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 ملخص البحث
  قػػدرة يػػرت ط النػػ  الشخصػػي  فػػ  المهمػػ  لعوامػػؿا مػػف االجتمػػ    الػػذء   يعػػد

 . ن جح  اجتم  ي   الق ت تءويف  لى اآلخريف مع التع مؿ  لى الفرد
الحيػ ة االجتم  يػ  اػوا  فػ  محػيط االاػرة اـ المجتمػع  فػ  مهمػ     نصػرا   ويعد

وتشءؿ اهميت  مػف خػالؿ احتءػ ؾ الفػرد  ػ الخريف ومػف تقػويـ االخػريف لػ  ومػف خ ػرات 
والفشػػؿ ولػػ   القػػ   عػػدد مػػف المتةيػػرات نءػػ لتوافؽ النفاػػ  واالجتمػػ    والمهنػػ  النجػػ ح 

 (. والتحصيؿ والجنس والعمر
والهمي  المرحلػ  المتواػط     ت  رهػ  مرحلػ  تعليميػ  تاػهـ فػ  بػرس الم ػ دئ 
والقػػػيـ االصػػػلي  فػػػ  نفػػػوس الطل ػػػ  مػػػف خػػػالؿ ا ػػػدادهـ تر ويػػػ   واجتم  يػػػ   ممػػػ  يجعلهػػػـ 

 . وافؽ الاليـ ومم را  حي تهـ العملي  اوا  داخؿ ال يت او خ رج ق دريف  لى الت
ويهدؼ ال حث الى  ن   مقي س للذء   االجتمػ    و رنػ مت تعليمػ  لػدب طل ػ  

ومعرفػػػ  ااػػػر ال رنػػػ مت فػػػ  تنميػػػ  الػػػذء   ، المرحلػػػ  المتواػػػط  فػػػ  مرءػػػز مدينػػػ  تءريػػػت
، يمػػ  فػػ  الػػذء   االجتمػػ   ومعرفػػ  داللػػ  الفػػروؽ فػػ  ااػػر ال رنػػ مت التعل، االجتمػػ   

ولتحقيػػػػؽ هػػػػذا الهػػػػدؼ تػػػػـ  نػػػػ   مقي اػػػػيف احػػػػدهم  للػػػػذء   االجتمػػػػ    واالخػػػػر ال ػػػػداد 
( ط ل ػػ   وط ل ػػ  مػػف طل ػػ  69وتػػـ تط يقهػػ   لػػى  ينػػ  مءونػػ  مػػف ن، ال رنػػ مت التعليمػػ 

واظهػرت ، (T. testوتػـ تحليػؿ ال ي نػ ت احصػ  ي     اػتخداـ ن، الصػؼ االوؿ المتواػط
وجود فروؽ دال  احص  ي    يف متواط درج ت المجمو تيف التجري ي  والض  ط  النت  ت 

فػػ  االخت ػػ ريف الق لػػ  وال عػػدك فػػ  الػػذء   االجتمػػ    ووجػػود فػػروؽ دالػػ   ػػيف متواػػط 
درجػػ ت المجمػػو تيف التجري يػػ  والضػػ  ط  فػػ  الػػذء   االجتمػػ    وفقػػ   لمتةيػػر الجػػنس 

 . إن ث( –نذءور 
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 انفصم األول
 بانبحث انتعزيف

 -يشكهة انبحث:
ألنػػ  يػػرت ط  قػػدرة ، يعػػد الػػذء   االجتمػػ    مػػف العوامػػؿ المهمػػ  فػػ  الشخصػػي 
 ،4691، الػدرين ن الفرد  لػى التع مػؿ مػع اآلخػريف وتءػويف  القػ ت اجتم  يػ  ن جحػ 

401). 
وتتجلى أهميت  ف  التف  ؿ مع اآلخػريف ومػدب النجػ ح االجتمػ    للفػرد الػذك 

ءم  أف مف خالؿ األنشط  ، لاي ؽ الظروؼ واألحداث المحيط     يحقق   مدب إدراء 
االجتم  يػػػػ  اليوميػػػػ  التػػػػ  يم راػػػػه  ب ل ػػػػ   مػػػػ  يجػػػػد الفػػػػرد نفاػػػػ  أمػػػػ ـ  ػػػػ  ؽ المح ولػػػػ  

 الاتخالص المع ن  مف الوؾ األفراد اآلخريف لء  يفهـ الوء  وتصرف ت .
اقػؼ االجتم  يػ  فقدرة الفرد اإلنا ني  االجتم  ي  تتضح مػف خػالؿ تحليػؿ المو 

المهمػػ  ءونػػ  يءتاػػ ه  مػػف خػػالؿ تف  لػػ  مػػع اآلخػػريف والتػػ  تنمػػو مػػف خاللهػػ  أنمػػ ط 
الوءي    م  ءم  أف  عض المهف تحت ج الى التع مؿ الاليـ وفهـ اآلخػريف ماػؿ مهنػ  

 ال يع والشرا  والعالج النفا  والاءرت ري  وبيره .، التدريس، التمريض
ك أصػػػ ب المجتمػػػع والحيػػػ ة  مومػػػ  الػػػى ظهػػػور وقػػػد أدب التطػػػور الاػػػريع الػػػذ

 مؤارات قوي  تتال ب  عواطؼ الفرد و الق ت  وتاتةله  لمآرب متعددة.
ويعد م  تواجه  المجتمع ت مػف حػروب مػدمرة مػاال جليػ   لػى ذلػؾ اػ هـ فػ  
تف قمهػػ  التطػػور الاػػريع فػػ  مجػػ ؿ األاػػلح  ن هيػػؾ  مػػ  تخلفػػ  هػػذ  الحػػروب مػػف أاػػ ر 

 فراد  موم  وللمراهقيف  لى جه  الخصوص.نفاي  مأا وي  لأل
والفرد العراق    لذات   ش وم  زاؿ يع ن  مف ت اير الحػروب التػ  ااقلػت قػوا  
ومػ  أفرزتػػ  هػذ  الحػػروب مػف ااػػ ر اػل ي  شػػديدة فػ  جوانػػب الحيػ ة ء فػػ  ءمػ  تػػؤار فػػ  
 العالقػػػػػ ت االجتم  يػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػالؿ اػػػػػيطرة المعػػػػػ يير الم ديػػػػػ   لػػػػػى المعػػػػػ يير والقػػػػػيـ
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االجتم  ي  والديني  والخلقي  وال ايم  ف  مرحل  المراهق  الت  تعػد مػف اخطػر المراحػؿ 
 . الت  يمر  ه  الفرد

وء ف نتيج  لءؿ الظػروؼ واالاػ ر الاػل ي  التػ  ذءػرت اف تزايػدت الح جػ  الػى 
ا داد  رن مت وق    تنموك يا  د الفرد ف  تخط  هذ  المحن  لتحقيؽ الصح  النفاي  

