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 ادللخص
 فاعلية االان والذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة اؼبوصل كما ىدؼ البحث يٌنىدؼ البحث التعرؼ على مستو      
بٌن فاعلية االان والذكاء االجتماعي والتعرؼ على الفروؽ يف العالقة وفقاً ؼبتغًن اعبنس والتخصص عرؼ على العالقة الت اذل

( طالب وطالبة من اؼبرحلة الثانية من الكليات الطبية واؽبندسية والعلمية واالنسانية. ولتحقيق 555وبلغت عينة البحث )
( فقرة واستخدمت مقياس الذكاء االجتماعي 05س فاعلية االان ومكوف من )اىداؼ البحث قامت الباحثتاف ببناء مقيا

لبناء واحملتوى وصدؽ ا ( لقياس الذكاء االجتماعي وبعد استخراج الصدؽ الظاىري9559،اؼبعد من قبل )الطائي واخروف
ف اغبقيبة االحصائية والتمييز للمقياسٌن والتاكد من ثبات اؼبقياسٌن بطريقة اعادة االختبار. واستخدمت الباحثتا

(SPSS للعلـو االجتماعية ؼبعاعبة البياانت احصائيا وتوصلت الباحثتاف للنتائج )يتمتع الطلبة دبستوى جيد من  االتية .
وقد وجدت فروؽ يف فاعلية االان والذكاء االجتماعي وتوجد عالقة دالة احصائيًا بٌن فاعلية االان والذكاء االجتماعي . 

 وقد مت صياغة عدد من التوصيات واؼبقرتحات.ؾبموعة الكليات االنسانية العالقة لصاحل 

 الكلمات اؼبفتاحية: الذكاء االجتماعي، جامعة اؼبوصل، الطلبة، االان، الكليات االنسانية.
Abstract 
      The aim of the research is to identify the level of ego and social 

intelligence among Mosul University students, as well as to identify the 

relationship between the efficacy of the ego and the social intelligence. 

     The research sample involved (550) male and female students from the 

second year of medical, engineering, scientific and humanitarian colleges. 

To achieve the goals of the research, the two researchers built the Ego 

Effectiveness Scale consists of (40) paragraphs and used the Social 

Intelligence Scale prepared by (Al-Taie and others) to measure social 

intelligence and after extracting apparent honesty, construction, content and 

discrimination of the two scales and making sure of the stability of the two 

scales through a re-test method. The two researchers used the Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) to process the data statistically, and 

the two researchers reached the results that the Students have enjoyed a 

good level of ego effectiveness and social intelligence, and statistically, 

there is a statistically significant relationship between ego effectiveness and 

social intelligence. A number of recommendations and proposals have been 

formulated. 

Key words: social Intelligence، Ego،Mosul University, students, 

humanitarian colleges  
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 -اوالً : مشكلة الدراسـة :
تماعية واالدارية واؼبالية مصادر عديدة للضغوط واؼبواقف اليت تشكل اغبياة اعبامعية جبوانبها اؼبتعددة االكادميية واالج      

قد يتعرض ؽبا الطلبة يف اثناء دراستهم اعبامعية نتيجة التحدايت والتغًنات اليت يشهدىا العادل اليـو فقد أصبحت اغباجة 
ختلفة إذ دل تعد اعبامعة ماسة اليـو اكثر من أي وقت مضى اذل ضرورة االىتماـ بشخصية الطالب اعبامعي من جوانبها اؼب

ؾبرد انقل للمعرفة أو ربويل االنساف اذل وعاء تصب فيو اؼبعلومات أو ؾبرد مستقبل ؽبا فبا يؤكد ضرورة سبتع طالب اعبامعة 
بقدر وافر من فاعلية األان لتخطي االزمات اليت تعصف هبم وىذا يؤكد دور فاعلية األان يف تعامل طلبة اعبامعة مع 

 ياتية .االحداث اغب
كما اف ؾبتمعنا اؼبعاصر يواجو العديد من اؼبشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية وكل ذلك اسهم يف اف يعيش      

االفراد ربت وطأة الضغوط النفسية يف اغبياة فبا يسبب قلة التكييف مع ظروؼ اغبياة وقد ينجم عن ذلك ضعف يف 
جتماعي يساعد يف ربديد حاجات واذباىات االفراد االهبابية والسلبية الذكاء االجتماعي فمعرفة مستوى الذكاء اال

فالذكاء االجتماعي يتمثل يف حسن التصرؼ يف اؼبواقف االجتماعية والقدرة على إقامة عالقات اجتماعية بناءة مع 
اص )يف حدود لية بشكل خعربية واالجنبية واحملاالخرين تصديها ؼبشكلة دل يتناوؽبا إال القليل من البحوث والدراسات ال

علم الباحثتاف( إذ اف ما ىو موجود من حبوث ودراسات ركز على الذكاء االجتماعي وفاعلية األان ومصادرىا وعالقتها 
 دبتغًنات اخرى كاالكتئاب وظبات الشخصية واوقات الفراغ والذكاء الوجداين دوف اف تتطرؽ اذل عالقة بفاعلية األان.

 -اثنياً: أمهية البحث :
 ،الرضاعة ،ابتداء من اؼبرحلة اعبنينية مروراً دبراحل النمو االخرى. فمن الوالدة ،مير االنساف دبراحل مبو عديدة ومتعددة     
واف كل مرحلة من ىذه اؼبراحل سبتاز خبصوصيات معينة . ولقد اختلف علماء النفس يف   ،إذل الشيخوخة ،الرشد ،اؼبراىقة

الجتماعي واؼبعريف للفرد يف ىذه اؼبرحلة اليت سبتاز خبصوصيات معينة . ولقد اختلف علماء كيفية تطور النمو النفسي وا
 ،)فرويد( ،النفس يف كيفية تطور النمو النفسي واالجتماعي واؼبعريف للفرد يف ىذه اؼبراحل من بينهم )جاف بياجيو(

لنمو ىو حصيلة التفاعل بٌن العوامل البيولوجية و )اريك اريكسوف( ىذا االخًن الذي يرى أف ا ،)فالوف( ،)فريدريك آدلر(
  )http://www.furtdp.com(الغريزية والعوامل االجتماعية وايضا فاعلية األان.

 -لنفسييقصد بفاعلية االان ؾبموعة القوى الداخلية والسمات اليت يكتسبها االنساف خالؿ مروره دبراحل النمو ا     
وهبذا التفاعل تنمو شخصية الفرد خالؿ شباف مراحل متتالية ويظهر يف كل منها ازمة او  ،اجتماعي مرحلة تلو ألخرى

حاجة يؤدي حلها اذل مبو األان وكسب فاعليات جديدة يف حٌن يؤدي الفشل يف حل ىذه االزمات اذل اضطراب يف 
(( قد سبكن من تقدمي صورة أكثر مشولية عن مبو الشخصية مؤكداً الشخصية وخباصة مبو األان. وهبذا يكوف ))اريكسوف

فيها ذباوز األان للدور اؼبرسـو لو يف الفكر الكالسيكي كوسيط سليب غبل الصراع اذل اان فاعل ينمو ويكتسب فعاليات 
 )http://www.pdffactory.com (تكيفية جديدة تبعا للمتطلبات االجتماعية مع حل ازمات النمو.

وخالؿ مراحل مبو الفرد وخباصة يف مرحلة اؼبراىقة يتعرض اؼبراىق اذل تغيًنات مبائية عديدة تطرأ على كل جوانب      
وىي احد اىم متطلبات  ،شخصيتو على الصعيد النفسي وسبثل ىوية الفرد ؿبور ىذا التغيًن من وجهة نظر علماء النفس

http://www.furtdp.com/
http://www.pdffactory.com/
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)http://www.Social-)   حيث ترتبط بقدرة الفرد على ربسٌن معتقداتو وادواره يف اغبياة. ،و يف ىذه اؼبرحلةالنم

team.com 

عن فًنى نفسو انو شخص متميز  ،فإما أف يتمكن من ربقيق اؽبوية االهبابية ويكتسب شعورًا قواًي بذاتو وشخصيتو     
ابقي األفراد بفعالية قوية سبكنو من االستمرار يف حياتو بشكل جيد وىذا التميز يظهر من خالؿ مساعدتو لألخرين 

وكذلك القدرة على  ،واغبفاظ عليو وكذا تعلمو لقيم التسامح مع نفسو ومع االخرين ،وؿباولتو لتكوين عالقات معهم
ىذه الفاعلية يف اعبانب الدراسي فنجده وبصل على درجات مرتفعة  كما قد تظهر  ،التحكم يف مستقبلو وادارتو غبياتو

 ( 9 ،ص ،ب س ،وجيدة وىذا مرتبط وراجع اذل اكتسابو لثقة جيدة بنفسو وذاتو ومدى فعاليتها لديو. )ؿبمود
 -ومن مظاىر فاعلية األان :

 القدرة على ربمل التهديد اػبارجي. -

 القدرة على السيطرة على مشاعر الذنب. -

 رة على كبت بعض الدوافع الغًن اجتماعية دوف تسبب أي نوع من االزعاج.القد -

 التخطيط والضبط. -

 تقدير الذات والشعور أبنو يستحق االىتماـ. -

 الوصوؿ اذل اىداؼ بدوف صعوابت واضحة اؼبوجودة لدى الشخص أبقصى طاقة فبكنة والواقعية يف استخداـ اؼبهارات والقدرات. -

 ربديد االىداؼ. -

 (Bandura :1998p2) على العمل يف اطار احرتاـ الذات ويف حدود األخالؽ االجتماعية والشخصية والقدرة على التحكم يف الذات. القدرة  -
ويشًن اريكسوف اذل أف فاعليات األان تنمو وفق مبدأ التطور . كما ىو اغباؿ يف حل ازمات األان فأف كسب فاعليتو      

فأف عملية تشكلها  ،فعلى الرغم من ارتباط كل فاعلية حبل أزمة النمو اؼبقابلة ،لديناميكيةيعتمد على نفس عملية التطورية ا
ويشمل ىذا التأثًن األساس القاعدي  ،وربديدًا مكتسبات سابقة حيث يؤثر ويتأثر هبا ،يرتبط ايضًا ابلتطور اؼبرحلي لألان

. يف كل مرحلة اذل كلية جديدة ة التشكيل الضمينوذلك من خالؿ عملية إعاد ،ألزمات وفاعليات األان على حٍد سواء
 (95 ،ص9505 ،)الغامدي
ويعد الذكاء االجتماعي من اعبوانب اؼبهمة يف الشخصية لكونو يرتبط بقدرة الفرد على التفاعل مع االخرين وعلى      

ل االجتماعي واقامة عالقات تكوين عالقات اجتماعية انضجة أي انو بقدر ما يكوف االنساف ؾبتمعاً ابلقدرة على التفاع
 ،اجتماعية انضجة أي انو بقدر ما يكوف االنساف ذكيًا وىذا ما يطلق عليو الذكاء االجتماعي. )مصطفى

 (35،ص1998
ومن اؼبالحظ اف ىامش التطوير يف الذكاء االجتماعي اوسع بكثًن من ىامش التطوير يف الذكاء العقلي والشك أف      

ت والنزاعات واغبوادث اليت ربدث بٌن افراد االسرة الواحدة  او بٌن افراد اجملتمع أو بٌن األسر معظم القضااي واؼبشكال
واعبماعات داخل اجملتمع أو بٌن اجملتمعات سببها زايدة التوتر واالنفعاالت بصورة يصعب السيطرة عليها وابلتارل قلة 

ا السيئة بواسطة العقل وابلتارل يظهر لنا انبية الذكاء التفكًن وعدـ التحكم يف ىذه االنفعاالت وخباصة السلبية منه
االجتماعي ودوره االهبايب يف السيطرة على ىذا القرف والذي اشتدت فيو الصراعات النفسية سواء داخل اجملتمع أو بٌن 

