكر بالرضا عف الحياة كالصحة .كتككنت العينة مف ()704

كقاـ كؿ مف سبلسكي ككارتاريت [ ]50بإجراء دراسة

طالب جامعي .كأكضحت نتائجيا كجكد عبلقة مكجبة بيف

بعنكاف :تأثير برنامج لتنمية الذكاء االنفعالي عمى التقميؿ مف

الذكاء االنفعالي كالرضا عف الحياة ،ككـ كنكعية شبكة العبلقات

التكتر كالتحسيف مف الصحة كالرفاىية النفسية مف المتاجر في

االجتماعية ،ككجكد عبلقة سالبة بيف الذكاء االنفعالي

بريطانيا .كتككنت العينة مف ( )60مجمكعة تجريبية ك()60

كاأللكسيميا.

مجمكعة ضابطة .كأكدت النتائج عمى كجكد تأثير داؿ مكجب

كفي إطار بحث تأثير الثقافة عمى الذكاء الكجداني تناكؿ

لتنمية الذكاء الكجداني في التقميؿ مف الشعكر بالتكتر كتحسيف

 ]54[ Parkerالبناء العاممي لمقياس النسبة الكجدانية في عينة

مستكل الصحة كالشعكر بالرفاىية النفسية.

مف األطفاؿ كالمػراىقيف في شماؿ أمريكا ،North American

كما أجرل كؿ مف أكستيف كآخركف [ ]51دراسة استيدفت

كتككنت العينة مف مجمػكعتيف األكلػى (ّْٖ) طفبلن كمراىقان

التعرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء االنفعالي كسمة كالسعادة

كنديان ،كالثانية (ََُِ) طفبلن كمراىقػان أمريكيػان ،كأظيػرت نتػائج

كالصحة الشخصية كالرضا عف الحياة كعدـ القدرة عمى التكاصؿ

التحميؿ العاممي التككيدم عمكمية البناء العاممي بالرغـ مػف

أك التعبير العاطفي  alexithymiaكتككنت العينة مف ()500

اخػتبلؼ المجتمعػات ،ككذلؾ كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث

مف الكندييف )204( ،مف االسكتمندييف ،ككشفت النتائج عف

في الذكاء الكجداني بيف األشخاص كالدرجػة الكمية لمذكاء

كجكد عبلقة ارتباطيو مكجبة بيف الذكاء االنفعالي كالرضا عف

الكجداني كذلؾ لصالح اإلناث.
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كفي نفس االتجػاه بحػث بيرككاؿ كآخركف ] [55التػأثيرات

كالتككيدم كالمتكسطات الحسابية أشارت النتائج إلى أف الذكاء

الثقافيػة  Cultural Influencesعمى الذكاء الكجداني ،كتككنت

الكجداني متعدد األبعاد "التقييـ كالتعبير الكجداني ،كالتنظيـ

العينة مف (ِٖٕ) فرد مػنيـ ( )131رجؿ )ُْٕ( ،امرأة مكزعيف

الكجداني ،كاستخداـ الكجداف" ،باإلضافة إلى كجكد تقارب شديد

عمى ثبلث ثقافػات )َُٖ( :فػرد تشػيمى )58( ،فرد أمريكي،

في درجات كؿ مف الذككر كاإلناث في الػذكاء الكجداني كعػدـ

(ُُِ) فرد أسباني أعمارىـ جميعان (ٖٓ )ُِ.عامان ،كطبؽ

كجكد فركؽ بينيما ،كتمتع النسخة التركية بخصائص جيدة

عمييـ مقياس إدراؾ الذكاء الكجداني كسػمة تحميؿ كباستخداـ

لمصدؽ كالثبات.

التبايف أحادل االتجاه ،كاختبار تككى لممقارنات البعدية ،كتحميؿ

كبحث بالمر كآخركف ] [58التقيػيـ السػيككمترم الختبػار

االنحػدار المتعػدد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة

الػذكاء الوجداني Mayer – Salovey – Caruso

إحصائية بيف العينات الثبلثة في الذكاء الكجداني ،كذلؾ لصالح

 Emotional Intelligence Test Versionلدل عينة

األمريكييف في جميع المقارنات .ككجكد تأثير داؿ إحصائيان

مككنة مف (َْٓ) فرد أستراليان متكسػط أعمػارىـ (ّٗ) سنة،

لمجنس عمى الذكاء الكجداني حيث حققت اإلناث مستكيات

كأظيرت نتائج التحميؿ العاممي التككيدم عدـ تطابؽ البيانات

مرتفعة في جميع المككنػات كالدرجػة الكمية ،ككجكد تأثير داؿ

المسػتمدة مػف العينة مع نمكذج الذكاء الكجداني لسالكفي كمػاير

إحصائيان لمتفاعػؿ بيف الجػنس كالجنسػية عمػى الػذكاء الكجداني.

(َُٗٗ) كالػذل يحتػكل أربػع مككنات ىي :إدراؾ الكجداف

كقارف طو [ ]56الذكاء الكجداني لدل (ٖٓٗ) تمميذان

(اإلدراؾ) ،كاستخداـ الكجػداف لتسػييؿ التفكيػر (التسييؿ) ،كفيـ

كتمميذة مف المصرييف كالعمانييف بالمراحؿ االبتدائية كاإلعدادية

الكجداف (الفيـ) ،كادارة الكجداف (اإلدارة) حيث كاف أفضؿ

كالثانكيػة ،كطبػؽ عمػييـ جميعان مقياس بار – أكف لمذكاء

النماذج التي تحقؽ شركط مطابقة مقبكلة ىك نمكذج المككنات

الكجداني كيقيس ستة مككنات فرعية كىػى :عبلقػة الفرد بنفسو

الثبلثة حيث تـ دمػج اسػتخداـ الكجداف كاداراتو في مككف كاحد،

(داخؿ الفرد) ،عبلقة الفرد باآلخريف (بيف األفراد) ،المػزاج العػاـ،

كما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف الػذككر كاإلناث في

كالسيطرة (إدارة الضغكط) ،كالتكيؼ ،كاالنطباعات اإليجابية.

الذكاء الكجداني بمككناتو المختمفة كذلؾ لصالح اإلناث

كأظيرت النتػائج كجكد تأثير داؿ إحصائيان لمتغير الثقافة عمى

كباستخداـ التحميؿ العاممي التككيدم أشارت نتائج دراسة جابر

مككف إدارة الضغكط فقط كعدـ كجػكد ىذا التأثير عمى بقية

عيسى كربيػع رشكاف [ ]59عمى عينة مككنة مف (ُٕٓ) تمميذان

المككنات كالدرجة الكمية لمذكاء الكجداني ،ككذلؾ كجكد تػأثير

امتدت أعمارىـ مػف ( )14-11عامان أف الذكاء الكجداني عبارة

لمجنس عمى مككف الذكاء الكجداني داخؿ الفرد حيث كاف

عف عامؿ كامف عاـ تنتظـ حكلو العكامػؿ أك األبعػاد المشاىدة

مستكل اإلناث أفضؿ بكثير مف مستكل الذككر بغض النظر

الخمسة التالية :إدراؾ االنفعػاالت ،كالتعػاطؼ ،كتنظػيـ

عف الثقافة ،في حيف لـ يكجد تػأثير داؿ إحصػائيان لمجنس عمى

االنفعػاالت ،كالتعبير عف االنفعاالت ،كاستخداـ االنفعاالت.

بقية المككنات كالدرجة الكمية.

ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف متكسطي درجات الذككر

كىدفت دراسة كاكاف كأكبابا ] [57إلى التعرؼ عمػى أف

كاإلناث في التعبير عف االنفعاالت كذلؾ لصػالح اإلنػاث ،كفي

الػذكاء الكجداني أحادم البعد أـ متعدد األبعاد في عينة تركيا

تنظيـ االنفعاالت لصالح الذككر ،كال تكجد فركؽ ذات داللة

مككنة مف (ُٕٕ) فػرد مػنيـ (ُِٓ) معممان )ِٓ( ،مدي انر،

إحصائية بػيف متكسػطي درجات الذككر كاإلناث في الذكاء

(ُِٖ) مف الذككر )ْٗ( ،مف اإلناث ،طبؽ عمػييـ جميعان

الكجداني كقدرة (الدرجة الكميػة) كأبعػاد اإلدراؾ االنفعالي

مقياس الذكاء الكجداني كباسػتخداـ التحميػؿ العػاممي االستكشافي

كاستخداـ االنفعاالت.
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كأجرت أبك جكدة [ ]60دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف مستكيات

معامؿ االرتباط البسيط لبيرسكف ،كاختبار (ت) لممتغيرات ذات

الذكاء االنفعالي كالسعادة كالثقة بالنفس ،كالتعرؼ عمى العبلقة

المستكييف ،كتحميؿ التبايف األحادم لممتغيرات األكثر مف

بيف الذكاء االنفعالي ككؿ مف السعادة كالثقة بالنفس لدل طمبة

مستكييف ،كأسفرت أىـ نتائج الدراسة في ضكء المعالجات

جامعة األقصى ،كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف متكسطات أفراد

اإلحصائية عف أنو ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف

العينة في الذكاء كالسعادة كالثقة بالنفس كالتي يمكف أف تعزل

الذكاء العاطفي كالذكاء المعرفي ،في حيف تكجد عبلقة مكجبة

إلى النكع (ذكر -أنثى) .كتككنت عينة الدراسة مف ()231

كذات داللة إحصائية بيف التحصيؿ الدراسي كالذكاء العاطفي

طالب كطالبة ( )85طالب ك( )146طالبة كقد اختيرت بالطريقة

بمككناتو كدرجتو الكمية ،ما عدا مككني (إدارة االنفعاالت

العشكائية الطبقية .كتضمنت األدكات مقياس الذكاء االنفعالي

الشخصية ،كالتعاطؼ) ،كما كشفت النتائج بكجو عاـ عف كجكد

إعداد :عبده كعثماف ،كمقياس السعادة قائمة أكسفكرد إعداد:

فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغيرات (النكع ،كالعمر،

أرجايؿ كمارتف لك ترجمة عبد الخالؽ .كقد أكدت النتائج عمى

كالكضع االجتماعي الثقافي لؤلسرة) عمى الذكاء العاطفي ،بينما

اتساـ طمبة جامعة األقصى بمستكل مناسب مف الذكاء

لـ يكجد تأثير داؿ لمتغير (التخصص الدراسي) عمى الذكاء

االنفعالي .كما يشعر طمبة جامعة األقصى بمستكل ال بأس بو

العاطفي لدل طبلب الجامعة كطالباتيا مف أفراد عينة البحث.

مف السعادة .كجكد عبلقة ارتباط مكجبة كدالة إحصائيا بيف

كأجرت الجندم [ ]62دراسة بعنكاف :مصادر الشعكر

الذكاء االنفعالي ككؿ مف السعادة كالثقة بالنفس .عدـ كجكد

بالسعادة كعبلقتيا بالذكاء الكجداني لطبلب كمية التربية جامعة

فركؽ دالة في الدرجة الكمية لمقياس الذكاء االنفعالي تعزل

اإلسكندرية .كتككنت العينة مف ( )555طالب كطالبة منيـ؛

لمتغير الجنس .الذككر أكثر قدرة عمى تنظيـ انفعاالتيـ مف

( )73ذككر ك( )482إناث مف طبلب كمية التربية جامعة

اإلناث .عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في متكسطات أفراد

اإلسكندرية .كاعتمدت عمى استخداـ استطبلع رأم لمتعرؼ عمى

العينة في مقياس السعادة تعزل لمتغير الجنس.

أسباب السعادة (عند السعداء) .كمقياس مصادر الشعكر

كفي دراسة األحمدم [ ]61التي ىدفت إلى الكشؼ عف

بالسعادة لطبلب كمية التربية (إعداد الباحثة) .كأكدت النتائج

طبيعة العبلقة بيف الذكاء العاطفي ككؿ مف (الذكاء المعرفي،

عمى أنو ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ كـ (الحب،

كالتحصيؿ الدراسي) لدل عينة مف طبلب جامعة طيبة

األصدقاء ،نشاط كقت الفراغ ،الصحة الجسمية كالنفسية ،التديف،

كطالباتيا بالمدينة المنكرة ،كما ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى

الثقة بالنفس ،التعميـ ،النجاح الدراسي ،المستقبؿ الميني)

أثر كؿ مف متغيرات (النكع ،كالعمر ،كالتخصص الدراسي،

كمصادر لمشعكر بالسعادة مع "الكعي بالذات الكجدانية" كأحد

كالكضع االجتماعي الثقافي لؤلسرة) عمى الدرجة الكمية لمذكاء

أبعاد الذكاء الكجداني .كـ ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية

العاطفي كمككناتو (الكعي االنفعالي  -إدارة االنفعاالت

بيف كؿ مف (األسرة ،الصحة) كمصادر لمشعكر بالسعادة

الشخصية  -الدافعية الذاتية  -التعاطؼ  -إدارة انفعاالت

ك"المسؤكلية االجتماعية" كأحد أبعاد الذكاء الكجداني .ال تكجد

اآلخريف) لدل أفراد عينة الدراسة ،كقد تككنت أدكات الدراسة مف

عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف (األصدقاء ،التديف)

( -1مقياس الذكاء العاطفي -2 ،اختبار الذكاء المصكر-3 ،

كمصادر لمشعكر بالسعادة كالتككيدية كأحد أبعاد الذكاء

استمارة تقدير الكضع االجتماعي الثقافي في البيئة السعكدية)،

الكجداني .ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف (الصحة،

كشممت عينة الدراسة عدد ( )126طالبان كطالبة بجامعة طيبة

ككجكد أىداؼ محددة ،التديف ،التعميـ ،كالنجاح الدراسي،

بالمدينة المنكرة ،كقد أجريت المعالجات اإلحصائية باستخداـ

كالمستقبؿ الميني) كمصادر لمشعكر بالسعادة كاالستقبللية كأحد
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أبعاد الذكاء الكجداني .ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف

(إعداد :سيمجماف محمد كعبد الفتاح رجب ،)2002 ،مقياس

(الصحة ،ككجكد أىداؼ محددة ،التديف ،التعميـ ،كالنجاح

سمة ما كراء المزاج لممراىقيف كالراشديف (إعداد :بتر سالكفي

الدراسي ،كالمستقبؿ الميني) كمصادر لمشعكر بالسعادة

كآخركف ،)1995 ،قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل في الشخصية

كالعبلقات االجتماعية كأحد أبعاد الذكاء الكجداني .كما كأشارت

(إعداد :تكـ بكتشاناف ،)2001 ،قائمة القمؽ الحاد –

النتائج إلى عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الصحة

السمة(إعداد :سبيمرجر كآخركف .)1983 ،كأكدت نتائج الدراسة

كمصدر مف مصادر الشعكر بالسعادة كالتعاطؼ كالتفاؤؿ كأحد

عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات مجمكعتي

أبعاد الذكاء الكجداني .ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف

الطبلب اإلناث كالذككر في أبعاد مقياس جكدة الحياة :عبلقات

التديف كمصدر مف مصادر الشعكر بالسعادة كاعتبار الذات

إيجابية مع األسرة ،عبلقات إيجابية مع اآلخريف ،الرضا

كبعد أبعاد الذكاء الكجداني .ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية

األكاديمي ،كالدرجة الكمية .كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف

بيف الثقة بالنفس كمصدر مف مصادر الشعكر بالسعادة كاختبار

متكسطي درجات مجمكعتي الطبلب القسـ العممي كاألدبي في

الكاقع كبعد أبعاد الذكاء الكجداني .ال تكجد عبلقة ذات داللة

أبعاد مقياس جكدة الحياة :الدفة كاالستمتاع بالحياة ،كالرضا

إحصائية بيف الثقة بالنفس كمصدر مف مصادر الشعكر

األكاديمي ،كالدرجة الكمية .كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف

بالسعادة كالمركنة كبعد أبعاد الذكاء الكجداني.