ف من  ػػػػ  الفػػػػرد فػػػػ  مواجهػػػػ  التػػػػأاير النفاػػػػ  المػػػػدمر لهػػػػ  وتحاػػػػيف وضػػػػع  وتزيػػػػد مػػػػ
 . االجتم    مف خالؿ مهم  االخريف والتع مؿ الاليـ مع ا ن   مجتمع 

 :أهًية انبحث
ال ػػد لالناػػ ف مػػف العػػيش فػػ  مجتمػػع اذ الياػػتطيع العػػيش  مفػػرد   عيػػدا   ػػف 

مػػػف خػػػالؿ مػػػ  تر طػػػ  مػػػع فهػػػو يحتػػػ ج الػػػيهـ ليعػػػزز وجػػػود  وتف  لػػػ  معهػػػـ ، االخػػػريف
فػ  جميػع نػواح  نشػ ط  التػ  تتميػز   اػلوب  االخػريف مػف  القػ ت اجتم  يػ  متنو ػ 

 . اجتم    معيف مف اجؿ ااتمرار  وديمومت 
ولءؿ مجتمع   دات  وتق ليػد  ، فلءؿ مجتمع حض رت   ج ن يه  الم دك والروح 

لػر ط  ػيف الػذء   و عػض ف  التفءير وأاػ ليب الاػلوؾ ولهػذا فقػد حػ وؿ  عػض العلمػ   ا
العوامػػػؿ التػػػ  تعت ػػػر نت جػػػ   للتف  ػػػؿ االجتمػػػ    او المرت طػػػ   ػػػنظـ المجتمػػػع او مػػػدب 

 (. 10: 4691، الشيخنالفرد ف  هذا المجتمع  نج ح
للن حيػػػ  االجتم  يػػػ  فػػػ  الػػػذء    وصػػػف   (Thorindike)لقػػػد تن ػػػ  اورنػػػدايؾ 
فهػـ الفػرد نومشػءالت  وطموح تػ  مف حيػث انػ  اليمءػف ، ن تج    ف التف  ؿ االجتم   

: 4660، الاػػودان ن (Social Context)اال مػػف خػػالؿ اػػي ؽ اجتمػػ     (ودوافعػػ 
مشػػيرا  الػػى العالقػػ  الر ياػػي  الموجػػودة  ػػيف الػػذء   ومػػدب نجػػ ح الفػػرد فػػ  حي تػػ   (10

االجتم  ي  وذلؾ اف الفرد ال يحي  ف  فراغ وانمػ  يعػيش فػ  مجتمػع يتف  ػؿ معػ  يػؤار 
 (. 14: 4661، ءرم ن    رويت ا
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اف الشخصػػي  تتء مػػؿ فيهػػ  قػػوب االناػػ ف الجاػػمي  والعقليػػ  والوجدانيػػ  ءءػػ  ف 
اجتمػػ    و ػػدوف هػػذ  الصػػف  االجتم  يػػ  التياػػر لػػ  اف ينمػػو ء ناػػ ف لػػذلؾ ااػػتمرت 
التا ؤالت الر ياي  حػوؿ ط يعػ  الػذء   تشػير اهتمػ ـ ال ػ حايف واحػد هػذ  االاػ ل  يػدور 

ؿ مػػػػ  مػػػػف القػػػػدرات ذات المحتػػػػوب االجتمػػػػ    او هػػػػؿ هنػػػػ ؾ مجػػػػ ؿ حػػػػوؿ وجػػػػود مجػػػػ 
 . (Ford ,m,f,1993:p. 96)تجري   متم اؾ منفصؿ للذء   االجتم    

اف اوؿ مػػف  حػػث موضػػوع الػػذء   االجتمػػ    الفيلاػػوؼ ادوارد اورنػػدايؾ  ػػ ـ 
حءـ والناػػ   والفتيػػ ف والفتيػػ ت والػػت ( الػػذك  رفػػ    نػػ  القػػدرة  لػػى فهػػـ الرجػػ ؿ4691ن

االنا ني   فيهـ وادارتهـ  حيث يؤدوف ادا ا  حان   ويعملوف  طريق  حءيم  مف العالق ت
ويػػػرب اورنػػػدايؾ اف الػػػذء   االجتمػػػ    يتميػػػز  ػػػف  (41-49: 1001،   ػػػد الج ػػػ رن

االجتم    مف خػالؿ فهػـ المواقػؼ االجتم  يػ   الذء   الع ـ  وصف  ن تج    ف التف  ؿ
يف ومعرفػػ  مػػ  تتطل ػػ  اال مػػ ؿ االنت جيػػ  مػػف قػػدرات ف  لػػ  والتع مػػؿ النػػ جح مػػع االخػػر 

 Foley , 1971 p)اي ؽ اجتم     ق درة  لى تفهـ أ م ؿ األفراد والجم   ت ضمف

– 1123) . 
ومم  ال شؾ في  اف نج ح االنا ف ف  حي ت  يحتػ ج الػى ءػؿ مػف الػذء   العػ ـ 

: 1000، طػػ ناالخػػر.  والػػذء   االجتمػػ    فػػ  الوقػػت نفاػػ  اذ ال يةنػػ  احػػدهم   ػػف
499 .) 

تػرت ط  عالقػ  ايج  يػ  مػع الػذء   االجتمػ     وفيم  يتعلؽ  ط يع  المهم  فهػ 
الػػػػى اف مهنػػػػ  التػػػػدريس واالرشػػػػ د التنفاػػػػ  واالجتمػػػػ     (هنػػػػتنفقػػػػد اشػػػػ رت درااػػػػ  

والاءرت ري  وال يػع والشػرا  والتمػريض مػف حيػث ط يعتهػ  تحتػ ج الػى افػراد لػديهـ القػدرة 
، ال ػػدركنالاػػليـ معهػػـ  صػػرف ت ونوايػػ  اػػلوؾ االخػػريف مػػف خػػالؿ التع مػػؿ لػػى فهػػـ ت

1004 :1 .) 
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ويػػػػرب اورنػػػػدايؾ اف الػػػػذء   االجتمػػػػ    يتةيػػػػر ت عػػػػ   للاػػػػف والجػػػػنس والمء نػػػػ  
فػػ عض النػ س يتعػػ ملوف  ءفػ  ة مػػع الراشػديف  ينمػػ  ال ياػتطيعوف التع مػػؿ ، االجتم  يػ 

لقيػػ ـ  ػػدور القيػػ دة   لجم  ػػ ت  ينمػػ  يجػػد مػػع االطفػػ ؿ ءمػػ  اف  عػػض االفػػراد يجيػػدوف ا
 .(1: 4691، الشيخنبيرهـ الرض  واالرتي ح ف  اف يترؾ القي دة لةير  