ا النوع من فزايدة ىذ ،والذكاء االجتماعي بصفة خاصة ،اجملتمعات وما يتطلبو ىذا الضبط من ذكاء وتفكًن بصفة عامة

http://www.social-team.com/
http://www.social-team.com/
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الذكاء لدى افراد اجملتمع يؤثر يف ضبط النفس واالنفعاالت بينهم ويساعد يف ربويل ىذه االنفعاالت السيئة من كره 
وبغض واحتقار وشوشرة وتدبًن مؤامرات وغيبة ومبيمة وإاثرة الفنت والعدوانية ...أخل اذل االنفعاالت االهبابية من حب 

حرتاـ وصدؽ وأمانة، أي اذل اعالء وتسامي ؽبذه االنفعاالت السيئة يف صورة يقبلها وتقدمي اؼبساعدات للمحتاجٌن وا
 (9،ص9559 ،اجملتمع وتساعد يف تقدـ وازدىار ىذا اجملتمع وابلتارل ابداعو.)عسقوؿ

 تعمل فالذكاء االجتماعي هبمع بٌن انفعاالت الشخصية واالنفعاالت يف سياقها االجتماعي فهو القدرة العقلية اليت     
خالؿ التفاعل بٌن اعبانبٌن العقلي واالجتماعي يف الشخصية وترى الباحثتاف أف الوجداف يعطي األنساف معلومات ذات 
انبية وىذه اؼبعلومات ذبعلو يفسرىا ويستفيد منها ويستجيب ؽبا من اجل اف يتوافق مع اؼبشكلة أو اؼبوقف اؼبؤثر بشكل 

ويشمل القدرة على فهم  ،ة على ادراؾ االنفعاالت وتقيمها والتعبًن عنهااكثر، والذكاء االجتماعي يشمل القدر 
ويشمل  ،االنفعاالت واؼبعرفة االجتماعية والقدرة على توليد اؼبشاعر والوصوؿ اليها وفهم االخرين وكيفية التعامل معهم

الذكي اجتماعيًا أو انفعاليًا أو وجدانياً ايضًا القدرة على تنظيم االنفعاالت دبا يعزز النمو االجتماعي والعقلي ويعد الفرد 
ولديو قدرة كبًنة على التعبًن عن انفعاالتو بصورة  ،يعترب فرداً افضل من غًنه يف التعرؼ على انفعاالتو وانفعاالت االخرين

على دقيقة سبنع سوء فهم االخرين لو، وسوء فهمو لألخرين، فعندما يغضب فأف لديو القدرة على عكس انفعاؿ الغضب 
كما أف لديو القدرة على اظهار التعاطف مع األخرين وفهم وربليل انفعاالتو كالتمييز بٌن الشعور   ،مالمح وجهو وصوتو

الغًنة كما أف لديو القدرة على السيطرة على انفعاالتو بطريقة تنمي قدراتو الفعلية  ،الشعور ابغبسد ،الغضب ،ابلذنب
 (0، ص9555 ،ح صباح غضبو.)أبو حالوةواالجتماعية كتأجيل اشباع حاجاتو وكب

 ،وىذا يتطلب االىتماـ حباجاهتم ،ومن جانب اخر يشهد التعليم اعبامعي يف العراؽ زايدة ملحوظة يف اعداد الطلبة     
والثروة الكبًنة اليت تنعقد عليها اآلماؿ يف بناء اجملتمع  ،وصحتهم النفسية ألهنم االمل اؼبنشود والرصيد االسرتاتيجي

وتؤمن ؽبم مستوى  ،تقدمو. ويف الوقت اغباضر اصبح طلبة اعبامعة حباجة اذل قوة تعينهم على مواجهة ربدايت اغبياةو 
مناسباً من األمن النفسي، فالسيطرة االهبابية لطلبة اعبامعة على ذواهتم وعلى بيئتهم احمليطة تعد متطلباً اساسياً للتوافق مع 

على ربقيق التوازف االجتماعي والذايت وتساعدىم على مواجهة الضغوط اغبياتية اليت ألهنا تساعد  ،البيئة االجتماعية
يتعرضوف ؽبا وىذا ال يتم إال من خالؿ سبتعهم أبان فاعلة قوية ومتماسكة يستمدوف من خالؽبا قوهتم لتحقيق النجاح يف 

وىي من اىم ميكانزمات قوى  ،اقباز اؼبهاـ ؾباالت اغبياة اؼبختلفة . لذلك تعد فاعلية األان نتاجًا لقدرة الشخصية يف
وتعد مركزًا مهمًا يف دافعيتهم للقياـ أبي عمل أو نشاط حيث تقـو بدور أساسي يف توجيو  ،الشخصية لدى االفراد

 (                                                              09، ص9505 ،وتنشيط السلوؾ البشري. )عبدالوىاب وظبًنة
واػبربات اليت مير هبا الفرد ونبا يعرباف عن األدراؾ  ،وفاعلية األان حصيلة اؼبواقف، ويعد كل من الذكاء االجتماعي     

 السوي للعوامل االجتماعية احمليطة.
تشكل منعطفاً  وتستمد الدراسة اغبالية انبيتها من انبية اؼبرحلة الدراسية اليت تتناوؽبا وىي مرحلة الدراسة اعبامعية اليت     

 -مهماً يف حياة الفرد لذلك ميكن ربديد ىذه االنبية يف النقاط االتية :
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تعد اضافة جديدة اذل ؾباؿ الدراسات والبحوث النفسية والرتبوية إذ أف التعرؼ على فاعلية األان  -: فمن الناحية النظرية
ن خالؽبا ازباذ اجراءات عملية كفيلة بتدعيم فاعلية والذكاء االجتماعي لدى طلبة اعبامعة يشكالف اساسًا مهمًا ميكن م

 األان لدى جامعة اؼبوصل وىذا ينعكس على ربصيلهم الدراسي وصحتهم النفسية وزايدة فاعليتهم وانتاجيتهم يف اجملتمع.
ذكاء ميكن االستفادة من نتائج ىذه الدراسة يف التعرؼ على مستويٌن وفاعلية األان وال -: من الناحية التطبيقية

االجتماعي لدى جامعة اؼبوصل وعالقة فاعلية األان لدى شروبة مهمة من شرائح اجملتمع وىم طلبة اعبامعة اعبديرين 
 ابلرعاية واالىتماـ.

ومن جانب اخر تعد الدراسة اغبالية امتداداً للدراسات والبحوث السابقة ومكملة ؽبا مع امكانية مساعدهتا القائمٌن      
ب اعبامعة وصناع القرار القادرين على تقدمي اػبدمات الالزمة واالحتياجات الضرورية اليت من شأهنا واؼبهتمٌن بطال

 االسهاـ يف ربسٌن الذكاء االجتماعي وتنمية األان عند طالب جامعة اؼبوصل.
ة مناسبة تساعد وضعت نتائج ىذه الدراسة اماـ اؼبختصٌن يف االرشاد والعالج النفسي لتصميم برامج ارشادية نفسي     

 طلبة اعبامعة على استخداـ امكاانهتم وقدراهتم لتكوين أان فاعلة قوية لديهم وذكاء اجتماعي عارل.
 -اثلثاً : اهداف البحث :

 اغبارل التعرؼ اذليهدؼ البحث  
 مستوى فاعلية األان لدى طلبة اعبامعة -0

 الفروؽ يف فاعلية األان وفقاً لتغًن اعبنس والتخصص -9

 اء االجتماعي لدى طلبة اعبامعةمستوى الذك -3

 الفروؽ يف الذكاء االجتماعي لدى طلبة اعبامعة وفقاً ؼبتغًن اعبنس والتخصص -0

 العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي -5

 الفروؽ يف العالقة وفقاً ؼبتغًن اعبنس والتخصص -6

   -رابعاً : حدود البحث :
 اؼبوصل اغبدود اؼبكانية طلبة اعبامعة يف مركز مدينة -0

 9595 – 9509اغبدود الزمانية العاـ الدراسي  -9

 اغبدود البشرية طلبة الكليات للتخصصات العلمية واالنسانية يف جامعة اؼبوصل -3

 اغبدود اؼبعرفية فاعلية األان والذكاء االجتماعي -0
      Terms Definitionsحتديد ادلصطلحات 

 Efficacyأوالً فاعلية األان         
 عرفها كل من

 (1242الغامدي ) -4

 (7، ص 9500))ابهنا قوى او فاعليات ؿبددة يكتسبها األان خالؿ دورة اغبياة (( )اؼبالكي، 
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 (1242مخيس ودالل ) -1

))ىي تلك السمات والقوى الداخلية اؼبوجودة عند االفراد االسوايء يف االصل، اال أف مبوىا واكتساهبا مرتبط حبل ازمات 
ؿ مراحل النمو، ودليل اكتساهبا ىو سرعة التكيف والقدرة على العطاء والتسامح وغًنىا من النمو اليت مير هبا الفرد خال

 ( 05، ص 9505االفعاؿ االهبابية(( )طبيس ودالؿ، 
 اما التعريف النظري لفاعلية االان

 عاقة من صراعاتو.احملصلة النهائية للقوة اؼبكتسبة الناذبة عن طبيعة سعي الفرد اذل ربقيق اىداؼ ذات معىن دوف ا     
 اما التعريف االجرائي لفاعلية االان 

ىو مستوى فاعلية االان يقاس ابلدرجة الكلية اليت وبصل عليها الطالب والطالبة جراء استجابتو لفقرات مقياس فاعلية      
 االان. 
 Social Intelligenceالذكاء االجتماعي  

 عرفو كل من 
 (Gardner، 1995جاردنر ) -4

نو القدرة على ادراؾ اغباالت اؼبزاجية لألخرين والتمييز بينها وادراؾ نواايىم ودوافعهم ومشاعرىم ويتضمن ذلك )) أ     
اغبساسية لتعبًنات الوجو والصوت واإلوباءات وكذلك القدرة على التمييز بٌن اؼبؤشرات اؼبختلفة اليت تعترب ىادايت 

ؼبناسبة دبا يسمح ابلتأثًن يف االخرين((                       للعالقات االجتماعية مع القدرة على االستجابة ا
((Gardiner، 1995 : p227                                                              

 (1226ادهام ) -1

ماماهتم الصروبة ))ىو القدرة على التفاعل مع االخرين وىو يشكل مزهباً متوازانً من الشعور ابحتياجات االخرين واىت     
والضمنية ومن اكتساب ؾبموعة من اؼبهارات اليت سبكن الفرد من النجاح والتفاعل معهم يف كل زمن ومكاف(( )ادىاـ، 

 (00، ص 9559
 (1226الطائي ومؤيد ) -3

))انو سلوؾ مركب من عدة قدرات ىي الكفاية االجتماعية والنجاح االجتماعي واؼبسايرة والتعاطف والتسامح      
الجتماعي واالدراؾ واالنضباط االجتماعي فبا يؤدي اذل التعامل مع االخرين وتكوين عالقات اجتماعية انجحة ا

 (009، ص 9559معهم(()الطائي ومؤيد، 
 (1242ادلنابري ) -1

يئة االجتماعية اليت ))عبارة عن ؾبموعة من اؼبهارات اؼبعرفية اليت زبتص بقدرة الفرد اللفظية وتعترب اللفظية وادراكو لثقافة الب     
ينتمي اليها لبناء عالقات اجتماعية سليمة والتصرؼ بطريقة مناسبة يف اؼبواقف االجتماعية لتحقيق اىدافو والتعايش مع 

 (90، ص 9505افراد ؾبتمعو والعادل بسالـ(()اؼبنابري، 
 لى مقيػػػػاس )الطائي ومؤيد(( ألهنما سوؼ تعتمداف ع9559وقد تبنت الباحثتاف التعريف النظري )الطائي ومؤيد، 



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ2221 ربيع الثاني  -0602(، تذرين الثاني 06مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 

(311) 

 أما التعريف االجرائي للذكاء االجتماعي
))الدرجة الكلية اليت وبصل عليها الطالب والطالبة يف ضوء استجابتو لفقرات مقياس الذكاء االجتماعي اؼبستخدـ ؽبذا 