متكسطي درجات مجمكعتي الطبلب تبعا الختبلؼ أعمارىـ

كتناكلت د ارسػة ميككالجيزاؾ كآخركف ] [63الخصػائص

الزمنية في بعدم الرضا عف الحياة ،كعبلقات إيجابية مع

السػيككمترية لمترجمة الفرنسية الستبياف الذكاء الكجداني كسمة

اآلخريف .كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف الطبلب منخفضي

كتككنت العينة مف (ِٕٗ) فرد ناطقيف بالمغة الفرنسػية كمقيمػيف

كمرتفعي جكدة الحياة في متغيرات الدراسة .كجكد عبلقات

بالمممكػة المتحدة ،منيـ (ُِٕ) رجؿ ،ك(ُِٓ) امرأة ،كمتكسط

ارتباطيو دالة إحصائيا بيف درجات الطبلب في أبعاد مقياس

أعمػارىـ (ٓ )ِٓ.عامػان .أظيرت النتائج تطابؽ البناء العاممى

جكدة الحياة كمتغيرات الدراسة .تبايف اإلسيامات النسبية ألبعاد

لمذكاء الكجداني (النسػخة الفرنسػية كالنسػخة اإلنجميزية) حيث

متغيرات الدراسة في أبعاد مقياس جكدة الحياة ،ككذلؾ ألبعاد

كجد أربع مككنػات ىػى :السػعادة الكجدانيػة ،Well – being

متغيرات الدراسة في الدرجة الكمية لمقياس جكدة الحياة.

كالضبط الذات  ،Self – Controlكالكجداف ،Emotionality

كأجرل مكطكؼ كالعبيدم [ ]65دراسة بعنكاف الذكاء

كالقػدرة االجتماعيػة  Sociabilityباإلضافة إلى كجكد ارتباط

االنفعالي كعبلقتو بالمسايرة االجتماعية لدل طمبة الجامعة ،كقد

مكجب داؿ إحصائيان بػيف المككنػات في النسختيف ،ككذلؾ كجكد

اختيرت عينة عشكائية طبقية بمغت ( )1100طالبان كطالبة مف

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث حيث كانت

الػسنة الد ارسػية األكلػى كالرابعة كلبلختصاصات العممية

اإلنػاث أعمى في كؿ مف الضبط الذاتى ،كالقدرة االجتماعية،

كاإلنسانية مكزعيف عمى ( )6كميات في جامعػة المكصػؿ

كالدرجة الكمية.

كاعتمدت الباحثتاف عمى أداتيف ىما مقياس الذكاء االنفعالي

كما أجرل الشربيني [ ]64دراسة بعنكاف :جكدة الحياة

(الناشئ )2005 ،كمقياس المسايرة االجتماعية (االسدم،

كعبلقتيا بالذكاء االنفعالي كالعكامؿ الخمسة الكبرل في

 )2004كتـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىرم لممقياسػيف بعرضػيـ

الشخصية كالقمؽ .كتككنت العينة مف ( )403منيـ ()290

عمػى مجمكعة مف المحكميف ككذلؾ تـ حساب ثبات المقياسيف

ذككر ( )113إناث مف طبلب كمية التربية .كتضمنت األدكات:

بطريقة إعادة االختبار كحساب القكة التميزية لفقرات المقياسيف.

مقياس جكدة الحياة (إعداد الباحث) ،مقياس الذكاء االنفعالي

كأظيرت النتائج (تمتع طمبة الجامعة بمستكل و
عاؿ مف الذكاء
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و
عاؿ مف المسايرة
االنفعالي ،تمتع طمبة الجامعة بمستكل

ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف الذكاء االنفعالي كاالنبساط

االجتماعية ،كجكد عبلقة دالة إحصائية بيف الذكاء االنفعالي

كالصحة النفسية كالرضا عف الحياة كالميارات االجتماعية.

كالمسايرة االجتماعية ،كجكد عبلقة دالة إحصائية بيف الذكاء

كأجرت القاسـ [ ]68دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف طبيعة

االنفعالي كالمسايرة االجتماعية كفقػا لممتغيػرات اآلتية :الجنس

العبلقة بيف الذكاء االنفعالي ككؿ مف السعادة كاألمؿ كالكشؼ

الصؼ

عف الفركؽ في الذكاء االنفعالي كالسعادة كاألمؿ في ضكء

اإلناث

بعض المتغيرات (التخصص الدراسي ،كالمستكل الدراسي)،

(ذككر/إناث)،
(األكؿ/الرابع).

االختصاص
ككانت

العبلقة

(عممي/إنساني)،
دالة

لصالح

كذلؾ ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى الظركؼ بيف مرتفعات

كاالختصاصات اإلنسانية كلمسنة الدراسية األكلى.
كأجرل المصدر [ ]66دراسة استيدؼ ىذا البحث دراسة

كمنخفضات الذكاء االنفعالي في السعادة كاآلمؿ كابعاده الفرعية،

العبلقة بيف الذكاء االنفعالي كمجمكعة مف المتغيرات االنفعالية

بمغت العينة ( )400مف الطمبة في جامعة أـ القرل كاستخدـ

تمثمت في كجية الضبط كتقدير الذات كالخجؿ كتمثمت مشكمة

مقياس الذكاء االنفعالي كقائمة أكسفكرد لمسعادة ،كتكصمت

البحث في التساؤؿ الرئيس التالي ما عبلقة الذكاء االنفعالي

الدراسة إلى كجكد ارتباط ايجابي بيف الذكاء ككؿ مف السعادة

ببعض المتغيرات االنفعالية التالية :كجية الضبط كتقدير الذات

كاآلمؿ ،كذلؾ كشفت الدراسة عف فركؽ دالة في السعادة تبعا

كالخجؿ؟ ،كتمثمت فركض البحث في سبع فرضيات تـ مف

لمتخصص.

خبلليا اإلجابة عف تساؤالت الدراسة .كبمغ حجـ العينة 219

كقاـ كؿ مف عبيد كخميؿ [ ]69بإجراء دراسة ىدفت إلى

طالبان كطالبة مف طبلب المستكل الثالث بكمية التربية بجامعة

التعرؼ عمى العبلقة بيف الحاجة إلى الحب كالذكاء الكجداني

األزىر بغزة ،كقد تـ استخداـ مجمكعة مف المقاييس؛ لمحصكؿ

لدل المراىقيف ،كالتعرؼ عمى ما إذا ما كاف ىناؾ فركؽ ذات

عمى البيانات مف أفراد العينة كىي مقياس الذكاء االنفعالي،

داللة إحصائية في الحاجة إلى الحب كالذكاء الكجداني ،كتككنت

كمقياس كجية الضبط ،مقياس الخجؿ ،كمقياس تقدير الذات.

عينة الدراسة مف ( )100طالب كطالبة مكزعيف عمى أربع

كقد تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتائج أىميا :كجكد فركؽ

كميات كىي (اآلداب ،صفي الديف ،التربية األساسية ،الفنكف

ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في الذكاء االنفعالي

الجميمة) في جامعة بابؿ .كا ستخدـ الباحث مقياس الحاجة إلى

لصالح الذككر .كجػكد فػركؽ ذات داللة إحصائية بيف مرتفعي

الحب الذم أعده قدكرم ( )2005كمقياس الذكاء الكجداني الذم

كمنخفضي الذكاء االنفعالي في تقدير الذات لصالح ذكم الذكاء

أعده عثماف كرزؽ [ ]34استخدـ الباحث المنيج الكصفي.

االنفعالي المرتفع .عدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بيػف

كأسفرت الدراسة عف .كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الحاجة

مرتفعي كمنخفضي الذكاء االنفعالي في كجية الضبط كالخجؿ.

إلى الحب كالذكاء الكجداني .كما كجدت فركؽ ذات داللة

كجػكد تأثػير داؿ إحصػائيا لمذكػاء االنفعالػي عمى كؿ مف كجية

إحصائية بيف أفراد العينة تبعا لمتغير الجنس في كؿ مف الحاجة

الضبط كتقدير الذات كالخجؿ.

إلى الحب كالذكاء الكجداني لصالح اإلناث في كؿ مف
المتغيريف.

كأجرل ساني [ ]67دراسة استيدفت بحث عبلقة الذكاء
االنفعالي و
بكؿ مف سمات الشخصية كالرضا عف الحياة لدل

كأجرل العمكاف [ ]70دراسة ى ػػدفت إل ػػى بح ػػث عبلق ػػة

عينة مف الطبلب قكاميا ( )42طالبان تـ اختيارىـ بطر و
يقة

ال ػػذكاء االنفع ػػالي بالمي ػػارات االجتماعيػة كأنمػاط التعمػؽ لػدل

عشك و
ائية كطبؽ عمييـ مقياس الذكاء االنفعالي كمقياس الرضا

طمبػة الجامعػة .كتككنػت عينػة الد ارسػة مػف ( )475طالبػا كطالبػة

عف الحياة كسمات الشخصية ،كقد تبيف مف النتائج كجكد عبلقة

مػف طمبػة جامعػة الحسػيف بػف طػبلؿ بمدينػة معػاف فػي األردف.
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كلجمػع البيانػػات تػػـ اسػػتخداـ ثبلثػػة مقػػاييس ،كىػػي :مقيػػاس

المعمميف ،كذلؾ عمى عينة قكاميا (ُُٖ) معممان كمعممة ممف

الػػذكاء االنفعػػالي ،كمقيػػاس المي ػػارات االجتماعي ػػة ،كمقي ػػاس

يعممكف بالمراحؿ االبتدائية ،اإلعدادية ،الثانكية الذيف يعممكف

أنم ػػاط التعم ػػؽ .كلئلجاب ػػة ع ػػف أس ػػئمة الد ارس ػػة اسػػتخدمت

بمدارس المنيا مقسميف إلى مجمكعتيف ( )58معممان)َٔ( ،

المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة ،كتحميػػؿ التبػػايف

معممة ،كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة مقياس اإليثار مف

الثنػػائي كمعامػؿ االرتبػاط كتحميػؿ االنحػدار المتعػدد المتػدرج .كقػد

إعداده معتمدان عمى مقياس رشتكف كزمبلئو (ُُٖٗ) ،كالمقياس

أشػارت نتػائج الد ارسػة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في

الذم كضعو جكتسكف كزمبلئو (ُٖٗٗ) ،كما استخدـ مقياس

الذكاء االنفعالي بيف الذككر كاإلناث لصػالح اإلناث .كما أشارت

أبعاد الضمير معتمدان عمى المقياس الذم كضعو جكتسكف

نتائج الدراسة إلى كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي الػذكاء

كزمبلؤه .استخدـ أيضا مقياس أيزنؾ لمشخصية ،كتـ معالجة

االنفعالي بيف طمبة التخصصات العمميػة كاإلنسػانية لصػالح

ذلؾ أيضان باستخداـ اختبار (ت) كتحميؿ التبايف .كقد تكصمت

الطمبػة ذكم التخصصػات اإلنسانية .باإلضافة إلى ذلؾ ،أشارت

الدراسة إلى النتائج التالية :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

النتػائج إلػى كجػكد عبلقػة ارتباطيو بػيف الػذكاء االنفعالي ككؿ مف

المعمميف كالمعممات في تمقي المساعدة كتقديـ المساعدة لصالح

الميارات االجتماعية كأنماط التعمٌؽ.

المعمميف .ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الجنسيف في

كقاـ أبك عمشة [ ]1بدراسة ىدفت إلى دراسة الذكاء

تقدير أىمية اإليثار .إف المتغيرات التي ليا أثر مباشر كقكل

االجتماعي كالذكاء الكجداني كعبلقتيما بالشعكر بالسعادة ،كما

داؿ إحصائيان في تقديـ المساعدة بالترتيب (سنكات التعميـ،

ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل الذكاء االجتماعي كالذكاء

الجنس ،الذىانية ،الشعكر باإلثـ) .إف المتغيرات التي ليا أثر

الكجداني كالشعكر بالسعادة لدل أفراد العينة ،كما ىدفت إلى

قكل كداؿ في تمقى المساعدة ىي (سنكات التعميـ ،الجنس).

عرفة أم مدل يمكف التنبؤ بالشعكر بالسعادة مف خبلؿ الذكاء

كجكد أثر داؿ إحصائيان لكؿ مف :الشعكر بالخجؿ ،الشعكر

االجتماعي كالذكاء الكجداني ،عمى عينة قكاميا ( )603طالب

باإلثـ ،العمر الزمني ،الذىانية ،عمي تقدير أىمية اإليثار .كجكد

كطالبة مف طبلب جامعتي األزىر كاإلسبلمية ،كقد استخدـ

أثر داؿ كسالب لسنكات التعميـ عمى تقدير أىمية اإليثار .كجكد

الباحث مقياس الذكاء االجتماعي :إعداد الباحث ،كمقياس

ارتباط داؿ إحصائيا ألبعاد الشخصية الثبلثة (الذىانية،

الذكاء الكجداني :إعداد الباحث ،كمقياس أكسفكرد لمسعادة:

االنبساط ،العصابية) عمى الترتيب بتقديـ المساعدة ،كلكف لـ

تعريب أحمد عبد الخالؽ  2001كتكصمت الدراسة إلى أف

ترتبط ىذه األبعاد بتقدير أىمية اإليثار .كجكد عبلقة مكجبة ذات
داللة إحصائية بيف العمر كاإليثار.

مستكل كؿ مف الذكاء االجتماعي كالذكاء الكجداني كالشعكر
بالسعادة لدل أفراد عينة الدراسة مف طمبة الجامعات بمحافظة

كأجرل عبد ا﵀ [ ]72دراسة ىدفت إلي كشؼ العبلقة بيف

غزة عمى التكالي ( ،68.8 ،76.8% ،)73.8كما تكصمت

اإليثار كالثقة كالمساندة االجتماعية كأبعاد الدافعية لبلنضماـ

الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ في الذكاء الكجداني كالشعكر

لمجماعة كىؿ يمكنيا التبني بأبعاد االنضماـ لمجماعة كأثر

بالسعادة تعزل إلى متغير الجنس.