االجتمػػػػػػ     واف الػػػػػػذء   االجتمػػػػػػ    ينمػػػػػػو مػػػػػػف خػػػػػػالؿ الخ ػػػػػػرة واالحتءػػػػػػ ؾ
 (. 60: 1009، المة زكن

الػػػػى وجػػػػود  القػػػػ   (4619نولػػػ   القػػػػ   ػػػػ لجنس فقػػػػد توصػػػػلت درااػػػ  هنػػػػت 
ل  ف لنا   يظهرف ماتوب ا لػى ممػ  لػدب الرجػ ؿ و للػت  لػى ااػ س ح جػ  ايج  ي  دا

 . (Hunt,T.1928:p.334)المراة اءار مف الرجؿ الى االناج ـ مع االخريف
( فقد اش رت الى اف الذء   االجتم    للذءور ا لػى 4691ام  دراا  الديب ن

لوالديػ   ػيف الجناػيف مف الذء   االجتم    لالنػ ث وهػذا يرجػع الػى اخػتالؼ المع ملػ  ا
وط يعػػ  التنشػػ   االجتم  يػػ  ومػػ  تواجهػػ  ال نػػػت مػػف ضػػةوط    ليػػ  واجتم  يػػ  اءاػػػر 
 ءاير مم  يواجػ  اال ػف فهػو يتصػرؼ  حريػ  مطلقػ  فػ  مجتمعنػ  العر ػ  خ صػ  وذلػؾ 

 (. 19: 4669، افي فننتيج  التخلؼ والقهر الت  مر  ه  المجتمع 
حػػ ث الميدانيػػ  الػػى اهميػػ  مرحلػػ  المراهقػػ  واشػػ رت العديػػد مػػف الدرااػػ ت واال 

وممػػػ  تتميػػػز  ػػػ  مػػػف خصوصػػػي  معقػػػدة نتيجػػػ  التةيػػػرات الداخليػػػ  االنفع ليػػػ  والنفاػػػي  
تصػػحب التةيػػرات الجاػػدي  الظ هريػػ  وتعيػػب أاػػ ليب التع يػػر  ػػف العواطػػؼ والمشػػ  ر 

اػػ ليب المت ججػػ  التػػ  تنتػػ ب المراهػػؽ اضػػ ف  الػػى التػػ ايرات المحيطػػ   ػػ  والمتعػػددة اال
والتػ   (James Comer) (جيمس ءمرناالمر الذك اءدت  دراا ت  ديدة منه  دراا  

اوضػػػحت فيهػػػ  ااػػػر تػػػ ايرات الوالػػػديف وتوجيهػػػ تهـ  لػػػى اال نػػػ    شػػػءؿ  ػػػ ـ والمػػػراهقيف 
 شءؿ خ ص تتض  ؿ ف  ظؿ الحض رة الع لميػ  الجديػدة التػ  تطػرح مفػ هيـ متن قضػ  

 . (Elias , 2000: p.4)الاق ف ت  ومتعددة
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ومػػػف هنػػػ  فػػػ ف لهػػػذ  المرحلػػػ  اهميتهػػػ  الء يػػػرة والخ صػػػ  فػػػ  تءػػػويف شخصػػػي  
االناػػ ف ولػػذا وجػػب فهػػـ خص  صػػه  ومتط ل  تهػػ  ومشػػ ءله  المتشػػ  ء  لتحاػػف التع مػػؿ 

 (. 1: 1009، محمودنمع المراهقيف  شءؿ تر وك ذو اار ايج    ف  النمو 
فػػػ  تعميػػػؽ العالقػػػ ت يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ ءػػػؿ مػػػ  تقػػػدـ اهميػػػ  ال حػػػث الحػػػ ل  

االجتم  يػػػ   ػػػيف ا نػػػ   المجتمػػػع الواحػػػد ياػػػود الحػػػب والتفػػػ هـ والتعػػػ طؼ مػػػع  عضػػػهـ 
 . االخر

 أهداف انبحث. 
 :هدف البحث الحالي الى تحقيق االتي

قيػػ س ماػػتوب الػػذء   االجتمػػ    لػػدب طل ػػ  المرحلػػ  المتواػػط  فػػ  مرءػػز مدينػػ   -0
 . تءريت

 . االجتم    لدب طل   الصؼ االوؿ متواط ن    رن مت تعليم  لتنمي  الذء    -0

معرف  اار ال رن مت التعليم  ف  تنمي  الذء   االجتم    لدب طل   الصؼ االوؿ  -3
 (. ان ث –ذءور نمتواط ت ع   لمتةير الجنس 

 فزضيات انبحث. 
ال توجد فروؽ ذات دالل  إحص  ي   يف متواط درج ت طل   المجمو   التجري يػ   -0

 المجمو   الض  ط  ف  الذء   االجتم   . ومتواط درج ت طل  
ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػ  إحصػػػ  ي   ػػػيف متواػػػط درجػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػ   -0

للػػػذءور فػػػ  االخت ػػػ ر الق لػػػ  ومتواػػػط درجػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػ  للػػػذءور فػػػ  
 االخت  ر ال عدك.

ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػ  إحصػػػ  ي   ػػػيف متواػػػط درجػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػ   -3
لإلنػػػ ث فػػػ  االخت ػػػ ر الق لػػػ  ومتواػػػط درجػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػ  لإلنػػػ ث فػػػ  

 . االخت  ر ال عدك
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ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػ  إحصػػػ  ي   ػػػيف متواػػػط درجػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػ   -4
للػػػذءور فػػػ  االخت ػػػ ر ال عػػػدك ومتواػػػط درجػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػ  لإلنػػػ ث فػػػ  

 االخت  ر ال عدك.
 .  حدود انبحث
_ 1001ن ال حث الح ل   لى طل ػ  المرحلػ  المتواػط  للعػ ـ الدرااػ يقتصر 

 ف  مرءز مدين  تءريت. ذءور _ إن ث(نومف ءال الجنايف  (1009
 .  حتديد املصطهحات

 .  Programالبرنامج  -:أولا 
 :وقد عرفه كل من

انػػ  مجمو ػػ  مػػف الفع ليػػ ت واألنشػػط  التػػ  تاػػتخدـ (: Pierce_ 1963)بيرررس  -4
، نالتءريتػػػ  واالجتمػػػ    ف يحتػػػ جوف الػػػى تعػػػديؿ فػػػ  الاػػػلوؾ النفاػػػ لألفػػػراد الػػػذي

1009 ،46). 
هو خط  مصمم  ل حث أك موضػوع يخػتص  فػرد أو مجتمػع : (0992الحسن ) -1

 دقػػػػػػػػ    شػػػػػػػرط أف تءػػػػػػػوف ه دفػػػػػػػػ  لألفػػػػػػػراد تتضػػػػػػػػمف  عػػػػػػػض العمليػػػػػػػػ ت المحػػػػػػػددة
 . (11014660،الحافن