 الغرض((.
 دراسات سابقة

  اوالً : دراسات لفاعلية االان
 (1242دراسة الزعيب ) -4

 النفسي وعالقته بفاعلية األان لدى عينة من طلبة جامعة دمشق( )أألمن 
من بٌن اىداؼ الدراسة التعرؼ على مستوى فاعلية األان لدى عينة من طلبة جامعة دمشق وعالقتو ابألمن النفسي       

 طلبة االانث( وكذلك بٌن -والكشف عن الفروؽ يف متوسطات درجات االمن النفسي وفاعلية األان بٌن )الذكور
الدراسات العلمية والدراسات االنسانية واستخداـ الباحث مقياسٌن جاىزين االوؿ مقياس االمن النفسي اؼبعد من قبل 

( ومت التحقق من الصدؽ بنوعيو ) الصدؽ البنائي 9505( واالخر مقياس فاعلية األان طوره )الغامدي، 9555)شقًن، 
بات للمقياسٌن بطريقة )اعادة االختبار ومعامل ثبات االتساؽ الداخلي والصدؽ االرتباط دبحك للمقياسٌن وحساب الث
( طالب وطالبة مت اختيارىم ابلطريقة العشوائية واستخدمت يف 379الفاكرونباخ( ومت تطبيقها على عينة أتلفت من )

احصائية وتوصلت الدراسة  الدراسة )معامل ارتباط بًنسوف ، واالختبار الثاين لعينة واحدة ومعادلة الفاكرونباخ( كوسائل
أبف طلبة اعبامعة يتمتعوف بفاعلية األان ووجود عالقة اهبابية بٌن االمن النفسي وفاعلية األان ووجود فروؽ ذات داللة 
احصائية يف االمن النفسي وفاعلية األان تبعًا ؼبتغًن اعبنس ولصاحل الذكور ودل تظهر فروؽ ذات داللة احصائية بٌن طلبة 

 (9505العلمية وطلبة الدراسات االنسانية. )الزعيب، الدراسات 
 (1242دراسة مخيس ودالل ) -1

 )فاعلية أألان لدى التالميذ ادلتفوقني وادلتأخرين دراسياً يف ادلرحلة الثانوية(
 هتدؼ الدراسة اذل الكشف عن أىم الفروؽ يف فاعلية األان لتالميذ اؼبرحلة الثانوية وىذا حسب متغًني التحصيل     

اانث( كما ىدفت الدراسة اذل التعرؼ على مدى أتثًن فاعلية أالان يف التالميذ  –التأخر( واعبنس )ذكور  –)التفوؽ 
ااناثً( ولتحقيق اىداؼ البحث قاـ الباحثاف بناء مقياس فاعلية األان الذي يتكوف  –)اؼبتفوقٌن واؼبتأخرين( دراسيًا )ذكورًا 

( وعوعبت 98( وعدد اؼبتأخرين )99( طالب وطالبة وعدد اؼبتفوقٌن )55ن )( فقرة وأتلفت عينة البحث م60من )
البياانت احصائيًا ابستخداـ ) معامل ارتباط بًنسوف، واالختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن، ومعادلة الفاكرونباخ، وبرانمج 

صائية بٌن متوسط درجات التالميذ اغبـز  االحصائي( وأسفرت صبيع نتائج الدراسة على انو ال توجد فروؽ ذات داللة اح
أنثى( على مقياس فاعلية األان كما أنو ال يتأثر بنوع اعبنس  –متأخر( واعبنس )ذكر  –حسب متغًني التحصيل )متفوؽ 

 (9505منخفض(. )طبيس ودالؿ،  –أنثى( دبستوى التحصيل )مرتفع  –)ذكر 
 مؤشرات ودالالت عن الدراسات السابقة لفاعلية االان:   

 كن مناقشة الدراسات السابقة من خالؿ مقارنة مفرداهتا البحثية مع الدراسة اغبالية وعلى النحو االيت :مي
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 -اذلدف : -4

( فقد ىدفت 9505يالحظ من الدراسات السابقة اليت مت عرضها اهنا قد اختلفت يف اىدافها فمثاًل دراسة )الزعيب،      
من طلبة جامعة دمشق وعالقتو ابألمن النفسي والكشف عن الفروؽ يف  اذل التعرؼ على مستوى فاعلية األان لدى عينة

 –متوسطات درجات االمن النفسي والكشف عن الفروؽ يف متوسطات درجات االمن النفسي وفاعلية األان بٌن )الذكور 
روؽ ( اذل الكشف عن اىم الف9505انساين( وىدفت دراسة )طبيس ودالؿ،  –االانث( وكذلك بٌن التخصص )علمي 

اانث(  –التأخر( واعبنس )ذكور  –يف فاعلية األان لتالميذ اؼبرحلة الثانوية وىذا حسب متغًني التحصيل )التفوؽ 
 وإاناثً(. –والتعرؼ على مدى أتثًن فاعلية األان يف التالميذ )اؼبتفوقٌن واؼبتأخرين( دراسياً )ذكوراً 

 -العينة : -1

اخرى تبعاً للتباين اؼبوجود بٌن تلك الدراسات فقد تراوح عدد افراد العينة يف أما حجم العينة فيختلف من دراسة اذل      
( طالب وطالبة وأختًنوا 555( فردًا أما البحث اغبارل فقد بلغ عدد افراد العينة )379 - 55الدراسات السابقة بٌن )
 ابلطريقة العشوائية الطبقية.

 -األداة : -3

تلفة لتحقيق اىدافها، بعضها استخدمت مقاييس جاىزة مثل دراسة )الزعيب، استخدمت الدراسات السابقة ادوات ـب     
( أما البحث اغبارل فقد 9505( بينما قامت دراسة أخرى ببناء مقياس قوة األان مثل دراسة )طبيس ودالؿ، 9505

 قامت الباحثتاف ببناء مقياس فاعلية األان.
 -الوسائل االحصائية :  -1

ابقة العديد من الوسائل اإلحصائية يف استخراج النتائج ودبا يتناسب مع اىدافها ومن استخدمت الدراسات الس     
الوسائل اإلحصائية اؼبستخدمة ىي ) معامل ارتباط بًنسوف، ومعادلة الفاكرونباخ، واالختبار التائي لعينة واحدة، واالختبار 

التائي لعينة واحدة واالختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن  التائي لعينتٌن مستقلتٌن(. اما البحث اغبارل فقد استخدـ االختبار
 ومعامل ارتباط بًنسوف وربليل التباين االحادي واالختبار الزائي.

 -الصدق والثبات : -2

استخدمت يف الدراسات السابقة طرقًا عديدة يف حساب الصدؽ والثبات اليت تتناسب مع اىدافها . أما البحث      
 باحثتاف الصدؽ الظاىري والصدؽ اؼبنطقي وصدؽ البناء والثبات بطريقة اعادة االختبار.اغبارل فقد استخدمت ال

 -النتائج : -3

تنوعت نتائج الدراسات السابقة حبسب طبيعة الدراسات وأىدافها وفرضياهتا والعينات والوسائل االحصائية، أما      
 يف الفصل الرابع.البحث اغبارل فسوؼ يتم عرض ما توصلت أليو الباحثتاف من نتائج 

 اثنيًا: دراسات الذكاء االجتماعي
 (1226دراسة )عسقول،  -4

 )الذكاء االجتماعي وعالقته ابلتفكري الناقد وبعض ادلتغريات لدى طلبة اجلامعة(
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استهدفت الدراسة التعرؼ على مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة كلية الرتبية  ابعبامعة االسالمية بغزة وعالقتو     
اانث( والتخصص  –تفكًن الناقد وكذلك اهباد الفروؽ يف الذكاء االجتماعي تبعًا للمتغًنات التالية اعبنس )ذكور ابل

( طالب وطالبة مت اختيارىم ابلطريقة العشوائية اؼبنتظمة واستخدـ 380آداب( وتكونت عينة الدراسة من ) –)علـو 
( واالخر مقياس التفكًن الناقد 0993ي اؼبعد من قبل )الغوؿ، الباحث مقياسٌن جاىزين االوؿ مقياس الذكاء االجتماع

( وبعد استخراج الصدؽ الظاىري للمقياسٌن والتأكد من ثبات اؼبقياسٌن عن 0996اؼبعد من قبل )عبدالسالـ وفبدوح، 
ت اغبسابية واالوزاف طريق اعادة االختبار والتجزئة النصفية للثبات، ومعامل ارتباط بًنسوف واختبار الفاكرونباخ، اؼبتوسطا

النسبية( واظهرت النتائج أف طلبة اعبامعة يتمتعوف دبستوى متدين يف الذكاء االجتماعي ووجود عالقة دالة احصائيًا بٌن 
اانث(  –الذكاء والتفكًن الناقد وال توجد فروؽ يف الذكاء االجتماعي لطلبة اعبامعة تعزى الختالؼ النوع )ذكور 

 (9559آداب( )عسقوؿ،  – والختالؼ التخصص )علـو
 ( 1226دراسة )الطائي وأخرون،  -1

 )بناء مقياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة االوىل لكلية الرتبية الرايضية جامعة ادلوصل(
استهدفت الدراسة اذل بناء مقياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة االوذل كلية الرتبية الرايضية والتعرؼ على مستوى      
االجتماعي ولتحقيق اىداؼ البحث مت استخداـ مقياس الذكاء االجتماعي واؼبعدة من قبل الباحثوف واؼبكوف من الذكاء 
( ؾباالت وبعد استخراج الصدؽ الظاىري واحملتوى وثباتو بطريقة التجزئة النصفية ومت تطبيقو 5( فقرة وتوزعت على )00)

ابلطريقة العشوائية وعوعبت البياانت احصائيًا ابستخداـ ( طالب وطالبة مت اختيارىم 935على عينة أتلفت من )
)اؼبتوسط اغبسايب، اؼبنواؿ، واالكبراؼ اؼبعياري، معادلة معامل االلتواء، ومعامل االرتباط بًنسوف ومعامل االرتباط البسيط، 

ؤه يف الدراسة وسبتع طلبة السنة واالختبار الثاين لعينة واحدة والنسبة اؼبئوية واظهرت النتائج فاعلية اؼبقياس الذي مت بنا
 (9559الدراسية االوذل بذكاء اجتماعي دبستوى فوؽ اؼبتوسط. )الطائي وأخروف، 

 ( 1243دراسة )الرفاعي،  -3

 )اتساق الذات وعالقته ابلذكاء االجتماعي لدى جامعة ادلوصل(
وعالقتو ابتساؽ الذات والكشف عن من اىداؼ الدراسة التعرؼ على مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة اعبامعة      

الرابع(  –اانث( والسنة الدراسية )الثاين  –الفروؽ يف مستوى الذكاء االجتماعي يف ضوء اؼبتغًنات التالية اعبنس )ذكور 
انساين( ولتحقيق اىداؼ البحث قامت الباحثة ببناء مقياس اتساؽ الذات واستخدمت مقياس  –والتخصص )علمي 

اس الذكاء االجتماعي ومت التحقيق من الصدؽ بطريقة )اعادة االختبار، االتساؽ الداخلي( ومث ( لقي9559)ادىاـ، 
( 9503 – 9509( طالب وطالبة من طلبة )جامعة اؼبوصل( للعاـ الدراسي )603تطبيقها على عينة أتلفت من )

ار الزائي ومعادلة الفاكرونباخ ومعامل وعوعبت البياانت احصائيًا ابستخداـ )االختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن واالختب
االرتباط اؼبتعددة( واظهرت النتائج أف طلبة اعبامعة يتمتعوف دبستوى متوسط من الذكاء االجتماعي ووجود عالقة اهبابية 
ذات داللة احصائية يف الذكاء االجتماعي وفق متغًني اعبنس والسنة الدراسية بينما يوجد فرؽ ذي داللة احصائية يف 
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ذكاء االجتماعي وفق متغًن التخصص ولصاحل طلبة التخصص االنساين بينما ال بوجد فرؽ داؿ وفق متغًني اعبنس ال
 ( 9503والسنة.)الرفاعي، 