الجنس عمييا ،كتككنت العينة مف (ْْٕ) طالبان كطالبة مف كمية

ثالثان :دراسات تناكلت السمكؾ اإليثارم كعبلقتو ببعض

اآلداب جامعة القاىرة في األقساـ اآلتية (الفمسفة ،االجتماع،

المتغيرات:

المكتبات ،الكثائؽ ،التاريخ ،الجغرافية ،المغة العربية) كزعت عمى

كأجرل عبد الرحيـ [ ]71دراسة بعنكاف "تأثيرات بعض

الجنسيف (ِِٓ ذككر ِْٗ ،إناث) ،كاستخدـ مقياس اإليثار

المتغيرات الديمكجرافية كالنفسية في اإليثار لدل عينة مف

إعداده ،كبطارية الثقة كمقياس اإلمداد بالعبلقات االجتماعية
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كمقياس دافعية االنضماـ لمجماعة كأظيرت النتائج :كجكد عبلقة

كاستخدمت الباحثة المقاييس التالية :استبانة اإليثار مف إعداد

بيف أبعاد الدفاعية لبلنضماـ لجماعة ككؿ مف اإليثار كالثقة

الباحثة ،مقياس التعاطؼ ،كمقياس الضبط الداخمي_ الخارجي،

االجتماعية .يمكف لمتغير اإليثار كالثقة كالمساندة االجتماعية

مقياس الخجؿ .كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة

التنبؤ بأبعاد الدافعية النضماـ لمجماعة كىي (التنبيو اإليجابي،

إحصائية عند مستكل داللة  0.05في متكسط التعاطؼ بيف

االنتباه ،المقارنة االجتماعية ،المساندة االنفعالية) كالتنبيو

الطالبات مرتفعات اإليثار ،كالطالبات منخفضات اإليثار لصالح

اإليجابي ىك أكثر أبعاد االىتماـ لمجماعة التي أمكف المتغيرات

مرتفعات اإليثار .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

األخرل التنبؤ بيا سكاء لدل اإلناث كالذككر .كجكد فركؽ بيف

داللة  0.05في متكسط الضبط الداخمي-الخارجي بيف الطالبات

الذككر كاإلناث عمي مقياس اإليثار لصالح اإلناث ،كلـ يكجد

مرتفعات اإليثار ،كالطالبات منخفضات اإليثار لصالح

فركؽ بينيما في كؿ مف الثقة كالمساندة االجتماعية .كشفت

منخفضات اإليثار .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

النتائج عف كجكد عامميف مرتبطيف لدل الذككر كمستقميف لدل

مستكل داللة  0.05في متكسط الخجؿ بيف الطالبات مرتفعات

اإلناث (أم معامؿ االرتباط صفريان) العامؿ األكؿ :تشبعت عميو

اإليثار ،كالطالبات منخفضات اإليثار لصالح منخفضات

متغيرات الثقة في العامة كمساندة األسرة كمساندة األصدقاء

اإليثار .كجكد عامؿ عاـ بيف اإليثار كمتغيرات الدراسة ،كتـ

اإليثار .العامؿ الثاني :تشبعت عميو متغيرات دافعية االنضماـ

تسميتو "حسف الخمؽ".
كما كأجرت العناني [ ]75دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى

لمجماعات األربع.
كأجرل نيمسكف [ ]73دراسة كصفية لخبرة المساعدة لدل

أثر الجنس كالعمر عمى سمكؾ المساعدة لدل األطفاؿ ،كالى

مجمكعة مف األميات ،كبعد استخداـ نمكذج نيمسكف لخبرة

الكشؼ عف األىمية النسبية لدكافع المساعدة مف كجية نظرىـ،

المساعدة كاجراء مقاببلت أكضحت النتائج أف ىناؾ عبلقة

كما إذا كانت ىذه الدكافع تختمؼ باختبلؼ الجنس كالعمر،

إيجابية بيف المساعدة لدل األميات المكاتي يبديف اىتماما

كتككنت العينة مف (َِِ) طفبلن كطفمة تـ اختيارىـ مف رياض

باآلخريف كالشعكر بالسعادة كالكفاءة كاألماف ،بينما اتسمت

األطفاؿ كالمدارس األساسية في منطقة مرج الحماـ باألردف،

استجابات األميات المكاتي يتمركزكف حكؿ ذكاتيف بالسمبية

كأشارت النتائج إلى ارتفاع درجة المساعدة لدل األطفاؿ ،كالى

كارتبطت بالشعكر بالذنب كاإلحباط كعدـ السعادة ،كأظيرت

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في سمكؾ المساعدة لدييـ

الدراسة أف األميات المكاتي يساعدف األطفاؿ كاألزكاج كالعائمة

تعزل لمجنس (لصالح اإلناث) كلمعمر لصالح األكبر سنان ،كما

الممتدة كمف يسألكنيف المساعدة مثؿ المدرسة كالمجتمع المحمي

أظيرت النتائج أف الديف كالتعزيز الذاتي كالشعكر بالمسؤكلية

أقؿ تمرك انز حكؿ الذات كأكثر اتصافاي باإليثار الحقيقي ،ذلؾ أف

كالتعاطؼ أىـ العكامؿ التي تدفع األطفاؿ لتقديـ المساعدة

ىؤالء النسكة يمبيف حاجات اآلخريف دكف التفكير بمصمحتيف

لآلخريف.
كأجرل ىاريؿ [ ]76دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر

الشخصية.

المدركة عمى سمكؾ تقديـ المساعدة
التعاطؼ كالمسؤكلية ي

كأجرت اليازجي [ ]74دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف
عبلقة اإليثار بالمتغيرات النفسية التعاطؼ ،الضبط الداخمي -

لممرضى العقمييف ،كتككنت العينة مف (ُّٖ) طالبان مف كميات

الخارجي ،الخجؿ ،ككذلؾ إلى إيجاد عامؿ عاـ بينيـ .كاشتممت

المجتمع بالكاليات المتحدة األمريكية .كبعد إجراء المقارنات بيف

الدراسة عمى عينة عشكائية مككنة مف (َّٖ) طالبة مف

التطبيقيف القبمي كالبعدم تبيف أنو عمى الرغـ مف زيادة التعاطؼ

طالبات المستكل الرابع السنة النيائية بالجامعة اإلسبلمية بغزة.

لدل العينة إال أف تجربة االستماع لـ تؤد إلى تغيير في
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اتجاىات كسمككيات العينة نحك المرضى العقمييف ،كلـ تظير

كأجرت فراج [ ]79دراسة بعنكاف "االنجاز كالسمكؾ

فركؽ ذات داللة إحصائية في المساعدة تعزل لمسؤكلية

اإليثارم كقابمية التعاطؼ لدل المتفكقيف كغير المتفكقيف دراسيان

المريض الشخصية عف مرضو.

مف طبلب الجامعة .كتككنت العينة مف ( )200طالب كطالبة

كأجرل بارتيؿ [ ]77دراسة ىدفت إلى دراسة تأثير الكالديف

( 100ذككر 100 ،إناث) مف طبلب الفرقة الرابعة مف كمية

كاألقراف عمى المساعدة لدل المراىقيف .كأجريت عمى عينة

التربية جامعة اإلسكندرية ،مف شعب أدبية مختمفة .كقد أظيرت

مككنة مف ( )108فردان مف المراىقيف كالمراىقات األمريكييف،

النتائج كجكد عبلقة ارتباطيو بيف قابمية التعاطؼ كالسمكؾ

كبينت النتائج أف لآلباء تأثي انر عمى المساعدة لدل المراىقيف

اإليثارم لدل الطبلب سكاء مف المتفكقيف أك غير المتفكقيف ،كلـ

خصكصان المساعدة العفكية ،كأف المراىقيف أآثر مساعدة

تظير فركؽ دالة بيف المتفكقيف كغير المتفكقيف في السمكؾ

لؤلصدقاء مف غير األصدقاء كالغرباء ،كلـ تظير فركؽ ذات

اإليثارم ،ككذلؾ في القابمية لمتعاطؼ ،كتـ تفسير ذلؾ عمى

داللة إحصائية في المساعدة تعزل لمعمر ،عمى الرغـ مف كجكد

أساس أف الطبيعة اإلنسانية كاحدة لدل الفئتيف كأنيما مف فئات

فركؽ بيف الجنسيف حيث كاف لدل اإلناث استعداد لتقديـ

تجمعيما خصائص مشتركة .كقد أظيرت النتائج أيضان كجكد

المساعدة أكثر مف الذككر.

فركؽ دالة بيف الجنسيف لصالح اإلناث المتفكقات في اإليثار،
كقابمية التعاطؼ كذلؾ عمى أساس ألف ىذا ييعتبر جزءان يمكمبلن

كأجرت العناني [ ]78دراسة استيدفت ىذه الدراسة التعرؼ
عمى سمكؾ المساعدة لدل عينة مف معممي األطفاؿ في األردف،

لشخصيتيف أكثر مف الذككر باإلضافة إلى المعايير االجتماعية

كأثر متغيرم الجنس كالعمر كالتفاعؿ بينيما عمى ىذا السمكؾ،

التي تحثيف عمى ذلؾ كأيضان إلى االستعداد البيكلكجي لدييف.

كأثرىما عمى درجة المساعدة اإليثارية كالمساعدة ذات التكمفة

كأجرت كؿ حسف ،كالشكربجي [ ]80دراسة استيدفت

المنخفضة ،آما استيدفت الدراسة الكشؼ عف األىمية النسبية

الكشؼ عف شيكع اإليثار لدل كؿ مف األطفاؿ الصـ كاألطفاؿ

لدكافع المساعدة مف كجية نظر معممي األطفاؿ ،كلتحقيؽ

المكفكفيف في مسقط كاإلسكندرية ،كالكشؼ عف الفركؽ طبقان

أغراض الدراسة تـ تطبيؽ استبانة عمى عينة تألفت مف (ُٖٔ)

لمنكع (ذكر ،أنثي) كالبيئة الجغرافية (مسقط -اإلسكندرية).

معممان كمعممة تـ اختيارىـ مف رياض األطفاؿ كمدرسي التعميـ

كالعمر الزمني ( )12-9 ،9-6كتككنت العينة مف ( )92طفبلن

األساسي بمنطقة كادم السير ،كما تـ التأكد مف صدؽ األداة

كطفمة مف األطفاؿ الصـ كالمكفكفيف مسقط كاإلسكندرية تراكحت

كثباتيا .كقد أظيرت النتائج بأنو تكجد فركؽ ذات داللػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

أعمارىـ ما بيف ( )12 ،6عامان ،كقد أظيرت النتائج أف اإليثار

إحصائية في درجة المساعدة تعزل لمجنس (لصالح الذككر).

لدل األطفاؿ المكفكفيف كالصـ في مسقط أعمى منو لدل ذات

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة المساعدة تعزل

األطفاؿ في اإلسكندرية ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لدل

لمعمر .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة اإليثار تعزل

األطفاؿ المكفكفيف كالصـ طبقان لمنكع لصالح الذككر .كما كانت

لمجنس لصالح الذككر.

الفركؽ دالة في صالح الفئة العمرية مف (.)12-9

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة المساعدة ذات

كأجرت كؿ عبد الكريـ كسالـ [ ]81استيدفت استقصاء

التكمفة المنخفضة تعزل لمجنس أك لمعمر أك لمتفاعؿ بينيما ،كما

العبلقة بيف الشخصية النرجسية كالسمكؾ اإليثارم لدل عينة مف

إف الدكافع األكثر أىمية في دفع الفرد لسمكؾ المساعدة مف

طمبة ثانكيات المتميزيف عددھـ (َّٕ) طالبا كطالبة ،بكاقع

كجية نظر معممي األطفاؿ ىي :الديف ،التعزيز الذاتي،

(ُّٗ) طالبا ك(ُٖٔ) طالبة ،كقد استخدـ مقياس الشخصية

المسؤكلية ،الكفاءة.

النرجسية الذم بني ألغراض ىذه الدراسة كاستخرج ليا دالالت
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صدؽ كثبات ،كمقياس السمكؾ اإليثارم (حميد،)ََِِ ،

كقد تراكحت أعمارىف ما بيف ( )25-19بمتكسط عمرم قدره

كاستخرج ليا ايضا دالالت صدؽ كثبات ،كتـ قياس مستكل

 22.27عامان ،كانحراؼ معيارم قدره  4.87عامان.

النرجسية لمطمبة مقارنة بالمتكسط الفرضي ،كتبيف انو داؿ عند

ج .أدوات الدراسة

مستكل (َٓ )َ,كقياس السمكؾ اإليثارم لمطمبة مقارنة بالمتكسط

) (1مقياس الذكاء االجتماعي إعداد أبك عمشة [ [1كيتككف ىذا

الفرضي كتبيف انو داؿ عند ( )0.05كأظيرت النتائج عدـ كجكد

المقياس مف ( )37عبارة تيتـ بقياس الذكاء االجتماع كيتـ

فركؽ ذات داللة في السمكؾ اإليثارم بيف الذككر كاإلناث ككجكد

االستجابة عمى كؿ فقرة كفقان لتدرج خماسي البدائؿ عمى طريقة

فركؽ دالة في النرجسية بيف الذككر كاإلناث كلصالح الذككر

ليكرت ،كىي :دائمان  5درجات ،غالبان  4درجات ،أحيانان 3

عند مستكل داللة( )0.05كعدـ كجكد عبلقة ارتباطيو دالة بيف

درجات ،ناد انر  2درجتيف ،مطمقان  1درجة كاحدة فقط باستثناء

النرجسية كالسمكؾ اإليثارم.

الفقرات السمبية التي تيصحح بعكس ىذا االتجاه ،كعمى
المفحكص أف يحدد مدل انطباؽ كؿ فقرة عميو ،كذلؾ بكضع

 .4الطريقة واإلجراءات

عبلمة ) (Xأماـ الفقرة تحت العمكد الذم يتفؽ مع رأيو .كييتـ

أ .منهج الدراسة
اعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي االرتباطي المقارف

ىذا المقياس بقياس أربعة أبعاد ىي :التعامؿ مع اآلخريف،

لتحديد الفركؽ بيف عينة الدراسة مف طبلب كطالبات جامعة

التكاصؿ االجتماعي ،فيـ اآلخريف ،التأثير كالتأثر االجتماعي.

الممؾ عبد العزيز ،كالتعرؼ عمى العبلقة بيف متغيرات الدراسة

كيتـ حساب الدرجة الكمية لممفحكص عمى المقياس بجمع درجاتو

الثبلثة.

في الفئات الخمس لممقياس ،كتتراكح الدرجة الكمية عمى المقياس

ب .مجتمع وعينة الدراسة

ما بيف ( )185 ،37درجة.

يتضمف مجتمع الدراسة المممكة العربية السعكدية منطقة مكة

إعادة تقنيف المقياس في الدراسة الحالية:

المكرمة محافظة جدة طبلب كمية التربية بجامعة جدة كمف

قاـ الباحث بإعادة تقنيف المقياس في دراستو لمتحقؽ مف صدقو

منطمؽ أىداؼ الدراسة الحالية كأىميتيا كفرضيا كأدكاتيا تككنت

كثباتو كصبلحيتو لمتطبيؽ عمى مجتمع الدراسة في البيئة

عينة الدراسة الحالية مف مجمكعتيف إحداىما مجمكعة الطبلب

السعكدية .حيث قاـ بالحصكؿ عمى صدؽ المقياس كثباتو كذلؾ

كاألخرل مجمكعة الطالبات كذلؾ عمى النحك التالي:

عمى النحك التالي:

أ -مجمكعة الطبلب :كتككنت مف ( )90طالبان مف طبلب كميػ ػ ػ ػة

أكالن :الصدؽ:

التربية كالدبمكـ العاـ في التربية بجامعة الممؾ عبد العزيز كقد

كتحقؽ منو الباحث مف خبلؿ الحصكؿ عمى صدؽ االتساؽ

تراكحت أعمارىـ ما بيف ( )29-19بمتكسط عمرم قدره

الداخمي عف طريؽ تطبيؽ مقياس الذكاء االجتماعي عمى عينة

 ،23.35كانحراؼ معيارم قدره  4.59عامان

قكاميا ( )100طالب كطالبة مف إجمالي العينة الكمية لمدراسة

ب -مجمكعة الطالبات :كتككنت مف ( )90طالبة مف طالبات

كتـ الحصكؿ عمى معامؿ االرتباط بيف درجات األبعاد الفرعيػ ػ ػ ػ ػ ػة

كمية التربية كالدبمكـ العاـ في التربية بجامعة الممؾ عبد العزيز

كالدرجة الكمية لممقياس كىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:

جدول  .1صدق االتساق الداخمي لمقياس الذكاء االجتماعي ن = 111
البعد

معامل االرتباط

داللة معامل االرتباط

 -1التعامؿ مع اآلخريف

0.641

داؿ عند مستكل 0.01

 -2التكاصؿ االجتماعي

0.926

داؿ عند مستكل 0.01

 -3فيـ اآلخريف

0.807

داؿ عند مستكل 0.01

 -4التأثير كالتأثر االجتماعي

0.994

داؿ عند مستكل 0.01
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ثانيان الثبات:

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف ارتفاع معامبلت االرتباط الخاصة
بالعبلقة بيف األبعاد الفرعية لمقياس الذكاء االجتماعي كبيف

كقد قاـ الباحث بالحصكؿ عمى ثبات القائمة مف خبلؿ استخداـ

الدرجة الكمية لممقياس ،حيث تراكحت معامبلت االرتباط ما بيف

معامؿ ثبات ألفا كركنباخ كداللتو اإلحصائية كذلؾ عمى عينة

( )0.994 ،0.641كىي جميعان دالة عند مستكل  0.01مما

قكاميا ( )100طالب كطالبة مف طبلؿ الجامعة كىذا ما

ييعبر عف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس.