 ط تر ػػػوك يقػػػدـ إلػػػى جميػػػع الخ ػػػرات او الفع ليػػػ ت او أك نشػػػن: (0224محمرررد ) -9
 .(التعليمي  وخالؿ مدة زمني   المتعلـ تحت إشراؼ المؤاا

 (.10، 1009، نالتءريت 
:  .  Program Instructional البرنامج التعميمي -ثانياا

 :عرفه كل من
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 أنػػػ  مجمو ػػػ  مػػػف الػػػدروس والخ ػػػرات المخططػػػ  التػػػ  : (Good، 1973كرررود ) -4
 . (10، 1009، نال ج رك. لءلي يءتا ه  الط لب تحت أشراؼ المدرا  او ا

وهو    رة  ف مزيت متداخؿ مف مج الت النش ط ت والتج رب : (0996العتبي ) -1
والخ رات الت  يمر  ه  أ ض   الجم    تا  د ف  تطويرهـ ونموهـ نفاي  و قليػ   

 (.49، 1001، نحمداف وهو وايل  وليس ب ي ، واجتم  ي 
 ت الموز ػػػ  ضػػػمف دروس معنونػػػ   أنػػػ  مجمو ػػػ  مػػػف الجلاػػػ: (0223الفخررررو ) -9

وتختلؼ هذ  الجلا ت ف  محتوي ته  وطرؽ التف  ؿ م   يف اإلفراد خالله  وتع لت 
ءؿ جلا  تنمي  مه رة أو أءار لدب المتدر يف ضمف ااتراتيجي ت مخطط له  ويتـ 

، نالفخػػػػرو. اختي رهػػػػ   مػػػػ  يػػػػتال ـ مػػػػع أهػػػػداؼ ال رنػػػػ مت الػػػػذك تػػػػـ اال تمػػػػ د  ليػػػػ 
1009 ،91) . 

 :نتعزيف اإلخزائي نهربنايح انتعهيًيا
ال  حاػ ف   ن  هػ  وتتءػوف هػذ  الػدروس مػف  ان  مجمو ػ  مػف الػدروس التػ  قػ ـ

( درا   ءؿ م  تتضمن  مف مقدم  وأمال  وتم ريف ومن قش  وواج  ت  يتي  وأنشط  41ن
تعليمي  مصمم  لةرض تنمي  الػذء   االجتمػ    والتػ  تػـ تط يقهػ   لػى طل ػ  الصػؼ 

 وؿ متواط.األ
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:  Social Intelligence :الذكاء االجتماعي -ثانثاا

 :عرفه كل من
 أنػػػػ  ماػػػػتوي ت التفػػػػ هـ والمشػػػػ  ر التػػػػ  (: Bogardus( )1967بوكرررراردوس ) -4

 ,Boyadus عػض.ن تفاػر ط يعػ  فهػـ األفػراد  عضػهـ مػع، يامعه  الفػرد األخػر

1967 , 71) 
  ع أنػػػػػػػػػػػػ  حاػػػػػػػػػػػػف التصػػػػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػػػػ  المواقػػػػػػػػػػػػؼ واألوضػػػػػػػػػػػػ: (0977عاقررررررررررررل ) -1

 (49، 1004، االجتم  ي .نال درك
 أن  القدرة  لى التءيؼ وحؿ المشءالت االجتم  ي  : (Sattler_ 1982ساتمر ) -9

 . (Sattler , 1982 , p.818ن. والقدرة  لى االاتقالؿ واالاتنت ج
 أنػػػػ  القػػػػدرة  لػػػػى أدراؾ العالقػػػػ ت االجتم  يػػػػ  وفهػػػػـ اآلخػػػػريف : (0988زهررررران ) -1

رؼ فػػػػ  المواقػػػػؼ االجتم  يػػػػ  يػػػػؤدك الػػػػى التوافػػػػؽ والتع مػػػػؿ معهػػػػـ وحاػػػػف التصػػػػ
 (111، 4699، نزهراف. االجتم    ونج ح الفرد ف  حي ت  االجتم  ي 

فهػػػـ النػػػ س أك فهػػػـ أفءػػػ رهـ واتج هػػػ تهـ ومشػػػ  رهـ وطػػػ عهـ : (0998سرررفيان ) -1
اػػفي ف ن الفهػػـ. ودوافعهػػـ والتعػػرؼ الاػػليـ فػػ  المواقػػؼ االجتم  يػػ   نػػ    لػػى هػػذا

4669 ،49) 
 التعريف اإلجرائي فهو: أما

درج ت ااػتج    أفػراد  ينػ  ال حػث  لػى أداة مقيػ س الػذء   االجتمػ    المعػد 
 لهذا الةرض.
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 انفصم انثاني
 اندراسات انسابقة

 .  دراسات عزبية -:أولا 
 . (1991دراسة اندياطي ) -1

هدفت الدراا  الى ءشؼ العالق   يف الذء   االجتمػ    وءفػ  ة التػدريس لػدب 
ومعرفػػ  العالقػػ   ػػػيف الجناػػيف فػػػ  ، ور المعلمػػيف مػػػف جمهوريػػ  مصػػر العر يػػػ طل ػػ  د

الػػذء   االجتمػػ    ولتحقيػػؽ هػػػذا الهػػدؼ ط ػػؽ مقيػػ س الػػػذء   االجتمػػ     لػػى  ينػػػ  
( ط ل ػ  مػف المعهػديف نالمعلمػػيف 16ن( ط ل ػػ   و14( ط لػب وط ل ػ  ن400نتتءػوف مػف 

هرت النت  ت وجود  الق   يف الذء   اظ، و عد مع لج  ال ي ن ت احص  ي    (والمعلم ت –
االجتم    وءف  ة التدريس لدب الطل   ذءورا  وان اػ   وءػذلؾ  ػدـ وجػود فػروؽ دالػ   ػيف 

 . الجنايف ف  الذء   االجتم   
 . (1994دراسة كزية ) -2

هدفت الدرااػ  الػى  نػ   مقيػ س مقػنف للػذء   االجتمػ    ولتحقيػؽ هػذا الهػدؼ 
وتػػـ ااػػتخراج ، ( فقػػرة ضػػمف اػػت  مجػػ الت499ال  لةػػ  نتمػػت صػػي ب  فقػػرات المقيػػ س 

( 990وط ؽ المقي س  لى ن، الصدؽ  طريق  تحليؿ المحتوب واالرت  ط  محؾ خ رج 
وتػػػـ ااػػػتخراج الا ػػػ ت  طريقػػػ  ا ػػػ دة االخت ػػػ ر ، ط ل ػػػ   وط ل ػػػ  مػػػف طل ػػػ  ج معػػػ   ةػػػداد