 مؤشرات ودالالت عن الدراسات السابقة للذكاء االجتماعي
 على النحو االيت:ميكن مناقشة الدراسات السابقة من خالؿ مقارنة مفرداهتا البحثية مع الدراسة اغبالية و 

 -اذلدف : -4

( ىدفت 9559يالحظ من الدراسات السابقة اليت مت عرضها أهنا قد اختلفت يف اىدافها فمثاًل دراسة )عسقوؿ،      
الدراسة اذل التعرؼ على مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة كلية الرتبية اعبامعة االسالمية بغزة وعالقتو ابلتفكًن الناقد 

آداب(  –اانث( والتخصص )علـو  –الفروؽ يف الذكاء االجتماعي تبعًا للمتغًنات التالية اعبنس )ذكور وكذلك اهباد 
اذل بناء مقياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة االوذل لكلية الرتبية الرايضية  (9559وىدفت دراسة )الطائي وأخروف، 

( التعرؼ على مستوى 9503دفت دراسة )الرفاعي، جامعة اؼبوصل والتعرؼ على مستوى الذكاء االجتماعي بينما ى
الذكاء االجتماعي لدى طلبة اعبامعة وعالقتو ابتساؽ الذات والكشف عن الفروؽ يف مستوى الذكاء االجتماعي يف ضوء 

 انساين(. –الرابع( والتخصص )علمي  –اانث( والسنة الدراسية )الثاين  –اؼبتغًنات التالية اعبنس )ذكور 
 -العينة : -1

أما حجم العينة فيختلف من دراسة اذل اخرى تبعاً للتباين اؼبوجود بٌن تلك الدراسات يف طبيعة االىداؼ واؼبتغًنات      
يضمها كل الدراسات، فقد أتلفت العينات االساسية للدراسات السابقة من شروبة طلبة اعبامعات ويرتاوح حجمها ما 

( طالب وطالبة اختًنوا ابلطريقة 555رل فسيكوف عدد افراد العينة )( طالب وطالبة أما البحث اغبا603 – 935بٌن )
 العشوائية الطبقية من طلبة جامعة اؼبوصل.

 -األداة :  -3

استخدمت الدراسات السابقة ادوات ـبتلفة لتحقيق اىدافها، بعضها استخدمت مقاييس جاىزة مثل دراسة      
دراسة أخرى ببناء مقياس الذكاء االجتماعي مثل دراسة  ( بينما قامت9503( ودراسة )الرفاعي، 9559)عسقوؿ، 

 ( كأداة للبحث.9559( . أما البحث اغبارل فسوؼ يتبىن مقياس )الطائي وأخروف، 9559)الطائي وأخروف، 
 -الوسائل االحصائية : -1

اىدافها من  استخدمت الدراسات السابقة العديد من الوسائل االحصائية يف استخراج النتائج ودبا يتناسب مع     
الوسائل االحصائية اؼبستخدمة ىي )معامل ارتباط بًنسوف، ومعادلة الفاكرونباخ، اؼبتوسطات اغبسابية، واالوزاف النسبية، 
اؼبتوسط اغبسايب، اؼبنواؿ، معادلة معامل االلتواء، ومعامل االرتباط بًنسوف، ومعامل االرتباط البسيط، االختبار التائي 

الختبار الزائي، ومعامل االرتباط اؼبتعددة( . أما البحث اغبارل فقد استخدـ االختبار التائي لعينة لعينتٌن مستقلتٌن، ا
 واحدة واالختبار التائي لعينتٌن مستقلتٌن ومعامل ارتباط بًنسوف وربليل التباين االحادي واالختبار الزائي .
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 -الصدق والثبات :  -2

يدة يف حساب الصدؽ والثبات اليت تناسب مع اىدافها. أما البحث استخدمت يف الدراسات السابقة طرؽ عد     
 اغبارل فقد استخدمت الباحثتاف الصدؽ الظاىري وصدؽ احملتوى وصدؽ البناء والثبات بطريقة اعادة االختبار.

 -النتائج :  -3

سائل اإلحصائية، أما تنوعت نتائج الدراسات السابقة حبسب طبيعة الدراسات وأىدافها وفرضياهتا والعينات والو      
 البحث اغبارل فسوؼ يتم عرض ما توصلت اليو الباحثتاف من نتائج يف الفصل الرابع .

 االجراءات
 اجراءات البحث

 اوالً : منهج البحث:
ستتبع الباحثتاف اؼبنهج الوصفي االرتباطي ويف ىذا الصدد يعرؼ )مبارؾ( اؼبنهج الوصفي أنو ذلك اؼبنهج الذي يقـو      
وصف ظاىرة من الظواىر للوصوؿ اذل اسباب ىذه الظاىرة والعوامل اليت تتحكم فيها، واستخالص النتائج لتعميمها على 

 ( .35:  0999ويتم ذلك وفق خطة حبثية معينة من خالؿ ذبميع البياانت وتنظيمها وربليلها )مبارؾ، 
 اثنياً : رلتمع البحث:

( 09886وصل بكلياهتا العلمية واالنسانية والطبية واؽبندسية واؼبكوف من )ميثل ؾبتمع البحث صبيع طلبة جامعة اؼب     
 طالباً وطالبة .

 اثلثاً : عينة البحث:
 عينة الكليات : - أ

( اذل 9505% حيث اشار )عبداللطيف، 3مت اختيار عينة من كليات جامعة اؼبوصل بطريقة عشوائية طبقية بنسبة      
 -% فأقل.)شبكة اغبوت5% اما اذا عشرات االالؼ 05ة االختيار أف اجملتمع اذا كاف بضعة االؼ نسب

http://www.furtdp.com ) 
أذا مت اختيار )كلية طب االسناف( عن اجملموعة الطبية و)ىندسة كهرابء( عن اجملموعة اؽبندسية و)كلية اآلداب( عن 

( عن الكليات العلمية*  .0اجملموعة االنسانية و)وكلية العلـو
 والفروع : عينة االقسام - ب

 مت اختيار فرع من كل كلية ومن الصف الثاين حصراً 
 
 
 

 

                                           
*
 شؤون الطلبة في تصنيف الكليات الى اربع مجاميع. -علمًا أن الباحثتان استعانتا برئاسة الجامعة 
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 (4اجلدول رقم )
 عينة البحث االساسية موزعني حسب متغري التخصص

 القسم، الصف الكلية
 عدد الطلبة

 اجملموع
 اانث ذكور

 005 05 75 جراحة االسناف طب اسناف
 035 05 95 قسم الكهرابء اؽبندسة
 035 75 65 التاريخ اآلداب
 085 95 95 كيمياء العلـو

 555 905 305 اجملموع
 عينة الطلبة –ج 
 ( طالب وطالبة555مت اختيار عينة عشوائية طبقية بلغ عددىا )      

 أدوات البحث
 مقياس )فاعلية األان(  -4

 س خاص هبذا البحث .نظراً لعدـ توفر مقياس لفاعلية األان على طلبة اعبامعة لذا ارأتت الباحثتاف بناء مقيا     
ومن خالؿ مراجعة االدبيات السابقة ونظرية اريكسوف مت ربديد ثالث جوانب لفاعلية االان وىي )القدرة على العطاء 

 والتسامح وسرعة التكيف( .
 اعداد الفقرات  -1

مت اختيار سلم ( سلبية و 06( فقرة اهبابية و)96( فقرة منها )09من خالؿ مراجعة االدبيات السابقة مت صياغة )     
لإلجابة ويكوف من طبسة بدائل )تنطبق علي بدرجة كبًنة جداً، تنطبق علي بدرجة كبًنة، تنطبق علي بدرجة متوسطة، 

 تنطبق علي بدرجة قليل، تنطبق علي بدرجة قليلة جداً( .
 التجربة االستطالعية للمقياس -3

بة من طلبة كلية الرتبية للعلـو الصرفة للتعرؼ عن مدى ( طالباً وطال35مت تطبيق الفقرات بصورهتا االولية على )     
 وضوح الفقرات ومالئمتها لقياس فاعلية االان وقد اتضح من التجربة اف الفقرات جيدة وواضحة .

 Face validityالصدق الظاهري  -1

على ؾبموعة ( اذل اف افضل طريقة للتأكد من صدؽ االختبار واؼبقياس ىي عرض فقراتو Eble،` 1972ويشًن )     
( وقد ربقق ىذا النوع Eble،` 1972 : 155من اػبرباء للحكم على صالحيتها يف قياس اػباصية اليت وضع ألجلها )

من الصدؽ يف مقياس فاعلية األان وذلك بعرض فقراتو على ؾبموعة من اػبرباء واحملكمٌن اؼبتخصصٌن يف علم النفس وقد 
%( حيث اشار بلـو اذل حصل اؼبقياس على نسبة 055 -% 87بٌن ) حصلت الفقرات على نسبة اتفاؽ تراوحت ما
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، 75اتفاؽ ) ( علماً أف بعض 096، ص 0983%( من اػبرباء فأكثر، ميكن الشعور ابالرتياح من حيث الصدؽ )بلـو
 اػبرباء ابدوا بعض التعديالت البسيطة اليت تتعلق ابلصياغة اللغوية لبعض الفقرات .

 Validity Logicalالصدق ادلنطقي  -2

ىو من اػبطوات االوذل يف تصميم االختبار إذ يتم ربديد الظاىرة اؼبراد قياسها ربديداً منطقياً مث ربليل موضوع      
( 035، ص 9559االختبار ربليالً شامالً يؤدي اذل تبياف اقسامو وترتيبها سبهيداً لوضع الفقرات )أبو حويج واخروف، 

( 680، ص 0975ختبار الذي ميثل سبثيالً سليماً للمجاالت اؼبراد دراستها )الغريب، فاالختبار الصادؽ منطقياً ىو اال
 وقد ربقق ىذا الصدؽ هبذا اؼبقياس اذ توزعت فقراتو وفقاً للمجاالت .

 صدق البناء :
، 0978وتعد معامالت االرتباط بٌن درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس دلياًل على صدؽ البناء )أسعد،       
( ويعد من أىم انواع الصدؽ اؼبستخدـ مع السمات االفرتاضية كالذكاء والتفكًن واالدراؾ واالستدالؿ ألنو 330ص 

( طالب وطالبة 55( وقد مت تطبيق اؼبقياس على عينة من )060، ص 0985يشكل االطار النظري الختباراهتا )عودة، 
( 99,5 - 60,5رجة الكلية وتراوحت معامالت االرتباط ما بٌن )ومت حساب معامل االرتباط بٌن درجة كل فقرة مع الد

. 
 Item Discriminationقوة متييز الفقرة 

( طالب وطالبة من اؼبرحلة الثانية موزعٌن على 955وللتأكد من سبييز الفقرات قامت الباحثتاف بتطبيق اؼبقياس على )     
 -وحساب الدرجات قامت الباحثتاف أبتباع اػبطوات االتية :الكلية االنسانية والعلمية وبعد تصحيح االستمارات 

 ( طالب وطالبة .955تطبيق اؼبقياس على عينة مكوف ) -0

 مت تصحيح اؼبقياس وترتيب درجات الطلبة من أعلى درجة اذل اوطأ درجة . -9

تشػاهبتٌن وبلػغ ( من الدرجات الدنيا للحصوؿ علػى افضػل ؾبمػوعتٌن م97%( من الدرجات العليا و)97مت ربديد نسبة ) -3
( طالػب وطالبػة وتراوحػت القيمػة التائيػة مػا 50( طالب وطالبػة وعػدد افػراد اجملموعػة الػدنيا )50عدد افراد اجملموعة العليا )

( لذا مت حذؼ  96,0( ىذا ومت حذؼ الفقرات اليت قيمتها التائية اصغر من اعبدولية البالغة)  005,08 - 79,0بٌن) 
 ( .9وضح يف جدوؿ رقم )( كما م39و  90الفقرتٌن )