يكضحو الجدكؿ اآلتي:
جدول 2

معامل ثبات ألفا كرونباخ لمقياس الذكاء االجتماعي ن = 111
البعد

عدد البنود

ألفا كرونباخ

داللة معامل االرتباط

 -1التعامؿ مع اآلخريف

9

0.898

داؿ عند مستكل 0.01

 -2التكاصؿ االجتماعي

9

0.741

داؿ عند مستكل 0.01

 -3فيـ اآلخريف

9

0.652

داؿ عند مستكل 0.01

 -4التأثير كالتأثر االجتماعي

10

0.845

داؿ عند مستكل 0.01

 -5الدرجة الكمية لممقياس

37

0.851

داؿ عند مستكل 0.01

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف ارتفاع معامبلت ثبات ألفا

درجات ،أحيانان  3درجات ،ناد انر  2درجتيف ،مطمقان  1درجة

كركنباخ لمقياس الذكاء االجتماعي بأبعاده الفرعية ،حيث

كاحدة فقط باستثناء الفقرات السمبية التي تيصحح بعكس ىذا

تراكحت معامبلت ألفا ما بيف ( )0.898 ،0.652كىي جميعان

االتجاه ،كعمى المفحكص أف يحدد مدل انطباؽ كؿ فقرة عميو،

دالة عند مستكل  0.01مما ييعبر ثبات المقياس.

كذلؾ بكضع عبلمة ) (Xأماـ الفقرة تحت العمكد الذم يتفؽ مع

) (2مقياس الذكاء الكجداني إعداد أبك عمشة [1[ ،كيتككف ىذا

رأيو ،كيتضمف مقياس الذكاء الكجداني األبعاد الفرعية التالية:

المقياس مف ( )38عبارة تيتـ بقياس الذكاء االجتماع كيتـ

التعرؼ عمى االنفعاالت ،فيـ االنفعاالت ،إدارة االنفعاالت،

االستجابة عمى كؿ فقرة كفقان لتدرج خماسي البدائؿ عمى طريقة

تكظيؼ االنفعاالت ،كالجدكؿ التالي يكضح عدد فقرات كأبعاد

ليكرت كىي :دائمان  5درجات ،غالبان 4

المقياس كعباراتو السمبية كااليجابية:
جدول 3

أبعاد وفقرات مقياس الذكاء الوجداني
م

األبعاد

تسمسل الفقرات

عدد الفقرات

الفقرات السمبية

1

التعرؼ عمى االنفعاالت

9-1

9

6

2

فيـ االنفعاالت

19-10

10

17

3

إدارة االنفعاالت

28-20

9

31 ،30 ،28

4

تكظيؼ االنفعاالت

38-29

10
38

المجمكع

5

كيتـ حساب الدرجة الكمية لممفحكص عمى المقياس بجمع

كثباتو كصبلحيتو لمتطبيؽ عمى مجتمع الدراسة في البيئة

درجاتو في الفئات الخمس لممقياس ،كتتراكح الدرجة الكمية عمى

السعكدية .حيث قاـ بالحصكؿ عمى صدؽ المقياس كثباتو كذلؾ

المقياس ما بيف ( )190 ،38درجة .كتدؿ الدرجة المرتفعة عمى

عمى النحك التالي:

مستكل ذكاء كجداني مرتفع بينما تدؿ الدرجة المنخفضة عمى

أكالن :الصدؽ:
كتحقؽ منو الباحث مف خبلؿ الحصكؿ عمى صدؽ االتساؽ

مستكل ذكاء كجداني منخفض.

الداخمي عف طريؽ تطبيؽ مقياس الذكاء الكجداني عمى عينة

إعادة تقنيف المقياس في الدراسة الحالية:

قكاميا ( )100طالب كطالبة مف إجمالي العينة الكمية لمدراسة

قاـ الباحث بإعادة تقنيف المقياس في دراستو لمتحقؽ مف صدقو
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كالدرجة الكمية لممقياس كىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:

جدول 4

صدق االتساق الداخمي لمقياس الذكاء الوجداني ن = 111
البعد

معامل االرتباط

داللة معامل االرتباط

 -1التعرؼ عمى االنفعاالت

0.733

داؿ عند مستكل 0.01

 -2فيـ االنفعاالت

0.795

داؿ عند مستكل 0.01

 -3إدارة االنفعاالت

0.816

داؿ عند مستكل 0.01

 -4تكظيؼ االنفعاالت

0.816

داؿ عند مستكل 0.01

ثانيان الثبات:

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف ارتفاع معامبلت االرتباط الخاصة
بالعبلقة بيف األبعاد الفرعية لمقياس الذكاء الكجداني كبيف

قاـ الباحث بالحصكؿ عمى ثبات القائمة مف خبلؿ استخداـ

الدرجة الكمية لممقياس ،حيث تراكحت معامبلت االرتباط ما بيف

معامؿ ثبات ألفا كركنباخ كداللتو اإلحصائية كذلؾ عمى عينة

( )0.994 ،0.641كىي جميعان دالة عند مستكل  0.01مما

قكاميا ( )100طالب كطالبة مف طبلؿ الجامعة كىذا ما

ييعبر عف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس.

يكضحو الجدكؿ اآلتي:
جدول 5

معامل ثبات ألفا كرونباخ لمقياس الذكاء الوجداني ن = 111
البعد

عدد البنود

ألفا كرونباخ

داللة معامل االرتباط

 -1التعرؼ عمى االنفعاالت

9

0.761

داؿ عند مستكل 0.01

 -2فيـ االنفعاالت

10

0.735

داؿ عند مستكل 0.01

 -3إدارة االنفعاالت

9

0.765

داؿ عند مستكل 0.01

 -4تكظيؼ االنفعاالت

10

0.713

داؿ عند مستكل 0.01

 -5الدرجة الكمية لممقياس

38

0.793

داؿ عند مستكل 0.01

تقنيف المقياس في الدراسة الحالية:

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف ارتفاع معامبلت ثبات ألفا
كركنباخ لمقياس الذكاء الكجداني بأبعاده الفرعية ،حيث تراكحت

قاـ الباحث بإعادة تقنيف المقياس في دراستو لمتحقؽ مف صدقو

معامبلت ألفا ما بيف ( )0.793 ،0.713كىي جميعان دالة عند

كثباتو كصبلحيتو لمتطبيؽ عمى مجتمع الدراسة في البيئة

مستكل  0.01مما ييعبر ثبات المقياس.

السعكدية .حيث قاـ بالحصكؿ عمى صدؽ المقياس كثبات ػ ػو كذلؾ
عمى النحك التالي:

) (3مقياس السمكؾ اإليثارم إعداد خطاب ] [2بعد أف أنجز

أكالن :الصدؽ:

الباحث المعامبلت العممية البلزمة لمقياس السمكؾ اإليثارم مف
خبلؿ اإلجراءات السابقة أصبح المقياس مككنان مف ( )18فقرة

كتحقؽ منو الباحث مف خبلؿ الحصكؿ عمى صدؽ االتساؽ

بصكرتو النيائية كتككف اإلجابة عنو مف خبلؿ اختيار بيؿ مف

الداخمي عف طريؽ تطبيؽ مقياس الذكاء الكجداني عمى عينة

ثبلثة بدائؿ ىي (أ ،ب ،ج) ،اذ تعطى ثبلث درجات لئلجابة

قكاميا ( )100طالب كطالبة مف إجمالي العينة الكمية لمدراسة

عمى (أ) ،كدرجتاف لئلجابة عمى (ب) ،كدرجة كاحدة لئلجابة

كتـ الحصكؿ عمى معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مفردة (بند)

عمى (ج) كتراكحت الدرجة القسـ لممقياس بيف (.(54 – 18

مف مفردات المقياس كالدرجة الكمية لممقياس كىذا ما يكضحو

إعادة تقنيف المقياس في الدراسة الحالية:

الجدكؿ اآلتي:
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جدول 6
صدق االتساق الداخمي لمقياس الذكاء الوجداني ن = 111
رقم البند

ر

رقم البند

ر

رقم البند

ر

1

** 0.534

7

**0.398

13

*0.213

2

**0.433

8

**0.331

14

**0.357

3

**0.447

9

**0.411

15

*0.217

4

**0.546

10

**0.409

16

**0.398

5

**0.328

11

*0.217

17

*0.219

6

**0.399

12

**0.314

18

**0.427

ثانيان الثبات:

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ارتفاع معامبلت االرتباط الخاصة
بالعبلقة بيف كؿ بند مف بنكد مقياس السمكؾ اإليثارم كبيف

كقد قاـ الباحث بالحصكؿ عمى ثبات القائمة مف خبلؿ استخداـ

الدرجة الكمية لممقياس ،حيث كانت جميعا معامبلت االرتباط

معامؿ ثبات ألفا كركنباخ كداللتو اإلحصائية كذلؾ عمى عينة

دالة عند مستكل  0.01أك  0.05مما ييعبر عف صدؽ االتساؽ

قكاميا ( )100طالب كطالبة مف طبلؿ الجامعة كىذا ما
يكضحو الجدكؿ اآلتي:

الداخمي لممقياس.

جدول 7

معامل ثبات ألفا كرونباخ لمقياس السموك اإليثاري ن = 111
البعد

عدد البنود

ألفا كرونباخ

داللة معامل االرتباط

السمكؾ اإليثارم

18

0.934

دالة عند 0.01

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ارتفاع معامؿ ثبات ألفا كركنباخ

إحصائية بيف الذكاء االجتماعي كالسمكؾ اإليثارم لدل عينة

لمقياس السمكؾ اإليثارم حيث بمغت قيمة معامؿ ثبات ألفا ما

الدراسة مف طبلب كطالبات جامعة الممؾ عبد العزيز .كلمتحقؽ

بيف ( )0.934كىك جميعان داؿ عند مستكل  0.01مما ييعبر

مف صحة ىذا الفرض مف عدمو قاـ الباحث بتطبيؽ أدكات
الدراسة عمى عينة الطبلب كالطالبات كؿ عمى حدة ،كتـ

ثبات المقياس.

الحصكؿ عمى معامؿ ارتباط بيرسكف مف الدرجات الخاـ يمباشرةن

 .5النتائج

كىذا ما يكضحو الجداكؿ التالية:

أكالن :نتائج الفرض األكؿ:
ينص الفرض األكؿ عمى أنو :تكجد عبلقة ارتباطيو ذات دالل ػ ػ ػ ػ ػة

جدول 8

داللة العالقة بين الذكاء االجتماعي والسموك اإليثاري لدى عينة الطالب والطالبات ن = 181
المتغيرات

السمكؾ اإليثارم

أبعاد الذكاء االجتماعي
العينة

التعامل مع اآلخرين

التواصل االجتماعي

فهم اآلخرين

التأثير في اآلخرين

الدرجة الكمية

طبلب

*0.253

**0.311

**0.286

**0.359

*0.244

**0.353

*0.232

**0.288

**0.283

**0.274

طالبات

*دالة عند مستكل ** 0.05دالة عند مستكل 0.01

مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.01بيف بعض

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة ارتباطيو ذات داللة

األبعاد الفرعية مف الذكاء االجتماعي كالتي تمثمت في التكاصؿ

إحصائية لدل عينة الدراسة مف الطبلب كالطالبات بيف الذكاء

االجتماعي ،فيـ اآلخريف التأثير في اآلخريف كبيف السمكؾ

االجتماعي كالسمكؾ اإليثارم.

اإليثارم لدييـ حيث تراكحت قيـ يمعامؿ االرتباط ما بيف

( )0.359 ،0.286كىي قيـ دالة عند مستكل  ،0.01كما

كفيما يتعمؽ بعينة الطبلب كجدت عبلقة ارتباطيو طرديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة
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كجدت عبلقة ارتباطيو طرديو مكجبة ذات داللة إحصائية عند

كالدافع لئليثار يتأثر بالعكامؿ االجتماعية كالثقافية ][92

مستكل  0.05بيف كؿ مف التعامؿ مع اآلخريف كالدرجة الكمية

] [23كما أنو يتأثر بالعكامؿ الشخصية ،فيرل تينؾ أف بعض

لمذكاء االجتماعي كبيف السمكؾ اإليثارم حيث تراكحت قيـ

األفراد يؤثركف اآلخريف عمى أنفسيـ لجعؿ العالـ مكانان أفضؿ

يمعامؿ االرتباط ما بيف ( )0.253 ،0.244كىي قيـ دالة عند
مستكل .0.05

لمعيش ،إنيـ يضحكف مف أجؿ اآلخريف كيتخمكف عف الكقت
كالماؿ كالمكاف بدافع اإليماف بالناس كدعـ استقبلليـ ،كىـ في

كفيما يتعمؽ بعينة الطالبات كجدت عبلقة ارتباطيو طرديو

سبيؿ نظرتيـ اإلنسانية العالمية يتغمبكف عمى العكائؽ الداخمية،

مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.01بيف كؿ مف

كتمؾ المفركضة عمييـ مف اآلخريف ،إنيـ يعممكف عمى أف

التعامؿ مع اآلخريف ،فيـ اآلخريف ،التأثير في اآلخريف ،كالدرجة

يعيشكا حياة تككف فييا قيميـ الداخمية جنبان إلى جنب مع ق ارراتيـ

الكمية لمذكاء االجتماعي كبيف السمكؾ اإليثارم لدييف حيث

الخارجية كأعماليـ مما يخمؽ لدييـ دافعان لتحقيؽ رؤيتيـ

تراكحت قيـ يمعامؿ االرتباط ما بيف ( )0.353 ،0.274كىي

اإليثارية.
كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة معتز عبد ا﵀

قيـ دالة عند مستكل  ،0.01كما كجدت عبلقة ارتباطيو طرديو
مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.05بيف التكاصؿ

[ ]72كالتي أكدت عمى كجكد عبلقة بيف أبعاد الدفاعية

االجتماعي كالسمكؾ اإليثارم حيث بمغت قيمة يمعامؿ االرتباط
( )0.232كىي قيمة دالة عند مستكل  .0.05مما ييعبر عف

لبلنضماـ لجماعة ككؿ مف اإليثار كالثقة االجتماعية .كىذا ييعبر

عف ارتبط السمكؾ اإليثارم بالسمكؾ االجتماعي .كاتفقت أيضان
مع نتائج دراسة كؿ مف حنفي كفراج [ ]79كالتي أكدت عمى

تحقؽ صحة ىذا الفرض مف فركض الدراسة الحالية.