 . ريتش رداوف -  اتخداـ مع دل  ءودر
 . (1998دراسة سفياٌ ) -3

الى ءشؼ العالق   يف الػذء   االجتمػ    والتوافػؽ النفاػ  واالجتمػ    هدفت 
انػػ ث(  -العػػ ل ، الػواطو( وفقػػ   لمتةيػر الجػػنس نذءػورنوالفػروؽ فػ  الػػذء   االجتمػ    
ولتحقيؽ هذا الهدؼ ط ػؽ مقيػ س الػذء   االجتمػ    ، لدب طل   ج مع  تعز ف  اليمف

( ط ل ػ   وط ل ػ  مػف طل ػ  ج معػ  911 لػى  ينػ  مءونػ  مػف ن، المعد مف ق ػؿ ال  حػث
و عػػد مع لجػػ  ال ي نػػ ت   اػػتخداـ مع مػػؿ ارت ػػ ط ، ( ط ل ػػ 411( ط ل ػػ   و ن411تعػػز ن
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اظهػػرت النتػػ  ت وجػػود  القػػ  دالػػ  ، ومع مػػؿ االرت ػػ ط الانػػ    وتحليػػؿ الت ػػ يف،  يراػػوف
ؽ دالػ  و ػدـ وجػود فػرو ، احص  ي    يف الذء   االجتم    والتوافػؽ النفاػ  واالجتمػ   

 . احص  ي   ف  الذء   االجتم    ت ع   لمتةير الجنس
 . (2001دراسة انبدري ) -4

هدفت الدراا  الى التعرؼ  لى ماتوب الذء   االجتم    لػدب طل ػ  المرحلػ  
اد ػ ، صػػن   ، تجػػ رك( فػػ  مرءػػز مح فظػػ  ،  لمػػ ناال داديػ  مػػف المػػدارس النه ريػػ  

، الذء   االجتم    و عػض ا عػ د الشخصػي  والتعرؼ  لى ط يع  العالق   يف، ال صرة
ولتحقيػػػؽ هػػػذا الهػػػدؼ ط ػػػؽ مقيػػػ س الػػػذء   االجتمػػػ     لػػػى  ينػػػ  مػػػف الطل ػػػ  و عػػػد 
مع لجػػػػ  ال ي نػػػػ ت احصػػػػ  ي     اػػػػتخداـ مر ػػػػع ءػػػػ ك ومع مػػػػؿ ارت ػػػػ ط  يراػػػػوف ومع مػػػػؿ 

حلػػ  اظهػػرت النتػػ  ت تمتػع طل ػػ  المر ، االرت ػ ط الانػػ    واالخت ػ ر التػػ    وتحليػػؿ الت ػ يف
اال داديػػ   ػػذء   اجتمػػ    وءػػذلؾ وجػػود  القػػ   ػػيف الػػذء   االجتمػػ    و عػػض ا عػػ د 

 . الشخصي 
 .  دراسات اخنبية -:ثانياا 

 . (Foley et al, 1971دراسة فايل وآخزوٌ ) -1
هدفت الدراا  الػى التعػرؼ  لػى العالقػ   ػيف الػذء   العػ ـ والػذء   االجتمػ    

للػػػذء   العػػػ ـ واخت ػػػ ر جيلفػػػورد للػػػذء    Otis IQولتحقيػػػؽ هػػػذا الهػػػدؼ ط ػػػؽ اخت ػػػ ر 
( و عػػػد 41، 9، 6( ط لػػػب وط ل ػػػ  مػػػف المراحػػػؿ ن900االجتمػػػ     لػػػى  ينػػػ  مػػػف ن

، مع لجػػ  ال ي نػػ ت احصػػ  ي   اظهػػرت النتػػ  ت اف الػػذء   االجتمػػ    يػػزداد  تقػػدـ العمػػر
وظهػػرت  القػػ   ػػيف الػػذء   ، وءػػذلؾ حصػػلت االنػػ ث  لػػى درجػػ ت ا لػػى مػػف الػػذءور

 . ـ والذء   االجتم   الع 
 . (Ford & Taisk, 1983دراسة فىرد وتاسك ) -2

ولتحقيػػػؽ هػػػذا الهػػػدؼ تمػػػت ، هػػػدفت الدرااػػػ  الػػػى قيػػػ س الػػػذء ؿ  االجتمػػػ   
( فقػرة   اػلوب اخت ػ ر اختيػ ر مػف متعػدد وتضػمف 16صي ب  فقرات المقيػ س ال  لةػ  ن
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مل  وط ػؽ  لػى المقي س االث مج الت وااتخرج صػدؽ المقيػ س  طريقػ  الصػدؽ العػ 
 . ( ط ل    مف طالب المرحل  الا نوي  وااتخرج الا  ت وفؽ مع دل  الف ءرون  خ910ن
 . (Marlowe, 1986دراسة يارنى ) -3

هدفت الدراا  الى قي س الذء   االجتم    ولتحقيؽ هذا الهدؼ تمت صػي ب  
 س ار عػ  وتضمف المقي، فقرة   الوب اخت  ر مف متعدد( 494فقرات المقي س ال  لة  ن

( فػردا  449وط ػؽ المقيػ س  لػى ن، مج الت، وتحقػؽ الصػدؽ  طريقػ  الصػدؽ العػ مل 
 . ( ان 11 -49تراوحت ا م رهـ  يف ن

 .  مناقشة الدراسات السابقة
فػػػػػ  ضػػػػػو  ااػػػػػتعراض الدرااػػػػػ ت الاػػػػػ  ق  نالعر يػػػػػ  واالجن يػػػػػ ( التػػػػػ  تن ولػػػػػت 

 :مءف ا دا  المالحظ ت االتي ي، موضوع الذء   االجتم    ومق رنته    لدراا  الح لي 
ت  ينػػت اهػػداؼ الدرااػػ ت الاػػ  ق  التػػ  تػػـ  رضػػه  ومنهػػ  مػػ  ءػػ ف يهػػدؼ الػػى 

واشػػ رت درااػػ ت اخػػرب ، (4699( ودرااػػ  مػػ رلون4661 نػػ   مقػػ ييس ءدرااػػ  ءرمػػ  ن
( وءػػػذلؾ  القتػػػ  1004الػػػى التعػػػرؼ  لػػػى ماػػػتوب الػػػذء   العػػػ طف  ءدرااػػػ  ال ػػػدرك ن

ودراا  ف ل   (4669وافؽ النفا  واالجتم    ءدراا  افي ف ن متةيرات  ديدة ماؿ الت
 . ( وبيره  مف الدراا ت االخرب4696وآخروف ودراا  ءورنيؿ ن

إذ  لػػا الحػػد االدنػػى ، اف ابلػػب الدرااػػ ت الاػػ  ق  ت  ينػػت فيهػػ  ا ػػداد العينػػ ت
  ( وء ف الحجـ اال لى للعين4696( ط لب وط ل   ءم  ف  دراا  ءورنيؿ ن90للعين  ن