 (1اجلدول رقم )
 القوة التمييزية لفقرات مقياس فاعلية األان

 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات

0 
 90365,0 6996,3 عليا

995,0 
 39053,0 0080,9 دنيا

 979,05 99985,5 9963,0 عليا 9
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات
 96668,5 3750,0 دنيا

3 
 69798,5 5556,0 عليا

995,05 
 85560,5 0000,0 دنيا

0 
 05559,0 5556,3 عليا

055,7 
 73385,5 3333,0 دنيا

5 
 05688,0 9593,3 عليا

363,6 
 66885,5 9963,0 دنيا

6 
 38778,0 8008,9 عليا

099,3 
 33005,0 6996,0 دنيا

7 
 97598,0 5555,0 عليا

300,6 
 97905,0 8008,0 دنيا

8 
 59509,0 9593,0 عليا

566,7 
 98507,0 9635,0 دنيا

9 
 98850,5 0080,0 عليا

590,09 
 79053,5 9963,0 دنيا

05 
 97905,0 8008,3 عليا

078,05 
 09366,5 0000,0 دنيا

00 
 75996,5 5085,0 عليا

900,05 
 60973,5 0805,0 دنيا

09 
 85560,5 0000,0 عليا

508,03 
 99650,5 3750,0 دنيا

03 
 59098,0 5375,0 عليا

357,09 
 53376,5 0080,0 دنيا

00 
 06335,0 7057,3 عليا

358,00 
 38095,0 5700,0 دنيا
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات

05 
 59098,0 5375,0 عليا

507,09 
 65059,5 0080,0 دنيا

06 
 59950,0 9593,0 عليا

505,09 
 70903,5 9593,0 دنيا

07 
 05905,0 3333,0 عليا

535,09 
 78698,5 0859,0 ادني

08 
 30570,0 8889,3 عليا

369,9 
 76985,5 0080,0 دنيا

09 
 08355,0 9593,3 عليا

393,3 
 06566,0 9959,0 دنيا

95 
 99567,0 5085,9 عليا

030,3 
 09907,0 5085,0 دنيا

90 
 70059,5 3750,0 عليا

799,0 
 85669,0 9963,3 دنيا

99 
 38675,0 5555,0 عليا

853,7 
 55999,0 0570,0 دنيا

93 
 09067,0 5700,0 عليا

558,6 
 38065,0 7537,0 دنيا

90 
 98090,5 9593,0 عليا

668,05 
 55568,0 3750,0 دنيا

95 
 99006,0 5375,0 عليا

095,9 
 80395,5 0570,0 دنيا

96 
 95560,0 0000,0 عليا

855,7 
 57906,0 6996,0 دنيا
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات

97 
 59950,0 9593,0 عليا

563,05 
 93375,5 0000,0 دنيا

98 
 70059,5 3750,0 عليا

097,05 
 73385,5 3333,0 دنيا

99 
 83887,5 3750,0 عليا

998,00 
 97059,5 0570,0 دنيا

35 
 37999,0 9635,3 عليا

658,7 
 97508,5 0805,0 دنيا

30 
 00568,0 0859,0 عليا

805,9 
 93375,5 0000,0 دنيا

39 
 97985,5 5375,3 عليا

360,9 
 55900,0 9999,3 دنيا

33 
 95890,0 5555,0 عليا

990,7 
 05996,0 7537,0 دنيا

30 
 66885,5 7537,0 عليا

989,09 
 00059,0 6996,0 دنيا

35 
 93599,5 5085,0 عليا

065,00 
 96668,5 6996,0 دنيا

36 
 57059,0 5700,0 عليا

657,9 
 89305,5 0805,0 دنيا

37 
 88353,5 3750,0 عليا

003,05 
 50070,5 9963,0 دنيا

38 
 97059,5 8889,3 عليا

065,8 
 55553,0 5556,0 دنيا

 530,05 05550,0 9635,3 عليا 39



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ2221 ربيع الثاني  -0602(، تذرين الثاني 06مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 

(311) 

 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات
 96688,5 5700,0 دنيا

05 
 83955,5 3333,0 عليا

095,05 
 58309,0 5996,0 دنيا

00 
 59569,5 7057,0 عليا

005,08 
 79757,5 0970,0 نياد

09 
 98090,5 9593,0 عليا

568,00 
 08330,5 0859,0 دنيا

 

 -الثبات :
ويتم حساب ىذا النوع من الثبات أبجراء  Test Retestثبات االستجابة ويسمى ايضاً ثبات اعادة االختبار      

ة بعد مرور مدة من الزمن ويتم حساب معامل تطبيق للمقياس على عينة من الطلبة مث اعادة تطبيق اؼبقياس على نفس العين
( طالب وطالبة وقد اختارت 35االرتباط بٌن مرتٌن االختبار وقد قامت الباحثتاف بتطبيق اؼبقياس على عينة بلغ عددىا )

( اذل اف افضل فرتة زمنية بٌن االختبار االوؿ والثاين ىو م05الباحثتاف فرتة زمنية قدرىا ) ( 05ن )( يوماً اذ يشًن )بلـو
( وهبذا مت حساب معامل االرتباط بٌن وقيت التطبيق ووجد أف 095، ص 0983( يوما )اؼبفيت واخروف، 90يوما اذل )

 ( .903,0( مت حساب القيمة التائية ؼبعامل االرتباط ووجد اهنا تساوي )89,5معامل االرتباط يساوي )
 -الصورة النهائية دلقياس فاعلية االان :

 اء من اجراءات الصدؽ والثبات والتمييز اصبح اؼبقياس بصيغتو النهائية وىو مكوف من بعد االنته     
( فقرة ذات طبسة بدائل )تنطبق علي بدرجة كبًن جداً، تنطبق علي بدرجة كبًنة، تنطبق علي بدرجة متوسطة، 05)

( وهبذا تكوف الدرجة العليا 0، 9، 3، 0، 5تنطبق علي بدرجة قليلة، تنطبق علي بدرجة قليلة جداً( ترتاوح درجاهتا من )
 (. 095( ودبتوسط فرضي قدره )05( درجة والدرجة الدنيا )955على اؼبقياس )

 (3جدول رقم )
 يوضح تصحيح مقياس فاعلية االان وحساب الدرجات

 ادلستوايت الدرجات
 اؼبستوى اؼبتدين 85  – 05
 اؼبستوى اؼبتوسط 65 - 85
 اؼبستوى العارل 955 - 065
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 ( توزيع الدرجات على ادلنحين القياسي دلقياس فاعلية االان4يوضح الشكل )
 
 
 
 
   
   
 
 

 

 
 -مقياس الذكاء االجتماعي :

( كونو معد على طلبة اعبامعة لطلبة 9559لغرض قياس الذكاء االجتماعي تبنت الباحثتاف مقياس )الطائي واخروف،      
ة جامعة اؼبوصل يهدؼ اذل توفًن اداة قياس صادقة واثبتة لقياس مستوى الذكاء السنة االوذل كلية الرتبية الرايضي

( فقرة، موزعة على )طبسة( ؿباور، وتتم االجابة على فقرات اؼبقياس 09االجتماعي، أتلف اؼبقياس بصورتو النهائية من )
أحياانً، اندراً، ابداً(، وتكوف األوزاف تبعاً من خالؿ طبسة بدائل مرتبة تنازلياً على مقياس ليكرت اػبماسي )دائماً، غالباً، 

( 5 – 0( درجة، والعكس صحيح ابلنسبة للفقرة السلبية بٌن )0 – 5ؼبضموف الفقرة االهبابية تعطى ؽبا االوزاف بٌن )
 ( درجة وعلى09( درجة، أما الدرجة الكلية الدنيا للمقياس ىي )905درجة، تكوف الدرجة الكلية العليا للمقياس ىي )

 الرغم من كوف اؼبقياس معد على عينة مقارنة لعينة البحث .
 -صدق الفقرات :

( ويقصد ابلصدؽ أف 955، ص 9550يعد الصدؽ الشرط االوؿ واالىم من شروط صالحية اؼبقياس )ميخائيل،     
، 9559ويج واخروف، يقيس اؼبقياس فعاًل القدرة أو السمة أو االذباه أو االستعداد الذي وضع االختبار لقياسو.)أبو ح

 (039ص 
 -أنواع الصدق :

 -الصدق الظاهري : - أ

ويقصد بو مدى قدرة الفقرات على قياس الظاىرة اؼبطلوب قياسها ويقاس الصدؽ الظاىري بعرض فقرات اؼبقياس      
أف فقرات  بصيغتو االولية على ؾبموعة من اػبرباء اؼبتخصصٌن يف علم النفس الرتبوي للحكم على صالحية الفقرات علماً 

 %( .85اؼبقياس مت االتفاؽ عليها بنسبة )
 -صدق احملتوى : - ب

321 211 321 11 41 

 مستوى عالي مستوى متوسط مستوى متدني
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وقد مت قياس ىذا النوع من الصدؽ عن طريق ربليل )الذكاء االجتماعي( وربديد مفهومو ربديداً كامالً وربديد ابعاده      
د واستعانت الباحثتاف ابػبرباء وربديد مفهـو كل بعد من االبعاد ومطابقة فقرات كل بعد مع االبعاد مع التعريف احملد

 لتحديد مدى سبثيل كل فقرة من الفقرات للبعد الذي تنتمي اليو .

 -صدق البناء : - ت

ىو الذي يبٌن اىتماـ االختبار نفسو من خالؿ التكامل الوظيفي للفقرات يف ترابطها وقدرهتا على التمييز بٌن اولئك      
 ميتلكوهنا وخاصة يف االختبارات اليت يتم اعدادىا لقياس السمات الشخصية  الذين ميتلكوف اػباصية اؼبقاسة مع الذين ال
 (   065، ص 0987كاؼبيوؿ واالذباىات. )عودة وفتحي، 

 -ويقاس صدؽ البناء بعدة طرؽ ويف البحث اغبارل مت اعتماد الطريقتٌن االتيتٌن :
اذ مت تطبيق اؼبقياس على عينة من الطلبة حساب معامل االرتباط بٌن درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس  -0

( طالػػب وطالبػػة ومػػن مث مت حسػػاب درجػػاهتم ألجػػل احتسػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػٌن درجػػة كػػل فقػػرة مػػع 055بلػغ عػػددىم )
 ( 63,5 - 30,5الدرجة الكلية للمقياس وتراوحت معامالت االرتباط ما بٌن )

 -القوة التمييزية لفقرات دلقياس الذكاء االجتماعي:
لغرض حساب القوة التمييزية لفقرات مقياس الذكاء االجتماعي قامت الباحثتاف بتطبيق مقياس الذكاء االجتماعي      

( طالب وطالبة من خارج العينة االساسية وابستخداـ معادلة التمييز مت استخراج سبييز الفقرات بعد حساب 955على )
%( من االستمارات اؼبصممة 97ازليًا وبعد ذلك مت سحب )النتائج عن طريق ترتيب الدرجات اؼبتحصل عليها تن

لإلجاابت العليا ونفس النسبة لإلجاابت الدنيا وبذلك بلغ عدد االستمارات اليت صححت ابالعتماد على ىذه النسبة 
ريق اؼبعادلة ( استمارة لكل من اجملموعة العليا والدنيا من عينة الطلبة، وابستخداـ اؼبعاعبة االحصائية للنتائج عن ط50)

 - 989,0الرايضية التمييز، اتضح من خالؿ النتائج أف صبيع فقرات اؼبقياس كانت فبيزة وتراوحت القيمة التائية ما بٌن )
 ( .0( ومت االبقاء على صبيع الفقرات كما موضح يف جدوؿ رقم )790,08

 (1اجلدول رقم )
 القوة التمييزية لفقرات مقياس الذكاء االجتماعي

 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات

0 
 80355,5 9593,0 عليا

790,08 
 39596,5 0000,0 دنيا

9 
 57735,5 5556,0 عليا

309,00 
 90365,0 6996,0 دنيا

3 
 96668,5 3750,0 عليا

503,00 
 55999,0 0570,0 دنيا
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات

0 
 78698,5 0859,0 عليا

333,5 
 33765,0 5996,9 دنيا

5 
 89056,5 5556,3 عليا

508,6 
 90509,0 8008,0 دنيا

6 
 90706,0 5996,3 عليا

357,3 
 95078,0 0805,9 دنيا

7 
 97505,0 3750,3 عليا

989,0 
 05688,0 9593,9 دنيا

8 
 00005,0 333,3 عليا

908,5 
 75996,5 0805,0 دنيا

9 
 09395,0 0000,9 عليا

097,3 
 79069,5 3750,0 دنيا

05 
 36908,0 5085,3 عليا

085,0 
 58650,0 0000,9 دنيا

00 
 97505,0 3750,3 عليا

989,9 
 05688,0 9593,9 دنيا

09 
 00005,0 3333,3 عليا

908,5 
 75996,5 0805,0 دنيا

03 
 09395,0 0000,9 عليا

097,3 
 79069,5 3750,0 دنيا

00 
 36908,0 5085,3 عليا

085,0 
 58650,0 0000,9 نياد

05 
 36908,0 0805,3 عليا

996,3 
 56350,0 0080,9 دنيا

 359,0 09395,0 0000,3 عليا 06
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات
 57906,0 6996,0 دنيا

07 
 09595,0 5556,3 عليا

530,7 
 83955,5 6667,0 دنيا

08 
 03735,0 7537,3 عليا

557,5 
 53555,0 5700,9 دنيا

09 
 05996,0 9963,3 عليا

309,9 
 59753,0 0000,9 دنيا

95 
 97885,0 0570,3 عليا

099,5 
 53775,0 6667,0 دنيا

90 
 93059,0 9963,3 عليا

567,7 
 63655,5 0570,0 دنيا

99 
 08750,0 5556,3 عليا

879,6 
 93375,5 5556,0 دنيا

93 
 33973,0 9999,3 عليا

953,0 
 96577,5 6667,0 دنيا

90 
 30705,0 9593,3 عليا

969,3 
 96098,0 8509,0 دنيا

95 
 58735,0 5085,3 عليا

860,6 
 97059,5 5996,0 دنيا

96 
 05559,0 8889,9 عليا

595,9 
 35663,0 9959,0 دنيا

97 
 33973,0 0000,9 عليا

605,3 
 70059,5 3750,0 دنيا

 396,0 85950,5 9593,3 عليا 98
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات
 05683,0 5700,9 دنيا

99 
 05996,0 9963,3 ياعل

895,0 
 9958,0 8509,0 دنيا

35 
 83955,5 3333,0 عليا

095,05 
 58309,0 5996,0 دنيا

30 
 59950,0 9593,0 عليا

505,09 
 70903,5 9593,0 دنيا

39 
 98850,5 0080,0 عليا

590,09 
 79053,5 9963,0 دنيا

33 
 55506,0 7057,3 عليا

700,6 
 98706,0 9306,9 دنيا

30 
 99985,5 9963,0 عليا

979,05 
 96668,5 3750,0 دنيا

35 
 99006,0 5375,0 عليا

095,9 
 80395,5 0570,0 دنيا

36 
 99006,0 5375,0 عليا

095,9 
 80395,5 0570,0 دنيا

37 
 98090,5 9593,0 عليا

668,05 
 55568,0 3750,0 دنيا

38 
 99985,5 9965,0 عليا

973,05 
 96668,5 3750,0 دنيا

39 
 98850,5 0080,0 عليا

590,09 
 79053,5 9963,0 دنيا

05 
 97905,0 8008,3 عليا

078,05 
 09366,5 0000,0 دنيا
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 ت زلسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب اجملموعة الفقرات

00 
 96668,5 3750,0 عليا

53,00 
 55999,0 0570,0 دنيا

09 
 83955,5 5556,3 عليا

557,5 
 03735,0 6667,0 دنيا

 
 جتماعيالثبات دلقياس الذكاء اال

يقصد بثبات االختبار أبنو حصوؿ اؼبستجيب على نفس الدرجة تقريبًا بٌن مرات االعادة اؼبتكررة ألجراء االختبار      
 ( .003، ص 9555)القمش واخروف، 

 -طريقة اعادة االختبار :  -4

اعادة تطبيق نفس وترتكز ىذه الطريقة يف حساب الثبات على تطبيق االختبار على عينة من اؼبفحوصٌن، مث      
االختبار على نفس افراد العينة بعد مدة من الزمن ترتاوح بٌن يـو واحد اذل اايـ عدة ومن مث حساب معامل االرتباط بٌن 

 ( .969، ص 9550التطبيقٌن )ميخائيل، 
الذكاء  وقد قامت الباحثتاف ابستخداـ ىذه الطريقة للتحقق من ثبات االختبار، وذلك من خالؿ تطبيق مقياس     

( فردًا ومن مث اعادة تطبيق نفس اؼبقياس وعلى نفس العينة 05االجتماعي على عينة من الطلبة والطالبات بلغ عددىم )
( يوماً، بعد حساب معامل االرتباط بٌن التطبيقٌن االوؿ والثاين من خالؿ استخداـ 05من الطلبة والطالبات بعد مدة )

( وعند حساب القيمة التائية ؼبعامل االرتباط وجد اهنا 85,5رتباط )معامل ارتباط بًنسوف بلغت درجة اال
 ( لذا معامل الثبات داؿ احصائياً.55,5( وىي اكرب من اعبدولية عند مستوى داللة )50,6تساوي)

 
 الصيغة النهائية دلقياس الذكاء االجتماعي

( فقرة ذات 09ىزاً بصيغتو النهائية وىو مكوف من )بعد االنتهاء من اجراء الصدؽ والثبات والتمييز اصبح اؼبقياس جا     
( هبذا تكوف الدرجة العليا على 0، 9، 3، 0، 5طبسة بدائل )دائماً، غالباً، احياانً، اندراً، ابداً( ترتاوح درجاهتا من )

 ( درجة .096( درجة ودبتوسط فرضية قدره )09( درجة والدرجة الدنيا )905اؼبقياس )
 صحيح مقياس الذكاء االجتماعي وحساب الدرجاتيوضح ت (2جدول رقم )
 ادلستوايت الدرجات

 اؼبستوى اؼبتدين 80  – 09
 اؼبستوى اؼبتوسط 068 -80
 اؼبستوى العارل 905 -068
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 ( توزيع الدرجات على ادلنحين القياسي دلقياس الذكاء االجتماعي1يوضح الشكل )
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 النتائج

 يف ىذا الفصل عرض النتائج وفقاً ألىداؼ البحث عرض النتائج ومناقشتها سيتم
 )التعرؼ على مستوى فاعلية األان لدى طلبة جامعة اؼبوصل( نتائج اذلدف االول -0

( درجة وعند مقارنة ابلوسط 5955,059( يظهر اف اؼبتوسط اغبسايب اؼبتحقق قدره )6من خالؿ اعبدوؿ رقم )      
( أعلى من القيمة التائية اعبدولية والبالغة 903,00التائية احملسوبة والبالغة )( وأظهرت النتائج اف القيمة 095الفرضي )

 ( 509( ودرجة حرية )55,5( عند مستوى داللة )965,0)
 (3اجلدول رقم )

 نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بني ادلتوسط ادلتحقق وادلتوسط الفرضي دلقياس لفاعلية األان

ادلتوسط  العـــدد
 احلسايب

ادلتوسط 
 الفرضي

االحنراف 
 ادلعياري

 القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة الداللة

 يوجد فرؽ داؿ 965,0 903,00 95695,07 095 5955,059 555
من خالؿ اعبدوؿ اعاله يتبٌن اف طلبة اعبامعة يتمتعوف دبستوى متوسط من فاعلية االان وقد يعزى السبب اذل طبيعة      

امعية اليت توفر االمن النفسي وقناعة طلبة اعبامعة حبياهتم من حيث مستواىم االقتصادي واالجتماعي والتعليمي، اغبياة اعب
أي يتوافق الطلبة مع الظروؼ اؼبوجودة يف بيئتهم وربمس الفرد للحياة واالقباؿ اليها يؤدي ابلفرد اذل زرع فاعلية األان . 

 ( .9505، وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )الزعيب
 )التعرؼ على الفروؽ يف فاعلية األان وفقاً ؼبتغًن اعبنس والتخصص( نتائج اذلدف الثاين -9

324 231 322 12 41 

 مستوى عالي مستوى متوسط مستوى متدني



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ2221 ربيع الثاني  -0602(، تذرين الثاني 06مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 

(314) 

( ابكبراؼ 0709,009تبٌن النتائج أف مقدار اؼبتوسط اغبسايب لدى الذكور يف مقياس فاعلية األان ىو ) - أ
( ابكبراؼ معياري قدره 3958,055(، يف حٌن بلغ اؼبتوسط اغبسايب لدى االانث )67689,08معياري قدره )

( ودرجة جرية 55,5( وعند اختبار النتيجتٌن ابالختبار التائي، تبٌن وجود فرؽ معنوي عند مستوى داللة )30673,06)
 ( يوضح ذلك . 7( ولصاحل االانث واعبدوؿ رقم )508)
 (4اجلدول رقم )  

 نتائج االختبار التائي لداللة الفروق تبعاً دلتغري اجلنس

 عـــددال اجلنس
ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة الداللة

 67689,08 0709,009 305 ذكور
 لصاحل االانث 965,0 805,3

 30673,06 3958,055 905 اانث
اله نظراً لتغًن دور االانث يف ومن اعبدوؿ اعاله يبٌن وجود فرؽ داؿ احصائياً ولصاحل االانث وميكن تفسًن النتيجة اع   

ؾبتمعنا بسبب صعوابت اغبياة االجتماعية واالقتصادية ودفع الكثًنات منهن اذل  فبارسة االعماؿ واألدوار ابإلضافة اذل 
الدراسة ابعبامعة فبا زادا من قوة الذات لديهن فبا اكتسبت من معارؼ وخربات وعالقات ابإلضافة اذل اساليب التنشئة 

يف الوقت اغبارل بدأت تعطي دور لإلانث متساوي مع الذكور يف التعليم والتدريب واؼبشاركات ابإلضافة اذل ذلك  االسرية
 اعطاء مساحة اكرب لإلانث للتعبًن عن آرائهن ورغباهتن وحاجتهن وليس كما كاف يف السابق.