فالسمكؾ االجتماعي يعد إيجابيان عندما يككف ذا فائدة

كجكد عبلقة ارتباطية بيف قابمية التعاطؼ كالتفاعؿ االجتماعي

لآلخريف أك مرغكبان فيو ،كمجاالت ىذا السمكؾ عديدة منيا سمكؾ

كالسمكؾ اإليثارم لدل الطبلب سكاء مف المتفكقيف أك غير

المساعدة ككؿ السمككيات التي تسيؿ العيش مع اآلخريف كتأخذ

المتفكقيف .كىذا يؤكد عمى أف العبلقة بيف السمكؾ اإليثارم

كيعتبر اإليثار مف أرقى أنماط
في االعتبار سعادتيـ كرفاىيتيـ .ي

كالذكاء االجتماعي ىي عبلقة طردية بمعني أف الزيادة في احد
المتغيريف يتبعو زيادة في المتغير اآلخر ،كأف نزعة كدافعية الفرد

السمكؾ االجتماعي اإليجابي حيث أنو يمثؿ السمكؾ الخيرم

الصالح الذم ينبع مف داخؿ الفرد كيقكـ بو تطكعيان ببل مقابؿ،

لئليثار كالمساعدة تربط بالكثير مف العادات كالتقاليد كالقيـ

بؿ ييضحي بمصالحو الشخصية في سبيؿ اآلخريف كاسعادىـ

كاألعراؼ التي تحكـ عالمو كسمككو االجتماعي.
ثانيان :نتائج الفرض الثاني:

[.[3

كيرل عمماء النفس أف الفرد يساعد اآلخريف لكي يحافظ

ينص الفرض الثاني عمى أنو :تكجد عبلقة ارتباطيو ذات داللة

عمى بقائو كألنو يتكقع مساعدتيـ عندما يحتاج إلييا ،أم أنو

إحصائية بيف الذكاء الكجداني كالسمكؾ اإليثارم لدل عينة

يتبادؿ المنفعة معيـ [ ]10كالتبادلية كدافع لئليثار تيعد معيا انر

الدراسة مف طبلب كطالبات جامعة الممؾ عبد العزيز .كلمتحقؽ

عالميان يمثؿ جزءان ىامان مف مجمكعة المبادئ األخبلقية لكؿ

مف صحة ىذا الفرض مف عدمو قاـ الباحث بتطبيؽ أدكات

ثقافة ،كما كجد أف ىناؾ عبلقة مباشرة بيف حجـ المساعدة

الدراسة عمى عينة الطبلب كالطالبات كؿ عمى حده ،كتـ

الممنكحة لآلخريف كحجـ المساعدة المتبادلة ،كىذا يعني أنو إذا

الحصكؿ عمى معامؿ ارتباط بيرسكف مف الدرجات الخاـ يمباشرةن

كىذا ما يكضحو الجدكؿ التالي:

كانت المساعدة الممنكحة لمناس أكثر ،فإنيـ سيعطكف مساعدة
أكثر عند تكرارىا [.[11
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جدول 9
داللة العالقة بين الذكاء الوجداني والسموك اإليثاري لدى عينة الطالب والطالبات ن = 181
المتغيرات
السمكؾ اإليثارم

أبعاد الذكاء الوجداني

العينة

التعرف عمى االنفعاالت

فهم االنفعاالت

إدارة االنفعاالت

توظيف االنفعاالت

الدرجة الكمية

طبلب

0.123

*0.219

**0.319

**0.297

**0.374

طالبات

*0.253

*0.251

*0.229

**0.319

**0.397

*دالة عند مستكل ** 0.05دالة عند مستكل 0.01

فقدرة الفرد عمى االنتباه كاإلدراؾ كالكعي الجيد لممشاعر

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف كجكد عبلقة ارتباطيو ذات داللة

كاالنفعاالت الذاتية كالقدرة عمى التحكـ في مشاعره كانفعاالتو

إحصائية لدل عينة الدراسة مف الطبلب كالطالبات بيف الذكاء

السمبية كتحكيميا إلى مشاعر إيجابية كتنظيميا كتكجيييا نحك

الكجداني كالسمكؾ اإليثارم.

تحقيؽ أىدافو ،كقدرتو عمى إدراؾ مشاعر اآلخريف كانفعاالتيـ

كفيما يتعمؽ بعينة الطبلب كجدت عبلقة ارتباطيو طرديو

كفيميا ،كالتأثير اإليجابي في اآلخريف كتطكير مشاعرىـ

مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.01لمدرجة الكمية

كانفعاالتيـ لمدخكؿ معيـ في عبلقات انفعاليو كاجتماعية إيجابية

لمذكاء الكجداني كبعض أبعاده الفرعية كالتي تمثمت في إدارة

تساعدىـ عمى الرقي العقمي كالميني كتعمـ المزيد مف الميارات

االنفعاالت ،تكظيؼ االنفعاالت ،كبيف السمكؾ اإليثارم حيث

اإليجابية لمحياة .ييعد مف السمات كالخصائص المميزة لذكل

تراكحت قيـ يمعامؿ االرتباط ما بيف ( )0.374 ،0.297كىي

السمكؾ اإليثارم .كما أف القدرة عمى االنتبػاه كاإلدراؾ الجيد

قيـ دالة عند مستكل  ،0.01كما كجدت عبلقة ارتباطيو طرديو

لبلنفعاالت كالمشاعر الذاتية كفيميا كصياغتيا بكضكح

مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل  0.05بيف فيـ

كتنظيميا كفقػان لمراقبة كادراؾ دقيؽ النفعاالت اآلخريف

االنفعاالت كالسمكؾ اإليثارم حيث بمغت قيمة يمعامؿ االرتباط

كمشػاعرىـ لمػدخكؿ معيػـ في عبلقات انفعالية كاجتماعية إيجابية

( )0.219كىي قيمة دالة عند مستكل  ،0.05بينما لـ تصؿ

تساعد الفرد عمى الرقي العقمػي كالميػني كتعمـ المزيد مف

العبلقة بيف التعرؼ عمى االنفعاالت كبيف السمكؾ اإليثارم

كيعبر أيضان عف االرتباط الكثيؽ
الميارات اإليجابية لمحياة يرتبط ي

لمستكل الداللة اإلحصائية .مما ييعبر عف تحقؽ جزئي لصحة

بيف النزعات اإليثارية كبيف مظاىر الذكاء الكجداني كسماتو

ىذا الفرض.

كخصائصو.

كفيما يتعمؽ بعينة الطالبات يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أنو

إف قدرة الفرد عمى التعبير عف مشاعره تيعد مفتاحا لمكفاءة

يكجدت عبلقة ارتباطيو طرديو مكجبة ذات داللة إحصائية عند
مستكل  0.01لمدرجة الكمية لمذكاء الكجداني كبعض أبعاده

االجتماعية ،كمعرفة مشاعر الغير كالتصرؼ بما يشكؿ ىذه
المشاعر يعد استعدان عاطفيان ميمان لمفرد لمكاجية أعباء الحياة،

الفرعية كالتي تمثمت في تكظيؼ االنفعاالت ،كبيف السمكؾ

فالقدرة عمى التعامؿ مع مشاعر الغير تعتبر فنان رفيع المستكل

اإليثارم حيث تراكحت قيـ يمعامؿ االرتباط ما بيف (،0.319

يمارسو اإلفراد في إقامة جسكر العبلقات االجتماعية كىذا

 )0.397كىي قيـ دالة عند مستكل  ،0.01كما كجدت عبلقة

يتطمب ميارات خاصة لدل الفرد تشمؿ إدارة الذات كالتعاطؼ

ارتباطيو طرديو مكجبة ذات داللة إحصائية عند مستكل 0.05

أك تفيـ مشاعر اآلخريف كىك ما يعرؼ بالذكاء االنفعالي [،]82

بيف كؿ مف التعرؼ عمى االنفعاالت ،فيـ االنفعاالت ،كادارة

و
بشكؿ و
كبير بالسمكؾ اإليثارم ،كىك ما
كمثؿ ىذه السمات ترتبط

االنفعاالت كبيف السمكؾ اإليثارم حيث تراكحت قيـ يمعامؿ

كشفت عنو نتائج ىذا الفرض .فشعكر الفرد بأنو قادر عمى

االرتباط ما بيف ( )0.253 ،0.229كىي قيـ دالة عند مستكل

السيطرة عمى نفسو كعمى انفعاالتو ،كالقدرة عمى تحمؿ تمؾ

 ،0.05مما ييعبر عف تحقؽ صحة ىذا الفرض مف فركض

االنفعاالت العاطفية التي تأتي مع الحياة كقد تتكرر مف حيف

الدراسة الحالية.
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آلخر ،يككف داؿ عمى الكفاءة كالذكاء لدل ىذا الفرد في تناكؿ

يجب عمى الجميع تعمميا [ ،]82كىذه الميارات تيساىـ في

أمكر الحياة كتحقيؽ التكازف بيف المشاعر كالعكاطؼ فكؿ

تعميؽ السمكؾ اإليثارم كالنزعات اإليثارية لدل الفرد.

المشاعر كالعكاطؼ ليا قيمتيا كأىميتيا ،فدكف عاطفة تصبح

ثالثان :نتائج الفرض الثالث:

الحياة راكدة كمممة كمقطكعة الصمة كمنعزلة عف ثراء الحياة،

ينص ىذا الفرض عمى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

كاذا تجاكزت العكاطؼ الحدكد كلـ تخضع لسيطرة أك تحكـ

بيف عينة الد ارسة في الذكاء االجتماعي باختبلؼ الجنس"

أصبح الفرد في حالة متطرفة كممحة قد تصؿ لممرض كالقمؽ

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض مف عدمو قاـ الباحث بالحصكؿ

كاالكتئاب أحيانان بؿ كاالنتحار ،إف مراقبتنا لمشاعرنا السمبية ىك

عمى المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمذكاء االجتماعي

مفتاح الصحة العاطفية ،فالتطرؼ العاطفي الذم يصبغ بعنؼ

لعينة الدراسة ،كالحصكؿ عمى داللة الفركؽ في متكسط ىذه

كتييج يؤدم إلى فقداف االتزاف الشخصي كبالتالي تنتقؿ الحياة

الدرجات باستخداـ اختبار "ت" كىذا ما يكضحو الجدكؿ التالي:

مف مذاقيا الحمك إلى المذاؽ المر ،فاالىتماـ بمكازنة مشاعرنا

داللة الفركؽ بيف عينة الدراسة في الذكاء االجتماعي طبقان

يعتبر ميمة أساسية في حياتنا كيعد ميارة أساسية في الحياة

لمجنس (طبلب كطالبات(.

جدول 10

داللة الفروق بين عينة الطالب والطالبات في الذكاء االجتماعي ن = 181
أبعاد الذكاء االجتماعي

عينة الطالبات ن = 01

عينة الطالب ن = 01
م

ع

م

ع

ت

داللة ت

 -1التعامؿ مع اآلخريف

27.61

2.28

25.82

2.63

4.26

دالة عند 0.01

 -2التكاصؿ االجتماعي

30.18

2.94

28.13

3.11

4.61

دالة عند 0.01

 -3فيـ اآلخريف

30.10

2.23

28.33

3.38

2.15

دالة عند 0.05

 -4التأثير في اآلخريف

33.18

2.58

31.70

3.17

3.31

دالة عند 0.01

الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي

121.19

7.13

114.98

10.69

4.46

دالة عند 0.01

مف الجدكؿ السابؽ يتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

عبر عنيا ىؤالء الطبلب مف خبلؿ بعض السمككيات

بيف عينة الدراسة مف الطبلب كالطالبات في الذكاء االجتماعي

االجتماعية التي تيعبر عف تمتعيـ بيذه القدرة كمف ىذه

بأبعاده الفرعية .فقد كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية عند

السمككيات (القدرة عمى التصرؼ في المكاقؼ االجتماعية،

مستكل  0.01لصالح الطبلب في كؿ مف التعامؿ مع اآلخريف،

كتعني القدرة عمى حسف التصرؼ مع اآلخريف أك النجاح في

التكاصؿ مع اآلخريف ،كالتأثير في اآلخريف ،كالدرجة الكمية

التعامؿ معيـ بكفاءة ،كالقدرة عمى التعرؼ عمى الحالة النفسية

لمذكاء الكجداني .كما يكجدت فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل  0.05لصالح عينة الدراسة مف طبلب الجامعة في بعد

لممتكمـ ،كتعني القدرة عمى فيـ اآلخريف كالتعرؼ عمى حالتيـ
النفسية مف أحاديثيـ ،كالقدرة عمى تذكر األسماء كالكجكه ،كتعني

فيـ اآلخريف .مما ييعبر عف تحقؽ الجزء الثاني مف ىذا الفرض،

القدرة عمى االحتفاظ بأسماء األشخاص كمبلمحيـ كتذكرىا بدقة،
كيدؿ عمى شدة االىتماـ بيـ ،كالقدرة عمى مبلحظة السمكؾ

كما أف نتائج الجزأيف مف ىذا الفرض تيعبر عف التحقؽ مف
صحة ىذا الفرض كميةن .فعينة الدراسة مف طبلب الجامعة

اإلنساني ،كتعني القدرة عمى مبلحظة سمككيات اآلخريف ،كالتنبؤ

يتسمكف بعدد مف السمات الدالة عمى تمتعيـ بدرجة عالية مف

ببعض المظاىر السمككية البسيطة لآلخريف ،باإلضافة إلى

الذكاء االجتماعي يمقارنةن بأقرانيـ مف طالبات الجامعة .كقد جاء

تمتعيـ بركح الدعابة كالمرح ،كتعني القدرة عمى فيـ النكت
المزاح ،كاالشتراؾ مع اآلخريف في مرحيـ كدعاباتيـ) .كما

ذلؾ مف خبلؿ درجتيـ عمى مقياس الذكاء االجتماعي كأبعاده

أظيرت عينة الدراسة مف طبلب الجامعة يبعدان آخر مف أبعاد

الفرعية كالتي تمثمت في القدرة عمى التعامؿ مع اآلخريف ،كقد
182

الذكاء االجتماعي كالذم تمثؿ في التكاصؿ مع اآلخريف كىك

عمشو [ ]1كالتي أكدت عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

يعكس قدرتيـ عمى لتعامؿ مع المحيطيف بيـ بكفاءة كفاعمية

بيف الطبلب كالطالبات في الذكاء االجتماعي ،كقد جاءت بعض

كتكيفيـ معيـ كمراعاة حاالتيـ المزاجية كتحفيزىـ .كما عبرت

مف ىذه الفركؽ في صالح الطبلب تارة كالبعض

عينة الدراسة مف طبلب الجامعة عف ذكائيـ االجتماعي مف

في صالح الطالبات تارةن أخرل.

اآلخريف فيـ لدييـ القدرة عمى فيـ اآلخريف كالتعرؼ عمى

إحصائيا بيف متكسطي درجات
أكدت عمى كجكد فرؽ داؿ
ن

كما اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة سالـ [ ]83كالتي

خبلؿ يبعدان آخر مف أبعاد الذكاء االجتماعي كالمتمثؿ في فيـ
التعرؼ عمى الحالة النفسية ليـ أم فيـ أفكارىـ ،كاتجاىاتيـ

الذككر كاإلناث في الدرجة الكمية لمتعايش االجتماعي ،كذلؾ

كمشاعرىـ ،كطبيعتيـ ،كدكافعيـ ،كالتصرؼ السميـ في المكاقؼ

لصالح متكسط درجات اإلناث في جميع الحاالت.