( امػػ  الدرااػػ  الح ليػػ  فءػػ ف  ػػدد 4661( ط لػػب وط ل ػػ  ءمػػ  فػػ  درااػػ  ءرمػػ  ن990ن
( ط ل ػػ   وط ل ػػ  يتن اػػب مػػع اال ػػداد الػػواردة فػػ  69افػػراد العينػػ  المختػػ رة والتػػ  ت لػػا ن

 . الدراا ت الا  ق 
امػػػ  فيمػػػ  يتعلػػػؽ  ػػػ دوات ال حػػػث والواػػػ  ؿ االحصػػػ  ي  والنتػػػ  ت ف نهػػػ  مت  ينػػػ  

 . ؼ األهداؼ واالطر النظري  المعتمدة ف  الدراا ت الا  ق وتختلؼ   ختال
 انفصم انثانث
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 حثــزاءات انبــإخ

 -إخزاءات انبحث:
يتضػػػمف هػػػذا الفصػػػؿ اإلجػػػرا ات المتمالػػػ  فػػػ  تحديػػػد مجتمػػػع ال حػػػث واختيػػػ ر 
العينػػػػ  وا ػػػػداد ادوات تتمتػػػػع  صػػػػفت  الصػػػػدؽ والا ػػػػ ت و ػػػػرض الواػػػػ  ؿ اإلحصػػػػ  ي  

 :ي ن ت وءم  يأت المن ا   لتحليؿ ال 
 -جمتًع انبحث: -:أول

تحػػػػدد مجتمػػػػػع ال حػػػػػث الحػػػػػ ل   طل ػػػػػ  الصػػػػػؼ األوؿ المتواػػػػػط مػػػػػف المرحلػػػػػ  
( ط ل    وط ل ػ  مػوز يف  لػى 1999المتواط  ف  مرءز مدين  تءريت وال  لا  ددهـ ن

مدراػ  لل نػ ت  (49( ط ل ػ   ون4919( مدراػ  لل نػيف ضػمت ن14( مدرا  منه  ن91ن
 . ل  ( ط 691ضمت ن

   -عينة انبحث:-:"ثانيا
اختيػػرت مدراػػت ف  طريقػػ   شػػوا ي  همػػ  ا نويػػ  خ لػػد  ػػف الوليػػد لل نػػيف وا نويػػ  
ال يػ ف لل نػػ ت وقػد تػػـ اختيػ ر شػػع تيف و شػءؿ  شػػوا   مػف ءػػال المدراػتيف المشػػمولتيف 

وفػ  ضػو  ذلػؾ ،   لتجر   لتءوف احداهم  مجمو   تجري ي  واألخرب مجمو ػ  ضػ  ط 
( ط ل ػػػ   وط ل ػػػ   شػػػوا ي   مػػػوز يف  لػػػى مجمػػػو تيف مجمو ػػػ  تجري يػػػ  69تػػػـ اختيػػػ ر ن

 ( ط ل    وط ل   ف  ءؿ مجمو  .19ومجمو   ض  ط   واقع ن
   Experimental Design-:انتصًيى انتدزيبي -ثانثا:

تػػػػػـ اال تمػػػػػ د  لػػػػػى تصػػػػػميـ المجمػػػػػو تيف المتءػػػػػ ف تيف ذات االخت ػػػػػ ر الق لػػػػػ  
 إنػػ ث( والا نيػػ  ضػػ  ط  -ذءػػورنك و ػػذلؾ تءونػػت مجمو تػػ ف أحػػداهم  تجري يػػ  وال عػػد

 . (4وءم  م يف ف  الجدوؿ ن إن ث( –ذءور ن
 (4جدوؿ ن
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 التصميـ التجري   الماتخدـ ف  ال حث
 قياس بعدي البرنامج قياس قبمي المجموعة
 التجريبية

 (إناث –)ذكور
الذكاء 
 االجتماعي

 المتغير)البرنامج التعميمي 
 المستقل(

 الذكاء االجتماعي

 الضابطة
 (إناث –)ذكور

الذكاء 
 الذكاء االجتماعي - االجتماعي

: تكافؤ اجملًىعات  :رابعاا
لةػػػػرض تط يػػػػؽ ال رنػػػػ مت التعليمػػػػ   لػػػػى المجمو ػػػػ  التجري يػػػػ  فقػػػػد تػػػػـ إجػػػػرا  

 –ذءػػور نوالمجمو ػػ  الضػػ  ط   (التءػػ فؤ لءػػؿ مػػف المجمو ػػ  التجري يػػ نذءور _ إنػػ ث
 -:  المتةيرات االتي إن ث( ف

 . العمر الزمني لمطمبة -0
 المستوى التعميمي لألب -0
 المستوى التعميمي لألم -3
 عمل األب -4
 عمل األم -5
 الذكاء -6
 الذكاء االجتماعي -7
 -:انعًز انزيني -1

تػػػػـ التحقيػػػػؽ مػػػػف تءػػػػ فؤ المجمػػػػو تيف التجري يػػػػ  والضػػػػ  ط  مػػػػف خػػػػالؿ اجػػػػرا  
إذ أظهػػرت ، (T-test ػػ ر التػػ    نالمق رنػػ   ػػيف االواػػ ط الحاػػ  ي  لهػػ    اػػتخداـ االخت

النت  ت  دـ وجود فروؽ دال   يف المجمػو تيف التجري يػ  والضػ  ط  حيػث  لةػت القيمػ  
(  نػػد ماػػتوب 4.69( وهػػ  أقػؿ مػػف القيمػػ  الت  يػ  الجدوليػػ  ن0.11الت  يػ  المحاػػو   ن

 و هذا تـ التء فؤ ف  هذا المتةير.، (0.01دالل  ن
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 :املستىي انتعهيًي نألب -2
التحقؽ مف تء فؤ المجمو تيف التجري ي  والض  ط    اتخداـ مر ع ء ك وقد تـ 

حيػػث  لةػت قيمػػ  مر ػع ءػػ ك ، اظهػرت النتػ  ت  ػػدـ وجػود فػػروؽ دالػ   ػػيف المجمػو تيف
(  نػػد ماػػتوب 46.91( وهػػ  اقػػؿ مػػف القيمػػ  الجدوليػػ  لمر ػػع ءػػ ك ن4.14المحاػػو   ن

 . (0.01دالل  ن
 املستىي انتعهيًي نألو: -3

قػػؽ مػػف تءػػ فؤ المجمػػو تيف التجري يػػ  والضػػ  ط    اػػتخداـ مر ػػع ءػػ ك تػػـ التح
وأظهػػرت النتػػ  ت  ػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػ  إحصػػ  ي    ػػيف المجمػػو تيف حيػػث  لةػػت قيمػػ  

( وهػػػ  اقػػػؿ مػػػف القيمػػػ  الجدوليػػػ  لمر ػػػع ءػػػ ك وال  لةػػػ  1.444مر ػػػع ءػػػ ك المحاػػػو   ن
 (. 0101ن(  ند ماتوب دالل  46.911ن
 :عًم األب -4