 تخصص(نتائج اؽبدؼ الثاين )التعرؼ على الفروؽ يف فاعلية االان وفقاً ؼبتغًن ال  - ب

 يظهر من خالؿ اعبدوؿ االوساط اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية جملاميع البحث
 (5اجلدول رقم )

 االوساط احلسابية دلقياس فاعلية االان

 االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العـــدد التخصص

 53703,07 3959,050 005 طبيبة
 95750,08 3930,000 035 ىندسية
 08067,07 0555,059 085 علمية
 93003,03 0069,007 035 انسانية

 (9ولغرض معرفة الفروؽ مت استخداـ ربليل التباين االحادي كما يف جدوؿ )
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 (6اجلدول رقم )
 حتليل التباين االحادي للفروق بني متوسطات متغري التخصص

درجات  مصادر التباين
 احلرية

متوسط رلموع  رلموع ادلربعات
 ادلربعات

 الفائية القيمة
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة

 67689,08 309,95976 3 بٌن اجملموعات

 995,055565 506 داخل اجملموعات يوجد فرؽ داؿ 65,9 695,90
30673,06 

 600,076500 509 الكلي
( عند 65,9ية البالغة )( وىي اكرب من اعبدول695,90لذا يظهر من اعبدوؿ اف القيمة الفائية احملسوبة تساوي )     

( يوضح ذلك ودبا أف 09( لذا يوجد فرؽ داؿ احصائياً وؼبعرفة ذلك جدوؿ )509( ودرجة حرية )55,5مستوى داللة )
جدوؿ ربليل التباين االحادي يعطي قيمة فائية واحدة ال توضح موقع الفروؽ بٌن اجملموعات لذا مت استخداـ معامل 

 ( .05ددة كما يف اعبدوؿ رقم )شيفيو للمقارانت البعدية اؼبتع
 (42اجلدول رقم )

 قيم معامل شيفيه للمقارانت البعدية دلقياس فاعلية األان

 انسانية علمية هندسية طبية ادلتوسط احلسايب العـــدد اجملموعة

 373,3 550,9 588,7  3959,050 005 طبيبة
 700,5 *973,95   3930,000 035 ىندسية
 *766,09    0555,059 085 علمية
     0069,007 035 انسانية

 -( كما أييت :05يظهر لنا من خالؿ اعبدوؿ )
( وىػي اصػغر مػن قيمػة 588,7عند مقارنة اجملموعة الطبية مع اجملموعة اؽبندسية أف قيمػة معامػل شػيفيو احملسػوبة تسػاوي ) -0

 اعلية األان .( لذا فالفروؽ غًن دالة احصائياً يف مقياس ف85,7شيفيو اعبدولية البالغة )

( وىػي اصػغر مػن 550,9عند مقارنػة اجملموعػة الطبيػة مػع اجملموعػة العلميػة وجػد أف قيمػة معامػل شػيفيو احملسػوبة تسػاوي ) -9
 ( لذا فالفروؽ غًن دالة احصائياً يف مقياس فاعلية األان .85,7قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )

( وىي اصغر من 373,3ية وجد أف قيمة معامل شيفيو احملسوبة تساوي )عند مقارنة اجملموعة الطبية مع اجملموعة االنسان  -3
 ( لذا فالفروؽ غًن دالة احصائياً يف مقياس فاعلية األان .85,7قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )
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مػن  ( وىي اكرب973,95عند مقارنة اجملموعة اؽبندسية مع اجملموعة العلمية وجد أف قيمة معامل شيفيو احملسوبة تساوي ) -0
 ( لذا فالفروؽ دالة احصائياً لصاحل اجملموعة اؽبندسية .85,7قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )

( وىػي اصػغر 5 ,700عند مقارنة اجملموعة اؽبندسية مع اجملموعة االنسانية وجػد أف قيمػة معامػل شػيفيو احملسػوبة تسػاوي ) -5
ة احصػائياً يف مقيػاس فاعليػة األان فبػا يػدؿ علػى عػدـ وجػود ( لػذا فػالفروؽ غػًن دالػ85,7من قيمة شيفيو اعبدولية البالغػة )

فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػٌن االختصاصػػٌن نتيجػػة سبتػػع الطلبػػة بػػنفس الظػػروؼ ويعيشػػوف يف ؾبتمػػع يتسػػم بثقافػػة وتقاليػػد 
واالجتماعيػة فبػا وعادات اجتماعية متشاهبة ويواجهوف نفس اؼبؤثرات البيئية واالجتماعية ونفس اػبػربات واؼبهػارات العلميػة 

 يؤدي اذل خلق شخصيات متقاربة يف اػبصائص الشخصية.

( وىي اكرب من 766,09عند مقارنة اجملموعة العلمية مع اجملموعة االنسانية وجد أف قيمة معامل شيفيو احملسوبة تساوي ) -6
 ة .( لذا فالفروؽ دالة احصائياً لصاحل اجملموعة العلمي85,7قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )

 )التعرؼ على مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة اعبامعة( نتائج اذلدف الثالث -

( وعند مقارنة ابؼبتوسط الفرضية 7505,059( يظهر اؼبتوسط اغبسايب اؼبتحقق قدره )00من خالؿ اعبدوؿ )      
التائية اعبدولية والبالغة  ( أعلى من القيمة878,99( وأظهرت النتائج أف القيمة التائية احملسوبة والبالغة )096)
( فبا يدؿ على وجود فرؽ داؿ احصائياً بٌن اؼبتوسطٌن 509( ودرجة حرية  )55,5( عند مستوى داللة )965,0)

 ( يوضح ذلك .9اغبسابيٌن ولصاحل الطلبة وجدوؿ )

 (44اجلدول رقم )
 الفرضي دلقياس الذكاء االجتماعينتائج االختبار التائي لداللة الفروق بني ادلتوسط ادلتحقق وادلتوسط       

 العـــدد
ادلتوسط 
 احلسايب

ادلتوسط 
 الفرضي

االحنراف 
 ادلعياري

 القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة الداللة

 يوجد فرؽ داؿ 965,0 878,99 55556,90 096 7505,059 555
جتماعي، وىذا يعين أف طلبة اعبامعة لديهم وتدؿ النتيجة على سبتع طلبة اعبامعة دبستوى متوسط من الذكاء اال     

القدرة على ادراؾ الظروؼ االجتماعية والتصرؼ يف اؼبواقف االجتماعية والتعاوف مع االخرين وتعزى ىذه النتيجة اذل 
حقيقة الظروؼ الصعبة اليت مر هبا ابناء جامعة اؼبوصل زودهتم خبربة واسعة اكسبتهم القدرة على التعامل ومواجهة 

دايت واف مرحلة اعبامعة يتجو كبو النضج االجتماعي واالنفعارل واكثر قدرة على التفاعل مع االخرين واتفقت ىذه التح
( وتعارضت مع دراسة )عسقوؿ، 9503( و )الرفاعي، 9559النتيجة مع نتائج دراسة كل من )الطائي واخروف، 

9559. ) 
 جتماعي وفقاً ؼبتغًن اعبنس( )التعرؼ على الفروؽ يف الذكاء اال نتائج اذلدف الرابع

( 7090,059تبػػػػٌن النتػػػػائج أف مقػػػػدار اؼبتوسػػػػط اغبسػػػػايب لػػػػدى الػػػػذكور يف مقيػػػػاس الػػػػذكاء االجتمػػػػاعي ىػػػػو )  - أ
( ابكبراؼ معياري قدره 7583,003(، يف حٌن بلغ اؼبتوسط اغبسايب لدى االانث )95607,09ابكبراؼ معياري قدره )
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( ودرجة حرية 55,5ختبار التائي، تبٌن وجود فرؽ معنوي عند مستوى داللة )( وعند اختبار النتيجتٌن ابال80055,08)
 ( يوضح ذلك .09( ولصاحل الذكور واعبدوؿ )508)

 (41اجلدول رقم )
 نتائج االختبار التائي لداللة الفروق بني ادلتوسط ادلتحقق وادلتوسط

ادلتوسط  العـــدد اجلنس
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 ةالقيمة التائي
 اجلدولية احملسوبة الداللة

 95607,09 7090,059 305 ذكور
يوجد فرؽ داؿ  965,0 536,9

 80055,08 7583,003 905 اانث لصاحل الذكور
وتعزى الباحثتاف السبب اذل التنشئة اليت سبنح الذكور فرصة اكرب للتفاعل والتعرؼ على افراد ـبتلفٌن من مستوايت      

( ودراسة )الرفاعي، 9559واجتماعية وثقافية اكثر من االانث إال أهنا اختلفت مع دراسة )عسقوؿ،  وخلفيات علمية
9503.) 

 اؽبدؼ الرابع
 التعرؼ على الفروؽ ابلذكاء االجتماعي وفقاً للتخصص   - ب

 يالحظ اعبدوؿ أف االوساط اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية متفاوتة بٌن ؾباميع البحث
 (43اجلدول رقم )

 االوساط احلسابية دلقياس الذكاء االجتماعي

 االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العـــدد التخصص

 98305,7 6055,077 005 طبيبة
 6900,7 8693,060 035 ىندسية
 37595,00 0999,038 085 علمية
 09595,08 5050,039 035 انسانية

 (00االحادي كما يف اعبدوؿ ) لغرض معرفة الفروؽ مت استخداـ ربليل التباين
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 (41اجلدول رقم )
 حتليل التباين االحادي للفروق بني متوسطات متغري التخصص

 مصادر التباين
درجات 
 رلموع ادلربعات احلرية

متوسط رلموع 
 ادلربعات

 القيمة الفائية
 اجلدولية احملسوبة الداللة

 039,09959 38,0076575 3 بٌن اجملموعات

 يوجد فرؽ داؿ 65,9 937,980
داخل 
 505,90500 506 اجملموعات

050,073 
 860,909090 509 الكلي

( يوضح ذلك ودبا أف جدوؿ ربليل التباين االحادي يعطي قيمة 05يوجد فروؽ داؿ احصائيًا وؼبعرفة ذلك جدوؿ )     
ل شيفيو للمقارانت البعدية اؼبتعددة كما يف فائية واحدة ال توضح موقع الفروؽ بٌن اجملموعات لذا مت استخداـ معام

 ( .05اعبدوؿ رقم )
 (42اجلدول رقم )

 قيم معامل شيفيه للمقارانت البعدية دلقياس الذكاء االجتماعي

 انسانية علمية هندسية طبية ادلتوسط احلسايب العـــدد اجملموعة

 *800,066 *370,955 *709,08  6055,077 005 طبيبة
 *005,85 *933,053   8693,060 035 ىندسية
 989,5    0999,038 085 علمية
     5050,039 035 انسانية

 -( كما أييت :05يظهر لنا من خالؿ اعبدوؿ )
( وىي 709,08عند مقارنة اجملموعة الطبية مع اجملموعة اؽبندسية وجد أف قيمة معامل شيفيو احملسوبة تساوي ) -0

 ( لذا فالفروؽ دالة احصائياً لصاحل اجملموعة الطبية .85,7ة )اكرب من قيمة شيفيو اعبدولية البالغ

( وىي 370,955عند مقارنة اجملموعة الطبية مع اجملموعة العلمية وجد أف قيمة معامل شيفيو احملسوبة تساوي ) -9
 ( لذا فالفروؽ دالة احصائياً لصاحل اجملموعة الطبية .85,7اكرب من قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ2221 ربيع الثاني  -0602(، تذرين الثاني 06مجلة درادات موصلية، العدد )

 

 

(311) 

( 800,066مقارنػػة اجملموعػة الطبيػػة مػع اجملموعػػة االنسػانية وجػػد أف قيمػة معامػػل شػيفيو احملسػػوبة تسػػاوي )عنػد  -3
 ( لذا فالفروؽ دالة احصائياً لصاحل اجملموعة الطبية .85,7وىي اكرب من قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )

( 933,053ل شػيفيو احملسػوبة تسػاوي )عند مقارنػة اجملموعػة اؽبندسػية مػع اجملموعػة العلميػة وجػد أف قيمػة معامػ -0
 ( لذا فالفروؽ دالة احصائياً لصاحل اجملموعة اؽبندسية .85,7وىي اكرب من قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )

( 0050,85عند مقارنة اجملموعة اؽبندسية مع اجملموعة االنسانية وجد أف قيمة معامل شيفيو احملسػوبة تسػاوي ) -5
 ( لذا فالفروؽ دالة احصائياً لصاحل اجملموعة اؽبندسية .85,7عبدولية البالغة )وىي اكرب من قيمة شيفيو ا

( وىي 989,5عند مقارنة اجملموعة العلمية مع اجملموعة االنسانية وجد أف قيمة معامل شيفيو احملسوبة تساوي ) -6
 س الذكاء االجتماعي .( لذا فالفروؽ غًن دالة احصائياً يف مقيا85,7اصغر من قيمة شيفيو اعبدولية البالغة )

 )العالقة بٌن فاعلية االان والذكاء االجتماعي( نتائج اذلدف اخلامس

أظهرت نتائج التحليل االحصائي ابستخداـ معامل ارتباط بًنسوف عدـ وجود عالقة بٌن فاعلية األان والذكاء      
ل االرتباط، فقد استخدـ االختبار التائي (، وللتعرؼ على داللة معام077,5االجتماعي إذ بلغ معامل ارتباط بًنسوف )