االجتماعية .كأخي انر عبرت عينة الدراسة عف ذكائيا االجتماعي

كما أنيا اتفقت أيضان مع نتائج دراسة عثماف كحسف

مف خبلؿ قدرتيا عمى التأثير كالتأثر االجتماعي في المحيطيف

[ ]84كالتي أكدت عمى كجكد فركؽ بيف طبلب كطالبات كمية

بيـ فيـ لدييـ القدرة عمى مشاركة اآلخريف في كؿ ما يشعركف

التربية بالزقازيؽ في الذكاء االجتماعي ،كاتفقت أيضان مع نتائج

بو كالتأثير فييـ كالتأثر بيـ كىذا بدكره يؤدم إلى عبلقات

دراسة الدسكقي [ ]85كالتي أكدت عمى كجكد فركؽ ذات داللة

اجتماعية ناجحة .كيمكف القكؿ بأف الذكاء االجتماعي ىك قدرة

إحصائية بيف الطبلب كالطالبات في الذكاء االجتماعي.

الفرد عمى التأثير كالتأثر في اآلخريف حاؿ التفاعؿ معيـ مما

كلـ تتفؽ نتائج ىذا الفرض مع نتائج دراسة ليؿ عسقكؿ

يؤدم بدكره إلى التكافؽ االجتماعي كىذا "التكافؽ االجتماعي"

[ ]86كالتي أكدت عمى عدـ كجكد فركؽ في الذكاء االجتماعي

يقصد بو حسف التعامؿ مع اآلخريف ،كالتأثير فييـ كالتأثر بيـ،

بيف طيبلب كطالبات الجامعة تيعزل لمتغير الجنس .كما أنيا لـ

كبناء عبلقات ناجحة معيـ .كىذا ما يتمتع بو طبلب الجامعة

تتفؽ أيضان مع نتائج دراسة القدكة [ ]87كالتي أكدت عمى عدـ

يمقارنة بعينة الطالبات .كربما تعكد مثؿ ىذه الفركؽ في السمات

كجكد فركؽ دالة إحصائيا في الذكاء االجتماعي بيف طمبة
كطالبات الجامعة اإلسبلمية بغزة .كيرل الباحث أف عدـ االتفاؽ

كالخصائص االجتماعية بيف الجنسيف إلى القيكد االجتماعية

و
بشكؿ
كالعائمية المفركضة عمى اإلناث في المجتمعات الخميجية
و
بشكؿ خاص ،كعدـ كجكد فرص مكاتيو
عاـ كالمجتمع السعكدم

بيف نتائج ىذا الفرض كنتائج بعض الدراسات السابقة ييعزل إلى
الفركؽ عبر الحضارية في الضكابط كالمعايير كالقيكد كالعادات

لئلناث لمخركج كالترفيو كاقامة عبلقات اجتماعية فاعمة ،فبالتالي

االجتماعية.
رابعان :نتائج الفرض الرابع

يمجأف إلى طرؽ بديمة لقتؿ الفراغ االنفعالي كاالجتماعي الذم

ينص ىذا الفرض عمى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

كيعانيف منو كمف ىذه الطرؽ كسائؿ التكاصؿ
ييعايشنو ي

عينة الدراسة في الذكاء الكجداني باختبلؼ الجنس" .كلمتحقؽ

االجتماعي كالتي ثبت أنيا تيزيد مف العزلة كتقمؿ مف الميارات
االجتماعية كتسبب لمستخدميا نكع مف اإلدماف ال يقؿ خطكرة

مف صحة ىذا الفرض مف عدمو قاـ الباحث بالحصكؿ عمى

عف أنكاع اإلدماف األخرل ،بالتالي فإف مثؿ ىذه الكسائؿ تعبر

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمذكاء الكجداني لعينة

كتكشؼ عف فقر في ميارات التكاصؿ أك التفاعؿ كالذكاء

الدراسة ،كالحصكؿ عمى داللة الفركؽ في متكسط ىذه الدرجات

االجتماعي لدل عينة الطالبات كىذا ما أكدتو ككشفت عنو نتائج

باستخداـ اختبار "ت" كىذا ما يكضحو الجدكؿ التالي:

ىذا الفرض مف فركض الدراسة الحالية.

داللة الفركؽ بيف عينة الدراسة في الذكاء الكجداني طبقان لمجنس
(طبلب كطالبات(:

كقد اتفقت نتائج ىذا الفرض مع بعض نتائج دراسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة أبك
183
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جدول 11

داللة الفروق بين الدراسة في الذكاء الوجداني طبقاً لمجنس (طالب وطالبات) ن = 181
أبعاد الذكاء الوجداني

عينة الطالبات ن = 01

عينة الطالب ن = 01
م

ع

م

ع

ت

داللة ت

التعرؼ عمى االنفعاالت

27.24

2.99

24.39

4.08

4.97

دالة عند 0.01

فيـ االنفعاالت

27.66

3.14

25.77

4.43

2.94

دالة عند 0.01

إدارة االنفعاالت

27.44

3.77

26.07

4.08

2.21

دالة عند 0.05

تكظيؼ االنفعاالت

30.41

3.79

28.39

4.28

3.03

دالة عند 0.01

112.76

11.31

104.62

15.85

3.53

دالة عند 0.01

الدرجة الكمية لمذكاء الكجداني

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

المرتبط باالنفعاالت غير السارة .كأخي انر فإنيـ يتسمكف أيضان

بيف عينة الدراسة مف الطبلب كالطالبات في الذكاء الكجداني

بالقدرة عمى تكظيؼ االنفعاالت كاستخداميا لتكجيو االنتباه

بأبعاده الفرعية .فقد كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية عند

لممعمكمات الميمة في المكقؼ الذم يتعرض لو كالقدرة عمى

مستكل  0.01لصالح الطبلب في كؿ مف التعرؼ عمى

تكليد االنفعاالت االيجابية ،كتحمؿ مسئكلية مثؿ ىذه

االنفعاالت ،فيـ االنفعاالت ،تكظيؼ االنفعاالت ،كالدرجة الكمية

االنفعاالت .كمثؿ ىذه السمات االيجابية المتعمقة بالنكاحي

لمذكاء الكجداني .كما يكجدت فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل  0.05لصالح عينة الدراسة مف طبلب الجامعة في بعد

االنفعالية تنـ عف تمتع عينة الدراسة مف طبلب الجامعة بدرجة
عالية مف درجات الذكاء الكجداني .فعينة الدراسة مف الطبلب

إدارة االنفعاالت .مما ييعبر عف تحقؽ ىذا الفرض مف فركض

لدييـ القدرة عمى تقبؿ جميع االنفعاالت سكاء أكانت سارة أـ
غير سارة ،كما أف لدييـ القدرة عمى تكظيؼ كادارة ىذه

الدراسة الحالية.

االنفعاالت أيضان يمقارنة بعينة الطالبات.

فعينة الدراسة مف طبلب الجامعة يتسمكف بعدد مف
السمات المتعمقة بالذكاء الكجداني emotional intelligence

كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة أبك عمشو []1

منيا القدرة عمى معرفة االنفعاالت كالتي تتضمف التعرؼ عمى

كالتي أكدت بعض نتائجيا عمى كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث

انفعاالت الذات كانفعاالت اآلخريف ،كالتعبير عنيا بدقة كالتمييز

في بعد إدارة االنفعاالت لصالح الذككر كىك ما تكصمت إليو

بيف االنفعاالت الصادقة كالمزيفة .كما أف لدييـ القدرة عمى فيـ

نتائج ىذا الفرض أيضان .كما اتفقت أيضان مع نتائج دراسة

االنفعاالت فيـ لدييـ القدرة عمى تسمية االنفعاالت كالتمييز بيف

المصدر [ ]66كالتي تبيف منيا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

االنفعاالت المتشابية كفيـ االنفعاالت المركبة ،مثؿ الغيرة،

بيف الذككر كاإلناث في الذكاء االنفعالي لصالح الذككر .كما

كالغضب كالحسد كالخكؼ ،كاالنفعاالت المتناقضة مثؿ الجمع

اتفقت مع نتائج دراسة محمد األحمدم [ ]61التي أكدت عمى

بيف الحب كالكراىية لشخص ما ،كمبلحظة التغيرات التي تحدث

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغيرات (النكع ،كالعمر،

في مستكياتيا ،سكاء مف حيث الشدة مثؿ مستكل الغضب ،أك

كالكضع االجتماعي الثقافي لؤلسرة) عمى الذكاء العاطفي ،بينما

مف حيث النكع .كما أنيـ لدييـ القدرة عمى إدارة االنفعاالت مف

لـ يكجد تأثير داؿ لمتغير (التخصص الدراسي) عمى الذكاء

خبلؿ قدرتيـ عمى تقبؿ المشاعر كاالنفعاالت السارة كغير

العاطفي لدل طبلب الجامعة كطالباتيا مف أفراد عينة البحث.

السارة ،كادارة االنفعاالت الذاتية كانفعاالت اآلخريف دكف كبتيا،

كما اتفقت أيضان مع نتائج دراسة ميككالجزاؾ كآخركف ][63

ألف كبت ىذه االنفعاالت قد يترتب عنيا العديد مف المشكبلت

كالتي أكدت عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر

كاالضطرابات سكاء بالنسبة ليـ أك بالنسبة لممحيطيف بيـ ،كمثؿ

كاإلناث حيث كانت اإلنػاث أعمى في كؿ مف الضبط الذاتي،

ىذه السمات تيساعدىـ في التغمب عمى القمؽ كمقاكمة اإلحباط

كالقدرة االجتماعية ،كالدرجة الكمية .كما اتفقت أيضان مع نتائج
184

دراسة فرج [ ]88كالتي أكدت عمى كجكد فركؽ ذات داللة

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة مف الذككر كاإلناث

إحصائية بيف طبلب كطالبات كمية التربية بجامعة اإلسكندرية

تبعا لمتغير الجنس في الذكاء الكجداني لصالح اإلناث .كلـ

في الذكاء الكجداني لصالح عينة الدراسة مف الطبلب ،كىك ما

تتفؽ أيضان مع نتائج دراسة عيسى كرشكاف [ ]59كالتي أكدت

تحقؽ في ىذا الفرض أيضان .كما اتفقت أيضان مع نتائج دراسة

عمى عدـ ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف متكسطي

كالتي أظيػرت كجكد فركؽ بيف الذككر كاإلناث في الذكاء

درجات الذككر كاإلناث في الذكاء الكجداني كقدرة (الدرجة

الكجداني بيف األشخاص كالدرجػة الكمية لمذكاء الكجداني ،كما

الكميػة) كأبعػاد اإلدراؾ االنفعالي كاستخداـ االنفعاالت .كما أنيا

اتفقت أيضان مع نتائج دراسة بيرككاؿ كآخركف ] [55كالتي

لـ تتفؽ مع نتائج دراسة كاكاف كأكبابا ] [57كالتي أشارت إلى

أظيرت كجكد تأثير داؿ إحصائيان لمجنس عمى الذكاء الكجداني

كجكد تقارب شديد في درجات كؿ مف الذككر كاإلناث في الػذكاء

حيث حققت اإلناث مستكيات مرتفعة في جميع المككنػات

الكجداني كعػدـ كجكد فركؽ بينيما .كما أنيا لـ تتفؽ مع نتائج

كالدرجػة الكمية ،ككجكد تأثير داؿ إحصائيان لمتفاعػؿ بيف الجػنس

دراسة ىريدم [ ]90كالتي أكدت نتائجيا عمى عدـ كجكد فركؽ

كالجنسػية عمػى الػذكاء الكجداني .كىذا ما أكد عميو أيضان طو

ذات داللة إحصائية في الذكاء الكجداني تبعان لمنكع .كما أف ىذه

[ ]56كالذم أكد عمى كجكد تػأثير لمجنس عمى مككف الذكاء

النتائج لـ تتفؽ أيضان مع نتائج دراسة ركثماف كآخركف []49

الكجداني داخؿ الفرد حيث كاف مستكل اإلناث أفضؿ بكثير مف

كالتي أكدت عمى عدـ كجكد فركؽ في الذكاء االنفعالي كالرضا

مستكل الذككر بغض النظر عف الثقافة .كما اتفقت ىذه النتائج

عف الحياة تعزل لمتغير النكع .كلـ تتفؽ أيضان مع نتائج دراسة

مع نتائج دراسة بالمر كآخركف ] [58حيث كجدت فركؽ ذات

عجكة [ ]47كالتي أشارت نتائجيا إلى عدـ كجكد فركؽ بيف

داللة إحصائية بػيف الػذككر كاإلناث في الذكاء الكجداني

البنيػف كالبػنات في الذكاء الكجداني .كلـ تتفؽ أيضان مع نتائج

بمككناتو المختمفة كذلؾ لصالح اإلناث .كما اتفقت أيضان مع

دراسة الدردير [ ]46كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

دراسة عبد الغفار [ ]89كالتي أكدت عمى كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية بيف الطػبلب كالطالبػات في الػذكاء الكجداني بمككناتو

إحصائية بيف الذككر كاإلناث في الذكاء الكجداني .كما اتفقت

المختمفة .كلـ تتفؽ أيضان مع نتائج دراسة ليندلى [ ]91كالتي

أيضان مع نتائج دراسة عبد الكاحد [ ]44كالتي تكصمت إلى كجكد

أكدت نتائجيا عمى عدـ كجكد فركؽ في الذكاء الكجداني تبع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في الذكاء

لمتغير الجنس (ذككر كاناث(.

الكجداني لصالح الذككر .كاتفقت مع نتائج دراسة آف بيؿ []42

خامسان :نتائج الفرض الخامس
ينص ىذا الفرض عمى أنو :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

التي أشارت إلى أف ىناؾ فركقا بيف الذككر كاإلناث في التعبير

بيف عينة الدراسة في السمكؾ اإليثارم باختبلؼ الجنس" كلمتحقؽ

عف انفعاالتيـ كعكاطفيـ.
كلـ تتفؽ نتائج الفرض الحالي مع بعض نتائج دراسة أبك

مف صحة ىذا الفرض مف عدمو قاـ الباحث بالحصكؿ عمى

عمشو [ ]1كالتي أكدت عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمسمكؾ اإليثارم لعينة

بيف الذككر كاإلناث في بعدم فيـ كتكظيؼ االنفعاالت لصالح

الدراسة ،كالحصكؿ عمى داللة الفركؽ في متكسط ىذه الدرجات

اإلناث ،كىك ما يتعارض مع نتائج ىذا الفرض كالتي أكدت عمى

باستخداـ اختبار "ت" كىذا ما يكضحو الجدكؿ التالي:

أف ىذه الفركؽ كانت في صالح الذككر .كما لـ تتفؽ النتائج مع

داللة الفركؽ بيف عينة الدراسة في السمكؾ اإليثارم طبقان لمجنس

نتائج دراسة كؿ مف عبيد كخميؿ [ ]69كالتي أكدت عمى كجكد

(طبلب كطالبات(
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جدول 12

داللة الفروق بين عينة الدراسة في السموك اإليثاري طبقاً لمجنس (طالب وطالبات) = 181
عينة الطالب ن = 01

عينة الطالبات ن = 01

المتغيرات

م

ع

م

ع

ت

داللة ت

السمكؾ اإليثارم

45.84

4.1

40.60

6.03

6.83

دالة عند مستكل 0.001

الذككر.

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

بينما لـ تتفؽ نتائج ىذا الفرض مع نتائج دراسة بارتيؿ

بيف عينة الدراسة حسب النكع (طبلب كطالبات) في السمكؾ
اإليثارم .فقد كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

] [77كالتي كلـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائية في المساعدة

 0.001لصالح عينة الطبلب في السمكؾ اإليثارم .مما ييعبر

تعزل لمعمر ،عمى الرغـ مف كجكد فركؽ بيف الجنسيف حيث
كاف لدل اإلناث استعداد لتقديـ المساعدة أكثر مف الذككر .كلـ

عف تحقؽ الجزء الثاني مف ىذا الفرض.