ؽ مػػف التءػػ فؤ  ػػيف المجمػػو تيف التجري يػػ  والضػػ  ط    اػػتخداـ مر ػػع تػػـ التحقػػ
مق رنػػػػ    لقيمػػػ  الجدوليػػػػ  وال  لةػػػػ   (6.16نءػػػ ك وء نػػػػت قيمػػػ  مر ػػػػع ءػػػػ ك المحاػػػو   

 . وء نت النت  ت بير دال  (46.91ن
 عًم األو: -5

التحقػػؽ مػػف التءػػ فؤ  ػػيف المجمػػو تيف فػػ  متةيػػر  مػػؿ األـ   اػػتخدـ مر ػػع  تػػـ
ت النت  ت  أن  ال توجد فروؽ دالػ  إحصػ  ي   ػيف المجمػو تيف التجري يػ  ء ك وقد أظهر 

( مق رنػػػ    لقيمػػػ  الجدوليػػػػ  49.99نوالضػػػ  ط  إذ  لةػػػت قيمػػػ  مر ػػػع ءػػػػ ك المحاػػػو   
   (. 0101ن(  ند ماتوب دالل  46.91ن وال  لة 

 انذكاء: -6
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قيمػػ  تػـ التحقػػؽ مػػف التءػ فؤ  ػػيف المجمػػو تيف التجري يػ  والضػػ  ط    اػػتخداـ ال
( وء نػػػػت 4.69( مق رنػػػػ    لقيمػػػػ  الجدوليػػػػ  ن0.90الت  يػػػػ  وء نػػػػت القيمػػػػ  المحاػػػػو   ن

 النت  ت بير دال .
 انذكاء الختًاعي: -7

تػػػػـ التحقػػػػؽ مػػػػف تءػػػػ فؤ المجمػػػػو تيف التجري يػػػػ  والضػػػػ  ط  مػػػػف خػػػػالؿ اجػػػػرا  
المق رنػػػ   ػػػيف االواػػػ ط الحاػػػ  ي  لهػػػ  فػػػ  االخت ػػػ ر الق لػػػ    اػػػتخداـ االخت ػػػ ر التػػػ    

( مق رن    لقيمػ  0.01حيث ء نت القيم  الت  ي  المحاو   وال  لة  ن. لعينتيف ماتقلتيف
 .  يف المجمو تيف ( و ينت النت  ت الى  دـ وجود فروؽ دال 4.69الجدولي  ال  لة  ن

 -:أدوات انبحث: خايساا 
 .  إعداد أداة لقياس الذكاء االجتماعي

مقيػػ س الػػذء   االجتمػػ    لطل ػػ  تػػـ تحديػػد مجػػ الت : تحديررد مجرراالت المقيرراس - أ
المرحلػػػػ  المتواػػػػط  فػػػػ  ضػػػػو  المقػػػػ ييس واألد يػػػػ ت الاػػػػ  ق  التػػػػ  اهتمػػػػت   نػػػػ   

 المق ييس ذات العالق  وا  داده  فقد حددت  االا  مج الت.
تـ إ ػداد فقػرات المقيػ س مػف خػالؿ الرجػوع إلػى المقػ ييس : اعداد فقرات المقياس - ب

فقرة  (19نوتـ صي ب  ، الذء   االجتم   واألد ي ت الا  ق  الت  تخص موضوع 
 .  صورته  التمهيدي  تضمنته  المج الت الاالث

تػػـ  ػػرض فقػػرات المقيػػ س  لػػى مجمو ػػ  مػػف المحءمػػيف : صرردق فقرررات المقيرراس - ج
المختصػػيف فػػ  العلػػـو التر ويػػ  والنفاػػي ، وتػػـ اال قػػ    لػػى الفقػػرات التػػ  حصػػلت 

 . ( فقرة1وتـ ااق ط ن، %( ف ءار90 لى نا   اتف ؽ ن
تـ تحليؿ فقرات المقي س مف خالؿ القي ـ   الجرا ات : التحميل االحصائي لمفقرات - د

 :االتي 
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ولتحقيػػؽ هػػذا الهػػدؼ فقػػد تػػـ تط يػػؽ مقيػػ س : (فقرررات المقيرراس)القرروة التمييزيررة  -
 الػػػذء   االجتمػػػ     لػػػى  ينػػػ   شػػػوا ي  مػػػف طل ػػػ  الصػػػؼ األوؿ متواػػػط  لةػػػت

 :تم د  لى االو يف هم وتـ اال ، ط ل    وط ل   (100ن
وذلؾ  إيج د القوة التمييزي  لءؿ فقػرة مػف فقػرات  أسموب المجموعتين المتطرفتين: -4

لعينتػػػيف ماػػػػتقلتيف لمعرفػػػ  داللػػػػ   (T-testالمقيػػػ س   اػػػتعم ؿ االخت ػػػػ ر التػػػ    ن
الفػػروؽ  ػػيف إج  ػػ ت المجمػػو تيف العليػػ  والػػدني   لػػى ءػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المقيػػ س 

 . فقرات المقي س مميزةوت يف اف جميع 
 .(صدق الفقرات)عالقة الفقرة بالمجموع الكمي  -0

ولتحقيؽ ذلؾ تـ ااتخداـ مع مؿ ارت  ط  يراوف إليج د العالق  االرت  طي   يف 
وت ػػيف اف جميػػع الفقػػرات ، درجػػ  ءػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات المقيػػ س والدرجػػ  الءليػػ  للمقيػػ س

 . دال  إحص  ي   
 .  الثبات -هر

ا  ت  طريق  التجز   النصفي  لمعرف  العالق   يف درج ت الطل ػ  تـ ااتخراج ال
ف لػػػػا مع مػػػػؿ االرت ػػػػ ط  ػػػػيف ،  لػػػػى الفقػػػػرات الفرديػػػػ  ودرجػػػػ تهـ  لػػػػى الفقػػػػرات الزوجيػػػػ 

 -Spearmanن ( و عػػد التصػػحيح   اػػتخداـ مع دلػػ  اػػ يرم ف  ػػراوف0.99النصػػفيف ن

Brown0.61(  لا مع مؿ الا  ت ن) . 
 . نمية الذكاء االجتماعيالبرنامج التعميمي لت -0

إل ػداد  رنػػ مت تعليمػ  لػػدب افػػراد المجمو ػ  التجري يػػ  فقػػد تػـ اختيػػ ر مءونػػ ت 
 . ال رن مت التعليم  لتحقيؽ أهداؼ ال حث
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 خطىات بناء انربنايح
 . هدؼ ال رن مت - أ

 . االاس العلمي  الت  ا تمده  ال رن مت - ب
 . انشط  ال رن مت - ج
 . المحتوب التعليم  لل رن مت - د
 ا داد دروس ال رن مت التعليم . -هػ
 . صدؽ ال رن مت - و