( وىي أقل من القيمة التائية اعبدولية والبالغة 959,0اػباص بذلك، واظهرت النتائج أف القيمة التائية احملسوبة بلغت )
 ( يوضح ذلك .06( واعبدوؿ )508( ودرجة حرية )55,5( عند مستوى داللة )965,0)

 (43اجلدول رقم )

 اطمعامل االرتب العدد
 القيمة التائية

 مستوى الداللة
 اجلدولية احملسوبة

 توجد عالقة دالة 965,0 959,0 077,5 555
تشًن ىذه النتيجة وجود عالقة دالة احصائياً بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي لدى افراد العينة بصورة عامة ويرجح      

ر انفتاحًا وتعاوانً واكثر قابلية على عقد عالقات اجتماعية وصداقات سبب ذلك اف فاعلية األان لدى االفراد ذبعلهم اكث
وفهم االخرين بشكل افضل لذا جاءت العالقة اهبابية ودالة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي على الرغم من عدـ وجود 

 أذا كانت عالية يكوف الفرد اكثر دراسة سابقة تناولت اؼبتغًنين معاً إال أف العديد من الدراسات أوضحت أف فاعلية أالان
استقرارًا نفسياً، وقادرًا على أف يكوف متفاعاًل وذا ثقة ابلنفس وأكثر أحساسًا ابألمن النفسي كما يف دراسة )الزعيب، 

9505. ) 
)التعرؼ على الفروؽ يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي وفقًا ؼبتغًن اعبنس  نتائج اذلدف السادس

 والتخصص(

( 006,5( وبدرجة معيارية )009,5متغًن اعبنس تعرب من خالؿ اعبدوؿ أف العالقة بٌن اؼبتغًنين لدى الذكور تساوي ) - أ
 ( ووجد اف الفروؽ يف العالقة055,5( وبدرجة معيارية )053,5ولدى االانث كاف )
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 (44اجلدول رقم )
 تبعاً دلتغري اجلنس الفروق يف العالقة بني فاعلية أالان والذكاء االجتماعي

معامل  العـــدد اجلنس
 االرتباط

الدرجة ادلعيارية 
 دلعامل االرتباط

 القيمة الزائية
 مستوى الداللة

 اجلدولية احملسوبة
 006,5 009,5 305 ذكور

070,5 96,0  
 055,5 053,5 905 اانث
( 55,5( عند مستوى داللة )96,0لية البالغة )( وىي اصغر من اعبدو 070,5ابستخداـ القيمة الزائية تساوي )     

 ودرجات حرية لذا الفروؽ يف العالقة وفقاً ؼبتغًن اعبنس غًن دالة احصائياً.
)التعرؼ على الفروؽ يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي تبعاً ؼبتغًن اعبنس والتخصص(  نتائج اذلدف السادس

 (45اجلدول رقم ).

معامل  ــددالعـ التخصص ت
 االرتباط

الدرجة ادلعيارية 
 دلعامل االرتباط

 القيمة الزائية
 مستوى الداللة

 اجلدولية احملسوبة

0 
 585,5 577,5 005 طبية

999,5 

965,0 
5,55 

 غًن داؿ احصائياً 
 005,5 056,5 035 ىندسية

9 
 585,5 577,5 005 طبية

 غًن داؿ احصائياً  950,5
 555,5 555,5 085 علمية

3 
 585,5 577,5 005 طبية

داؿ أحصائياً  697,3
 556,5 550,5 035 انسانية لصاحل االنسانية

0 
 005,5 056,5 035 ىندسية

 غًن داؿ احصائياً  073,5
 555,5 555,5 085 علمية

5 
 005,5 056,5 035 ىندسية

داؿ أحصائياً  559,3
 556,5 550,5 035 انسانية لصاحل االنسانية

6 
 555,5 555,5 085 علمية

داؿ أحصائياً  358,0
 556,5 550,5 035 انسانية لصاحل االنسانية
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 ( للفروؽ يف العالقة08يظهر من خالؿ جدوؿ )
ىندسية(  –ال يوجد فرؽ داؿ احصائيًا يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي وفقًا ؼبتغًن التخصص )طبية  -0
ن أف نعزى سبب ذلك اذل طبيعة الدراسة وصعوبتها ما بٌن الكليتٌن فبا أدى اذل أف تكوف العالقات االجتماعية وميك

 ضعيفة بٌن الكلية وىذا انعكس على فاعلية األان فجاءت الفروؽ يف العالقة غًن دالة .

علمية( وىذا  –ؼبتغًن التخصص )طبية  ال يوجد فرؽ داؿ احصائياً يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي وفقاً  -9
يعين أف الفرؽ يف العالقة متدٍف وغًن داؿ ايضًا بسبب طبيعة الدراسة ابألقساـ العلمية اؼبختلفة  وصعوبتها فبا أدى اذل 

 البفاض العالقة بينها .

انسانية(  –تخصص )طبية يوجد فرؽ داؿ احصائيًا يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي وفقًا ؼبتغًن ال  -3
ولصاحل االنسانية اف كلية الدراسات االنسانية اكثر انفتاحًا وفاعلية وتكوف طبيعة اؼبواد لديهم اكثر مرونة لذا جاء الفرؽ 

 يف العالقة دالة لصاغبهم .

 .علمية( –ىندسية ال يوجد فرؽ داؿ احصائياً يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي وفقاً ؼبتغًن التخصص ) -0

انسانية(  –يوجد فرؽ داؿ احصائيًا يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي وفقًا ؼبتغًن التخصص )ىندسية  -5
ولصاحل االنسانية اف كلية الدراسات االنسانية اكثر انفتاحًا وفاعلية وتكوف طبيعة اؼبواد لديهم اكثر مرونة لذا جاء الفرؽ 

 لصاغبهم . يف العالقة داالً 

انسانية(  –يوجد فرؽ داؿ احصائيًا يف العالقة بٌن فاعلية األان والذكاء االجتماعي وفقًا ؼبتغًن التخصص )علمية  -6
ولصاحل االنسانية اف كلية الدراسات االنسانية وردبا يعود السبب يف ذلك اذل طبيعة اؼبنهج الدراسة االنسانية اليت قد تكوف 

راسات العلمية من حيث وقتها وكثافتها ومضموهنا فبا سبنح الطلبة فرصًا ومساحة اكرب يف التعبًن اسهل نسبيًا عنها يف الد
 عن مشاعرىم وحاجاهتم وابلتارل تنعكس يف فاعلية األان والذكاء االجتماعي .

 -االستنتاجات :
 يف ضوء النتائج اليت مت التوصل اليها تستنتج الباحثتاف :     
 ستوى داؿ معنوايً بفاعلية االان.سبتع طلبة اعبامعة دب -0

 سبتع طلبة اعبامعة دبستوى داؿ معنوايً يف الذكاء االجتماعي. -9

 توجد عالقة دالة بٌن فاعلية االان والذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة اؼبوصل. -3
 -التوصيات :

 -يف ضوء النتائج اليت توصلت اليو الباحثتاف مت وضع التوصيات االتية :
 أبنشطة علمية ومشاركتهم ابلفاعليات اعبامعة لتنمية فاعلية االان والذكاء االجتماعي.تكليف الطلبة  -0

اعداد برامج تثقيفية تزود الطلبة ابػبربات االجتماعية من خالؿ تعرضهم دبواقف اجتماعية نظرية هبدؼ اعداد جيل  -9
 قادر على  ادراؾ اؼبواقف االجتماعية ومواجهة التحدايت .
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ت الطبية واؽبندسية والعلمية اعطاء مرونة اكثر يف تقدمي اؼبادة الدراسية وتشجيع الطلبة على على أساتذة الكليا -3
 اؼبشاركة والتفاعل والبناء فبا يؤدي زايدة الثقة ابلنفس ورفع مستوى فاعلية األان والذكاء االجتماعي .

 -ادلقرتحات :
 -التية :يف ضوء النتائج اليت توصلت اليو الباحثتاف تقرتح الدراسات ا

 اجراء دراسة ذبريبية )أثر برانمج تربوي يف رفع مستوى فاعلية األان لدى طلبة الكليات الطبية واؽبندسية والعلمية( . -0

اجراء دراسة ذبريبية )أثر برانمج تربوي يف رفع مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة الكليات الطبية واؽبندسية  -9
 والعلمية(.

 ادلصادر
،  رللــة كليــة الرتبيــة(، وضػػعية الػػذكاء االجتمػػاعي يف اطػػار منظومػػة الشخصػػية االنسػػانية 9555السػػعيد )ابػػو حػػالوة،    -0

 كلية الرتبية، جامعة االسكندرية .

، دار الثقافػػة للنشػػر والتوزيػػع، عمػػاف، 0، طالقيــاس والتقــوا يف الرتبيــة وعلــم الــنفس( 9559ابػػو حػػويج، مػػرواف وآخػػروف ) -9
 االردف .

، )رسػػالة اثــر بــرانمج تربــوي يف تنميــة الــذكاء االجتمــاعي لــدى طالبــات ادلرحلــة االعداديــة(، 9559د )ادىػػاـ، اميػػاف ؿبمػػو  -3
 ماجستًن غًن منشورة(، كلية الرتبية، جامعة اؼبوصل .

 ، مطبعة اعبمهورية، دمشق .القياس النفسي(، 0978اسعد ميخائيل ابراىيم ) -0

(، اعبػزء 055، العػدد )اجمللة الرتبويـةئدة لدى طلبة جامعة القصيم، (، الذكاءات اؼبتعددة السا9559بلعاوي، منذر يوسف ) -5
 الثاين .

، س، بنيػػامٌن واخػػروف ) -6 ــيم تعلــيم الطالــب التجميعــي والتكــويين(، 0983بلػػـو ، ترصبػػة   امػػٌن اؼبفػػيت وأخػػروف، مػػاكجر تقي
 وىيل للنشر .

، )رسػالة ماجسػتًن غػًن ين دراسـياً يف ادلرحلـة الثانويـةفاعلية األان لـدى التالميـذ ادلتفـوقني وادلتـأخر (، 9505طبيس ودالؿ ) -7
 منشورة( قسم العلـو االجتماعي، كلية العلـو االنسانية واالجتماعية، جامعة ؿبمود خضًن بكرة .

، ) رسػػالة اتســاق الــذات وعالقتهــا ابلــذكاء االجتمــاعي لــدى طلبــة جامعــة ادلوصــل(، 9503الرفػػاعي، ىبػػة صػػربي ذنػػوف ) -8
 ورة (، كلية الرتبية للعلـو االنسانية، جامعة اؼبوصل .ماجستًن غًن منش

رللـة احتـاد اجلامعـات (، األمػن النفسػي وعالقتػو بفاعليػة األان لػدى عينػة مػن طلبػة جامعػة دمشػق، 9505الزعيب، اضبد  ، ) -9
 ( .0(، العدد )03،اجمللد )العربية للرتبية وعلم النفس

يػػػاس الػػػذكاء االجتمػػػاعي لطلبػػػة السػػػنة االوذل كليػػػة الرتبيػػػة الرايضػػػية جامعػػػة (، بنػػػاء مق9559الطػػػائي، اضبػػػد حػػػاـز وأخػػػروف ) -05
 (.59(، العدد )05، اجمللد )للعلوم الرايضية رللة الرافديناؼبوصل، 

(، جػػودة اغبيػػاة االسػػرية وعالقتهػػا بفاعليػػة الػػذات لػػدى عينػػة مػػن 9505عبػػدالوىاب، أمػػاين عبػػد اؼبقصػػود وظبػػًنة   شػػندر ) -00
 ، مركز االرشاد النفسي، جامعة عٌن مشس، القاىرة، مصر .ادلؤمتر السنوي اخلامس عشرٌن، االبناء اؼبراىق

، جامعػػة انئػػف العربيػػة  للعلػػـو االمنيػػة، الػػرايض، مقيــاس لتقيــيم اــو فاعليــات األان(، 9505الغامػػدي، حسػػٌن عبػػدالفتاح ) -09
 السعودية .
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