كقد اتفقت نتائج ىذا الفرض مف نتائج دراسة عبد الرحيـ

تتفؽ النتائج أيضان مع نتائج دراسة حنفي كفراج ] [79كالتي

] [71كالتي أكدت نتائجيا عمى كجكد فركؽ ذات داللة

أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ دالة بيف الجنسيف لصالح اإلناث

إحصائية بيف المعمميف كالمعممات في تمقي المساعدة كتقديـ

المتفكقات في اإليثار ،كقابمية التعاطؼ كذلؾ عمى أساس ألف

المساعدة لصالح المعمميف .كأف المتغيرات التي ليا أثر مباشر

ىذا ييعتبر جزءان يمكمبلن لشخصيتيف أكثر مف الذككر باإلضافة

كقكم داؿ إحصائيان في تقديـ المساعدة بالترتيب (سنكات التعميـ،

إلى المعايير االجتماعية التي تحثيف عمى ذلؾ كأيضان إلى

الجنس ،الذىانية ،الشعكر باإلثـ) كما اتفقت النتائج مع نتائج

االستعداد البيكلكجي لدييف .كلـ تتفؽ ىذه النتائج أيضان مع نتائج

دراسة عبد ا﵀ ] [72كالتي تبيف مف نتائجيا كجكد فركؽ بيف

دراسة عبد الكريـ كسالـ ] [81كالتي أظيرت نتائجيا عمى عدـ

الذككر كاإلناث في اإليثار لصالح اإلناث .كما اتفقت أيضان مع

كجكد فركؽ ذات داللة في السمكؾ اإليثارم بيف الذككر.

نتائج دراسة العناني ] [78كالتي أظيرت نتائجيا كجكد فركؽ

سادسان :نتائج الفرض السادس:

ذات داللة إحصائية في درجة المساعدة تعزل لمجنس (لصالح
الذككر) ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة اإليثار

ينص ىذا الفرض عمى أنو :ييسيـ الذكاء االجتماعي في

التنبؤ بالسمكؾ اإليثارم لدل عينة الدراسة مف طبلب كطالبات

تعزل لمجنس لصالح الذككر كىذا ما أكدت عميو نتائج ىذا

الجامعة" كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض مف عدمو .قاـ الباحث

الفرض أيضان .كقد اتفقت ىذه النتائج أيضان مع نتائج دراسة

باستخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد Multiple Regression

حسف كالشكربجي ] [80كالتي أكدت نتائجيا عمى كجكد فركؽ

بطريقة  Stepwiseلكؿ مف عينة الطبلب كعينة الطالبات.

ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث طبقان لمنكع لصالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػح

أكالن :عينة الطبلب :كىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:

جدول 13

يوضح تحميل االنحدار المتعدد لمتنبؤ بالسموك اإليثاري من خالل الذكاء االجتماعي لدى عينة الطالب
بيتا

ت وداللتها

م .المستقل

م .التابع

ف

الثابت

R

2R

0.359

** 7.12

0.349

** 7.98

0.169

1.37

التأثير في اآلخريف

0.370

** 7.36

الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي

0.477

** 8.87

التعامؿ مع اآلخريف
التكاصؿ االجتماعي
فيـ اآلخريف

السمكؾ اإليثارم
** 43.14

56.47

**دالة عند مستكل 0.01

186

0.648

0.420

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الخاص بتحميؿ االنحدار

مما سبؽ يتبيف لنا تحقؽ صحة ىذا الفرض ،حيث كانت

المتعدد لمتنبؤ بالسمكؾ اإليثارم مف خبلؿ الذكاء االجتماعي
لدل عينة الطبلب كجكد داللة إحصائية عند مستكل 0.01

نسبة اسياـ يمعامبلت االنحدار المعيارية (بيتا) ألبعاد الذكاء
االجتماعي في السمكؾ اإليثارم لدل عينة الطبلب مرتفعة،

لمعامؿ انحدار كؿ مف التعامؿ مع اآلخريف كالتكاصؿ
االجتماعي ،كالتأثير في اآلخريف ،كالدرجة الكمية لمسمكؾ

حيث ييسيـ الذكاء االجتماعي بأبعاده الفرعية في السمكؾ
اإليثارم بقيـ ( )0.477 ،0.370 ،0.349 ،0.359لكؿ مف

االجتماعي بينما لـ تكجد داللة إحصائية لفيـ اآلخريف فقط.

التعامؿ مع اآلخريف ،كالتكاصؿ االجتماعي ،كالتأثير في

كانحصرت قيمة بيتا بيف ( )0.169لفيـ اآلخريف)0.477( ،

اآلخريف ،الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي ،عمى التكالي كىي

لمدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي ككانت ) (2R= 0.420كىذا
يعني أف كؿ مف التعامؿ مع اآلخريف كالتكاصؿ االجتماعي،

جميعان دالة عند مستكل  .0.01بينما ييسيـ يبعد التأثير في
اآلخريف بقيمة قدرىا ( )0.169كىي غير دالة إحصائيا .مما

كالتأثير في اآلخريف ،كالدرجة الكمية لمسمكؾ االجتماعي يفسركف
( )%42مف التبايف في السمكؾ اإليثارم كبالتالي يمكف كتابة

يؤكد عمى أف الذكاء االجتماعي "(بأبعاده الفرعية) تيعد يمنبئان
جيدان لمسمكؾ اإليثارم لدل عينة الدراسة مف الطبلب مع

المعادلة التنبؤية عمى النحك التالي:

اختبلؼ نسب إسياـ كؿ عامؿ منيا.

السمكؾ اإليثارم =  x 0.477 + 56.47الدرجة الكمية +

ثانيان :عينة الطالبات :كىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:

 x 0.370التأثير في اآلخريف  x 0.359 +التعامؿ مع
اآلخريف  x 0.349 +التكاصؿ االجتماعي
جدول 14

يوضح تحميل االنحدار المتعدد لمتنبؤ بالسموك اإليثاري من خالل الذكاء االجتماعي لدى عينة الطالبات
بيتا

ت وداللتها

م .المستقل
التعامؿ مع اآلخريف

0.347

** 6.98

التكاصؿ االجتماعي

0.297

** 5.37

0.112

1.17

التأثير في اآلخريف

0.101

1.00

الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي

0.498

** 8.98

فيـ اآلخريف

م .التابع

السمكؾ اإليثارم

الثابت

ف

46.27

R

** 53.76

**دالة عند مستكل 0.01

0.715

2R

0.511

كالتكاصؿ االجتماعي كالدرجة الكمية لمسمكؾ االجتماعي يفسركف

مف الجدكؿ السابؽ الخاص بتحميؿ االنحدار المتعدد لمتنبؤ

( )%51.10مف التبايف في السمكؾ اإليثارم لدل عينة

بالسمكؾ اإليثارم مف خبلؿ الذكاء االجتماعي لدل عينة

الطالبات ،كبالتالي يمكف كتابة المعادلة التنبؤية عمى النحك

الطالبات ينبلحظ كجكد داللة إحصائية عند مست ػ ػكل 0.01

التالي:

لمعامؿ انحدار كؿ مف التعامؿ مع اآلخريف كالتكاصؿ

السمكؾ اإليثارم =  x 0.498 + 46.27الدرجة الكمية +

االجتماعي ،كالدرجة الكمية لمسمكؾ االجتماعي بينما لـ تكجد

 x 0.347التعامؿ مع اآلخريف  x 0.297 +التكاصؿ

داللة إحصائية لكؿ مف فيـ اآلخريف ،كالتأثير في اآلخريف.

االجتماعي
مما سبؽ يتبيف لنا تحقؽ صحة ىذا الفرض إلى ح ود و
كبير،

كانحصرت قيمة بيتا بيف ( )0.101لمتأثير في اآلخريف،
( )0.498لمدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي ككانت

حيث كانت نسبة إسياـ يمعامبلت االنحدار المعيارية (بيتا)

= R

ألبعاد الذكاء االجتماعي في السمكؾ اإليثارم لدل عينة

) )20.511كىذا يعني أف كؿ مف التعامؿ مع اآلخريف
187
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منو أنو مف الممكف لمتغير اإليثار كالثقة كالمساندة االجتماعية

في السمكؾ اإليثارم بقيـ ( )0.498 ،0.297 ،0.347لكؿ مف

التنبؤ بأبعاد الدافعية النضماـ لمجماعة كىي (التنبيو اإليجابي،

التعامؿ مع اآلخريف ،كالتكاصؿ االجتماعي ،الدرجة الكمية لمذكاء

االنتباه ،المقارنة االجتماعية ،المساندة االنفعالية) كالتنبيو

االجتماعي ،عمى التكالي كىي جميعان دالة عند مستكل .0.01

اإليجابي ىك أكثر أبعاد االىتماـ لمجماعة التي أمكف المتغيرات

بينما ييسيـ يبعدا فيـ اآلخريف ،كالتأثير في اآلخريف بقيـ قدرىا

األخرل التنبؤ بيا سكاء لدل اإلناث كالذككر.
سابعان :نتائج الفرض السابع:

( )0.101 ،0.112كىي غير دالة إحصائيا .مما يؤكد عمى أف

ينص ىذا الفرض عمى أنو :ييسيـ الذكاء الكجداني في

الذكاء االجتماعي "(بأبعاده الفرعية) تيعد يمنبئان جيدان لمسمكؾ
اإليثارم لدل عينة الدراسة مف الطالبات مع اختبلؼ نسب

التنبؤ بالسمكؾ اإليثارم لدل عينة الدراسة مف طبلب كطالبات

إسياـ كؿ عامؿ منيا.

الجامعة" كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض مف عدمو .قاـ الباحث
باستخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد Multiple Regression

فالسمكؾ اإليثارم يتأثر بالعديد مف العكامؿ االجتماعية
كىذا ما كشفت عنو نتائج ىذا الفرض كأكدتو نتائج دراسات

بطريقة  Stepwiseلكؿ مف عينة الطبلب كعينة الطالبات.

كأبحاث كؿ مف فينجزىي ] [92وكويليرو وآخرون ] [32كما

أكالن :عينة الطبلب :كىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:

كاتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة عبد ا﵀ [ ]72كالتي تبيف
جدول 15
يوضح تحميل االنحدار المتعدد لمتنبؤ بالسموك اإليثاري من خالل الذكاء الوجداني لدى عينة الطالب
بيتا

ت وداللتها

م .المستقل
التعرؼ عمى االنفعاالت

0.279

** 5.07

فيـ االنفعاالت

0.115

1.08

0.159

1.71

تكظيؼ االنفعاالت

0.345

** 7.00

الدرجة الكمية لمذكاء الكجداني

0.457

** 8.11

إدارة االنفعاالت

م .التابع

السمكؾ اإليثارم

الثابت

ف

50.13

R

** 52.34

0.686

2R

0.471

السمكؾ اإليثارم =  x 0.457 + 13.50الدرجة الكمية +

**دالة عند مستكل 0.01

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الخاص بتحميؿ االنحدار

 x 0.345تكظيؼ االنفعاالت  x 0.279 +التعرؼ عمى

المتعدد لمتنبؤ بالسمكؾ اإليثارم مف خبلؿ الذكاء الكجداني لدل

االنفعاالت.

عينة الطبلب كجكد داللة إحصائية عند مستكل  0.01لمعامؿ

مما سبؽ يتبيف لنا تحقؽ صحة ىذا الفرض ،حيث كانت

انحدار كؿ مف التعرؼ عمى االنفعاالت ،تكظيؼ االنفعاالت،

نسبة اسياـ يمعامبلت االنحدار المعيارية (بيتا) ألبعاد الذكاء

مف فيـ االنفعاالت كادارة االنفعاالت .كانحصرت قيمة بيتا بيف

ييسيـ الذكاء الكجداني ببعض أبعاده الفرعية في السمكؾ اإليثارم

كالدرجة الكمية لمذكاء الكجداني بينما لـ تكجد داللة إحصائية لكؿ

الكجداني في السمكؾ اإليثارم لدل عينة الطبلب مرتفعة ،حيث

( )0.115لفيـ االنفعاالت )0.457( ،لمدرجة الكمية لمذكاء

بقيـ ( )0.457 ،0.345 ،0.279لكؿ مف التعرؼ عمى

الكجداني ككانت ) (2R= 0.471كىذا يعني أف كؿ مف التعرؼ

االنفعاالت ،تكظيؼ االنفعاالت ،الدرجة الكمية لمذكاء الكجداني،

عمى االنفعاالت ،تكظيؼ االنفعاالت ،كالدرجة الكمية لمذكاء

عمى التكالي كىي جميعان دالة عند مستكل  .0.01بينما ييسيـ

الكجداني يفسركف ( )%47.10مف التبايف في السمكؾ اإليثارم

كؿ مف فيـ االنفعاالت ،إدارة االنفعاالت بقيـ قدرىا (،0.115

كبالتالي يمكف كتابة المعادلة التنبؤية عمى النحك التالي:

 )0.159كىي غير دالة إحصائيا .مما يؤكد عمى أف الذكاء
188

عامؿ منيا.

الكجداني (ببعض أبعاده الفرعية) ييعد يمنبئان جيدان لمسمكؾ اإليثارم

ثانيان :عينة الطالبات :كىذا ما يكضحو الجدكؿ اآلتي:

لدل عينة الدراسة مف الطبلب مع اختبلؼ نسب إسياـ كؿ

جدول 16

يوضح تحميل االنحدار المتعدد لمتنبؤ بالسموك اإليثاري من خالل الذكاء الوجداني لدى عينة الطالبات
بيتا

ت وداللتها

م .المستقل
التعرؼ عمى االنفعاالت

0.235

** 4.35

فيـ االنفعاالت

0.362

** 6.85

0.246

** 4.75

تكظيؼ االنفعاالت

0.219

** 3.81

الدرجة الكمية لمذكاء الكجداني

0.389

** 7.48

إدارة االنفعاالت

م .التابع

السمكؾ اإليثارم

الثابت

43.72

ف

** 48.79

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الخاص بتحميؿ االنحدار

R

0.572

2R

0.328

يمنبئان جيدان لمسمكؾ اإليثارم لدل عينة الدراسة مف الطبلب مع
اختبلؼ نسب إسياـ كؿ عامؿ منيا.

المتعدد لمتنبؤ بالسمكؾ اإليثارم مف خبلؿ الذكاء الكجداني لدل
عينة الطبلب كجكد داللة إحصائية عند مستكل  0.01لمعامؿ

 .6التوصيات

انحدار لؤلبعاد الفرعية كالدرجة الكمية لمذكاء الكجداني،

طبقان لمنتائج التي تـ التكصؿ إلييا بالبحث فإف الباحث يكصى

كانحصرت قيمة بيتا بيف ( )0.219لتكظيؼ االنفعاالت،

بما يأتي:

( )0.389لمدرجة الكمية لمذكاء الكجداني ككانت )R = 0.328

 -1االىتماـ بغرس كتنمية السمكؾ اإليثارم منذ الصغر.

 (2كىذا يعني أف كؿ مف األبعاد الفرعية لمذكاء الكجداني

 -2رفع مستكل طبلب الجامعات في الذكاء االجتماعي كالذكاء

كالدرجة الكمية لمذكاء الكجداني يفسركف ( )% 32.80مف

الكجداني كالسمكؾ اإليثارم مف خبلؿ إلحاقيـ بالدكرات التدريبية

التبايف في السمكؾ اإليثارم كبالتالي يمكف كتابة المعادلة التنبؤية

المستمرة في ىذا المجاؿ.

عمى النحك التالي:

 -3غرس ركح المساندة االجتماعية كالعبلقات االجتماعية
اإليجابية لدل طبلب كطالبات الجامعة لما ليا مف تأثير قكل

السمكؾ اإليثارم =  x 0.389 + 43 .72الدرجة الكمية +
 x 0.362فيـ االنفعاالت  x 0.246 +إدارة االنفعاالت +

في رفع معدالت التكافؽ النفسي كاالجتماعي.

x 0.235التعرؼ عمى االنفعاالت  x 0.219 +تكظيؼ

 -4ضركرة تنمية المشاركة االجتماعية الفعالة بيف الطمبة مما

االنفعاالت

يعزز ركح التعاكف الجماعي االجتماعي كبالتالي رفع مستكل

مما سبؽ يتبيف لنا تحقؽ صحة ىذا الفرض ،حيث كانت

الذكاء االجتماعي لدل الطمبة.

نسبة إسياـ يمعامبلت االنحدار المعيارية (بيتا) ألبعاد الذكاء

 -5تقديـ البرامج اإلرشادية كالتكجييية لؤلسرة حكؿ كيفية غرس

الكجداني في السمكؾ اإليثارم لدل عينة الطالبات مرتفعة ،حيث

كتنمية السمكؾ اإليثارم لدل األبناء.

ييسيـ الذكاء الكجداني كأبعاده الفرعية في السمكؾ اإليثارم بقيـ

 -6تقديـ البرامج التدريبية لتنمية ميارات الذكاء االجتماعي

( )0.389 ،0.219 ،0.246 ،0.362 ،0.235لكؿ مف

كالكجداني كالسمكؾ اإليثارم بيف الشباب.

التعرؼ عمى االنفعاالت ،تكظيؼ ،االنفعاالت ،الدرجة الكمية

 -7ضركرة تكفير البرامج التي تؤدم إلى تنمية ميارات الذكاء

لمذكاء الكجداني ،عمى التكالي كىي جميعان دالة عند مستكل

االجتماعي لدل طمبة الجامعة.

 0.01مما يؤكد عمى أف الذكاء الكجداني كأبعاده الفرعية ييعد

 -8تكعية االسر في مجتمعنا السعكدم بأىمية الذكاء الكجداني
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] [30خكالدة ،محمكد ( )2004الذكاء العاطفي  -الذكاء

كالذكاء االجتماعي كضركرة ممارستو منذ مراحؿ التعميـ

االنفعالي ،عماف ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

األساسية حتى الجامعية.
المراجع

] [33فاركؽ ،السيد عثماف كآخركف ( )2002مقياس الذكاء

أ .المراجع العربية

االنفعالي :مفيكمو كقياسو ،مجمة كمية التربية بالمنصكرة،

] [1أبك عمشة ،إبراىيـ باسؿ ( )2013الذكاء االجتماعي

ع (.31 - 1 ،)38

كالذكاء الكجداني كعبلقتيما بالشعكر بالسعادة لدل طمبة

] [36عاقؿ ،فاخر ( )1976عمـ النفس التربكم ،بيركت ،دار

الجامعة في محافظة غزة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،

العمـ لممبلييف.

جامعة األزىر ،غزة.

] [37الحفني ،عبد المنعـ ( )1978مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ

] [2خطاب ،عبد الكدكد أحمد ( )2009بناء مقياس السمكؾ

النفسي ،القاىرة .مكتبة مدبكلي.

اإليثارم كعبلقتو بمفيكـ الذات لدل طبلب قسـ التربية
الرياضية بجامعة تكريت ،مجمة كمية التربية جامعة تكريت،

] [38رءكؼ ،ميا صفكت ( )1998تطكر اإليثار عند الطفؿ

ـ  ،13ع .140 - 115 ،4

كعبلقتو بعمره كجنسو كأخذ الدكر كالحرماف العاطفي،
أطركحة دكتكراه (غير منشكرة) كمية التربية /ابف رشد،

] [3أحمد عبد الغني إبراىيـ ( )2003التعاطؼ كاإليثار

جامعة بغداد.

كعبلقتيا بتقدير الذات لدل األطفاؿ ،مجمة كمية التربية،
جامعة األزىر ،ع .75 - 1 ،45

] [39عبده ،عبد اليادم كآخركف ( )1992اإليثار كالتكافؽ
الشخصي كاالجتماعي لدل الطبلب في اإلمارات العربية

] [9الينداكم ،إنعاـ ( )1996عبلقة بعض العكامؿ النفسية

كدكلة البحريف ،كمية التربية جامعة المنكفية ،مجمة البحكث

كاالجتماعية بسمكؾ المساعدة ،أطركحة دكتكراه (غير

النفسية كالتربية.128 - 95 ،)4( 9 ،

منشكرة) ،كمية التربية ،جامعة بغداد.

] [44أحمد عبد الكاحد ( )2002نكعػية الحػياة كالذكاء الكجداني

] [11الصفطي ،مصطفى كآخركف (َََِ) "عمـ النفس

كمستكل التكافؽ النفسػي لػدل عيػنة مػف ذكم الػتكجو الديني

االجتماعي كالصحة النفسية" ،اإلسكندرية ،دار المعرفة

(الجكىػرم كالظاىػرم) رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية

الجامعية.

التربية جامعة المنيا.

] [24أبك حطب ،فؤاد عبد المطيؼ ( )1996القدرات العقمية،

] [46الدردير ،عبد المنعـ أحمد (ََِِ) .الذكاء الكجداني لدل

القاىرة ،مكتبة االنجمك المصرية.

طبلب الجامعة كعبلقتو ببعض المتغيرات المعرفية

] [26شابيرك ،لكرانس2007( .ـ) .كيؼ تنشئ طفبل يتمتع

كالمزاجية ،جامعة حمكاف ،كمية التربية ،مجمة دراسات

بذكاء عاطفي :دليؿ اآلباء لمذكاء العاطفي( .الطبعة

تربكية كاجتماعية ،ـ (ٖ).ِِٗ - ِِّ ،)ْ( ،

الخامسة) .الرياض :مكتبة جرير.

] [47عجكة ،عبد العاؿ( )2002الذكػاء االنفعالي كعبلقتو بكؿ

] [29السمادكني ،السيد ابراىيـ ( )2007الذكاء الكجداني أسسو،

مف الذكاء المعرفي كالعمػر كالتحصيؿ الدراسي كالتكافؽ

تطبيقاتو ،تنميتو ،ط ،1األردف ،عماف ،دار الفكر.
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النفسي لدل طػبلب الجامعة ،مجمة كمية التربية

] [66المصدر ،عبد العظيـ ( )2008الذكاء االنفعالي كعبلقتو

ببعض المتغيرات االنفعالية لدل طمبة الجامعة ،مجمة

باإلسكندرية ،المجمد الثالث عشر ،ع (.250 – 344 )1

الجامعة اإلسبلمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) ـ  ،16ع

] [56طو ،أحمد ( .)2005الذكاء الكجداني قياسة كعبلقاتو

.587 – 535 ،1

بالنكع كاإلنجاز األكاديمي ،جامعة القاىرة  ،معيد الدراسات

] [68القاسـ ،مكضي محمد ( )2011الشعكر بالسعادة كعبلقتو

كالبحكث التربكية ،مجمة العمكـ التربكية ،العدد األكؿ،

بكؿ مف السعادة األمؿ لدل عينة مف طالبات جامعة أـ

صص .88-29

القرل ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل.

] [59عيسى ،جابر محمد كربيع عبده رشكاف (ََِٔ) .الذكاء
الكجداني كتأثيره عمى التكافؽ كالرضا عف الحياة كاإلنجاز

] [69عبيد ،عماد كآخركف ( )2011الحاجة إلى الحب لدل

األكاديمى لدل األطفاؿ ،جامعة حمكاف ،كمية التربية ،مجمة

المراىقيف كعبلقتو بالذكاء الكجداني ،مجمة جامعة بابؿ ،ـ

دراسات تربكية كاجتماعية ،ـ (ُِ).ْٓ - َُّ ،)ْ( ،

 ،28ع .145 – 103 ،52
] [70العمكاف ،أحمد ( )2011الذكاء االنفعالي كعبلقتو

] [60جكدة ،آماؿ ( )2007الذكاء االنفعالي كعبلقتو بالسعادة

كالثقة بالنفس لدل طمبة جامعة األقصى ،مجمة جامعة

بالميارات االجتماعية كأنماط التعمٌؽ لدل طمبة الجامعة في

النجاح الكطنية لؤلبحاث العمكـ االنسانية ،ـ  ،21ع ،3

ضكء متغيرم التخصص كالنكع االجتماعي لمطالب،

.738 – 698

المجمة األردنية في العمكـ التربكية ،ـ  ،7ع -125 ،2
.144

] [61األحمدم ،محمد عميثة (2007ـ) .الذكاء الكجداني
كعبلقتو بالذكاء المعرفي كالتحصيؿ الدراسي لدل عينة مف

] [71أنكر عبد الرحيـ (ُِٗٗ) تأثيرات بعض المتغيرات

طبلب جامعة طيبة بالمدينة المنكرة .مجمة العمكـ

الديمكجرافية كالنفسية في اإليثار لدل عينة مف ،القاىرة:

االجتماعية .مج ( ،)35ع (.107-57 ،)4

رابطة التربية الحديثة ،المعمميف .مجمة الدراسات التربكية،
(.)39

] [62الجندم ،أمسية (ََِٗ) .مصادر الشعكر بالسعادة

] [72عبد ا﵀ ،معتز سيد (ُٖٗٗ) اإليثار كالثقة كالمساندة

كعبلقتيا بالذكاء الكجداني لطبلب كمية التربية – مجمة

االجتماعية كعكامؿ أساسية في دافعية األفراد لبلنضماـ

جامعة اإلسكندرية.70 – 11 ،62 ،19 ،

لمجماعة ،بحكث في عمـ النفس االجتماعي كالشخصية،

] [64الشربيني ،السيد كامؿ (ََِٕ) جكدة الحياة كعبلقتيا

القاىرة ،دار غريب ،ـ.97 - 13 ،

بالذكاء االنفعالي كسمة ما كراء المزاج كالعكامؿ الخمسة

] [74اليازجي ،ابتساـ رشيد ( )2001اإليثار كعبلقتو ببعض

الكبرل في الشخصية كالقمؽ ،المجمة المصرية لمدراسات

المتغيرات النفسية لدل طالبات الجامعة اإلسبلمية بغزة،

النفسية ،ـ ،17ع .80 - 1 ،57

رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

] [65مكطكؼ ،صبيحة كآخركف ( )2008الذكاء االنفعالي

كعبلقتو بالمسايرة االجتماعية لدل طمبة الجامعة ،مجمة
التربية كالعمـ ،ـ  ،15ع .362 - 337 ،3
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] [84عثماف ،أحمد كآخركف ( )2003الذكاء االجتماعي

المساعدة لدل األطفاؿ ،مجمة دراسات الطفكلة19 ،)7( ،

كعبلقتو بكؿ مف الدافعية لمتعمـ كالخجؿ كالشجاعة

.31-

كالتحصيؿ الدراسي لدل طبلب كطالبا كمية التربية بجامعة
الزقازيؽ. ،مجمة كمية التربية جامعة الزقازيؽ ،ع (،)44

] [78العناني ،حناف ( )2007المساعدة كاإليثار لدل عينة مف

.273 – 192

معممي األطفاؿ في األردف ،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث
لمعمكـ االنسانية ،ـ .1078 - 1055 ،)4( 21

] [85محمد الدسكقي ( )2002الذكاء االجتماعي تحديده
كقياسو لعينة مف مشرفي األنشطة االجتماعية بمرحمتي

] [79محمكد ،ىكيده حنفي كآخركف ( )2006اإلنجاز كالسمكؾ

التعميـ اإلعدادم كالثانكم ،مجمة عالـ التربية ،ع-207 ،9

اإليثارم كقابمية التعاطؼ لدل المتفكقيف كغير المتفكقيف

.218

دراسيان مف طبلب الجامعة ،مجمة التربية المعاصرة ،ـ ،21

] [86عسقكؿ ،خميؿ ( )2009الذكاء االجتماعي كعبلقتو

ع .98 – 50 ،26

بالتفكير الناقد كبعض المتغيرات لدل طمبة الجامعة ،رسالة

] [80الشكربجي ،أحبلـ حسف ( )2012اإليثار لدل األطفاؿ

ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

الصـ كالمكفكفيف في مسقط كاإلسكندرية :دراسة عبر

] [87القدكة ،مكسى صبحي ( )2007الذكاء االجتماعي لدل

ثقافية ،األكاديمية األمريكية العربية لمعمكـ كالتكنكلكجيا،

طمبة الجامعة اإلسبلمية كعبلقتو بالتديف كبعض

مجمة أماراباؾ ،ـ  ،3ع .92 – 19 ،6

المتغيرات ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

] [81عبد الكريـ ،إيماف كآخركف ( )2012الشخصية النرجسية
كعبلقتيا بالسمكؾ اإليثارم لدل الطمبة المتميزيف في

] [88محمد ،أحمد (ََِٓ) الذكاء الكجداني قياسو كعبلقتو

ثانكيات المتميزيف ،مجمة كمية التربية لمبنات ،ـ  ،23ع ،2

بالنكع كاإلنجاز األكاديمي "دراسة عبر ثقافية" ،جامعة

.258 – 237

القاىرة ،معيد الدراسات كالبحكث التربكية ،مجمة العمكـ
التربكية ،ع .ِٗ-ٖٖ ،1

] [82حسيف ،محمد عبد اليادم ( .)2007الذكاء العاطفي
كديناميات قكة التعمـ االجتماعي .العيف :دار الكتاب

] [89عبد الغفار ،أنكر ( )2003الذكاء الكجداني كادارة الذات
كعبلقتيا بالتعميـ المكجو ذاتيان لدل طبلب الدراسات العميا

الجامعي.

بكمية التربية جامعة المنصكرة ،مجمة كمية التربية

] [83سالـ ،مركة محمكد ( .)2012الذكاء الكجداني كعبلقتو

بالمنصكرة ،ـ،2ع167-135 ،53

بالتعايش االجتماعي لدل عينة مف المراىقيف المتفكقيف
عقميان ،أطركحة (ماجستير)  -جامعة بنيا .كمية التربية.

] [90عادؿ ىريدم ( )2003الفركؽ الفردية في الذكاء الكجداني

في ضكء المتغيرات الحيكية االجتماعية ،مجمة دراسات

قسـ العمكـ التربكية كالنفسية.

عربية في عمـ النفس ،ـ،2ع.108-57 ،2
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SOCIAL AND EMOTIONAL
INTELLIGENCE AS A PREDICTORS
FOR ALTRUISTIC BEHAVIOR AMONG
A SAMPLE OF UNIVERSITY
STUDENTS
YAZEED MOHAMAD ALSHEHRY
Faculty Of education –University Of Jeddah

ABSTRACT_ The current study aimed to know the nature of emotional & social factors, its
relation with altruistic behavior, and the ability to predict this altruistic behavior through this
relation.
The sample consisted of two groups, the first group consisted of 90 students from the Faculty
of Education and General Diploma in Education at Jeddah University. the second group consisted
of 90 female students from the College of Education and General Diploma in Education at Jeddah
University, the results of the study showing that there is a statistical significance relation between
social intelligence , & emotional intelligence with altruistic behavior. There are significant
differences between the study sample in social, emotional intelligence & altruistic behavior
depending the differences on sex.
The Social & emotional intelligence contributes in predicting altruistic behavior among a
sample study of students in the university. The study recommended that we should give some
interest in developing and improving the altruistic behavior from the early ages of our children,
we should also improve social & emotional intelligence among the university students through the
developmental programs in order to improve social and psychological adjustment. Also the study
recommended that we should improve volunteers works and community participation for
university students in order to improve the soul of cooperation for developing social intelligence.
KEYWORDS: Social intelligence, Emotional intelligence, Altruistic Behavior.
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