لتحقيؽ ذلؾ تـ  رض ال رن مت التعليم   لى  دد مف الخ را  المختصيف ف  
التر ي  و لـ النفس وقد حصؿ ال رن مت  لى اتف ؽ الخ را   لى صالحي  الػدروس  عػد 

 . االخذ   لتعديالت الت  قدمه  الخ را 
 . ليم التجر   االولي  لل رن مت التع - ز

تػػػـ تط يػػػؽ ال رنػػػ مت  لػػػى  ينػػػ  ال حػػػث االا اػػػي  لمعرفػػػ  الماػػػتوب المن اػػػب 
للدروس والوقت الالـز لتط يؽ ءؿ درس ومعرف  مدب ااػتيع ب الطل ػ  لػدرس ال رنػ مت 

 . ( دقيق 11وء ف تط يؽ الدرس الواحد ياتةرؽ ن، التعليم 
 . تطبيق االختبار البعدي

التعليمػػػ  لتنميػػػ  الػػػذء   االجتمػػػ    لطل ػػػ   عػػػد االنتهػػػ   مػػػف تط يػػػؽ ال رنػػػ مت 
المرحل  المتواط  تـ تط يػؽ االخت ػ ر ال عػدك لمقيػ س الػذء   االجتمػ    للمجمػو تيف 

انػػػػ ث( وتػػػػـ ااػػػػتخراج النتػػػػ  ت لمق رنتهػػػػ  مػػػػع درجػػػػ ت  –ذءػػػػور ن التجري يػػػػ  والضػػػػ  ط 
 . االخت  ر الق ل 

 -انىسائم اإلحصائية: -:سادساا 

 :حث باستخدام وسائل احصائية عديدة منهاتمت معالجة بيانات الب
 . مر ع ء ك -4
 . ( لعينتيف ماتقلتيفT. testاالخت  ر الت    ن -1

 . مع مؿ ارت  ط  يراوف -9
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 انفصم انزابع
 عزض اننتائح ويناقشتها

يتضػػػػمف هػػػػذا الفصػػػػؿ  رضػػػػ  لنتػػػػ  ت ال حػػػػث ومن قشػػػػته  فػػػػ  ضػػػػو  األهػػػػداؼ 
 -:و لى النحو اآلت  والفرضي ت ومق رنته  مع نت  ت الدراا ت الا  ق 

فيم  يتعلؽ   لهدؼ االوؿ الخ ص   ن   مقي س للذء   االجتم    فقد تحقؽ الهدؼ  -
 . مف خالؿ اإلجرا ات المت ع  ف  الفصؿ الا لث

امػػػ  فيمػػػ  يخػػػص الهػػػدؼ الاػػػ ن  المتعلػػػؽ   نػػػ    رنػػػ مت تعليمػػػ  فقػػػد تػػػـ تحقيػػػؽ هػػػذا  -
 الا لث.الهدؼ مف خالؿ اإلجرا ات الت  تـ  رضه  ف  الفصؿ 

ولةػػػرض تحقيػػػؽ الهػػػدؼ الا لػػػث المتعلػػػؽ  ػػػ ار ال رنػػػ مت التعليمػػػ  فػػػ  تنميػػػ  الػػػذء    -
إنػ ث( فقػد تػـ صػي ب  الفرضػي   –االجتم    لدب طل   المرحلػ  المتواػط  نذءػور 

 :االتي 
ال توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري متوسررط درجررات طمبررة المجموعررة )

 . الضابطة في الذكاء االجتماعي( التجريبية ومتوسط درجات طمبة المجموعة
 (t-testن للتحقػػػؽ مػػػف هػػػذ  الفرضػػػي  تمػػػت مع لجػػػ  ال ي نػػػ ت   الخت ػػػ ر التػػػ   

إنػػ ث(  –ذءػػور نإذ  لػػا متواػػط درجػػ ت طل ػػ  المجمو ػػ  التجري يػػ  . لعينتػػيف ماػػتقلتيف
( و لػػػػا متواػػػػط درجػػػػ ت طل ػػػػ  المجمو ػػػػػ  4.16(  ػػػػ نحراؼ معيػػػػ رك قػػػػدر  ن99.11ن

( و  اػػػػػتخداـ 4.99(  ػػػػػ نحراؼ معيػػػػػ رك قػػػػػدر  ن99.91إنػػػػػ ث( ن –ذءػػػػػور ن الضػػػػػ  ط 
( وهػ  أء ػر 1.91االخت  ر الت    لعينتيف ماتقلتيف وجد اف القيم  الت  يػ  المحاػو   ن

( لص لح المجمو ػ  التجري يػ  و ػذلؾ تػرفض 1.00مف القيم  الت  ي  الجدولي  وال  لة  ن
  متواػط درجػ ت طل ػ  المجمػو تيف الفرضي  الصفري  الق  ل   عدـ وجود فروؽ دالػ  فػ

و هذا يءوف ال رن مت ل  تأايرا  ء يرا  ف  المجمو   التجري ي  مػف ، التجري ي  والض  ط (ن
حيث اف المتعلـ يءوف دور  ايج  ي   فػ  العمليػ  التعليميػ  مػف خػالؿ فهػـ مشػ  ر الةيػر 
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وااػػلو   فػػ   وترجمتهػػ  وقي دتػػ  لجم  تػػ  وقدرتػػ  فػػ  ماػػ  دة زمال ػػ  فػػ  حػػؿ مشػػ ءلهـ
 . ( يوضح ذلؾ1التع مؿ الجيد معهـ والجدوؿ ن

 (1جدوؿ ن
نت  ت االخت  ر الت    لدالل  الفرؽ  يف متواط  درج ت المجمو تيف التجري ي  

 والض  ط  ف  الذء   االجتم   

 المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجة  المعياري

 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الداللة

 لجدوليةا المحسوبة 1,57 36,55 بيةالتجري

 0,05 2,00 5,84 74 1,88 33,65 الضابطة

ام  فيم  يتعلؽ  تحقيؽ الهدؼ الرا ع الخ ص   لءشؼ  ػف دالالت الفػروؽ فػ  
ذءػػػور _ ن ااػػػر ال رنػػػ مت التعليمػػػ  فػػػ  تنميػػػ  الػػػذء   االجتمػػػ    وفقػػػ  لمتةيػػػر الجػػػنس

 :فقد تـ صي ب  الفرضي ت االتي (، إن ث
 زضية )أ(.انف

ال توجررررد فررررروق ذات داللررررة إحصررررائية بررررين متوسررررط درجررررات المجموعررررة )
التجريبية لمذكور في االختبار القبمري ومتوسرط درجرات المجموعرة التجريبيرة لمرذكور 

 في االختبار البعدي(
اذ ءػػػ ف متواػػػط درجػػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػػ  للػػػذءور  لػػػػى االخت ػػػ ر الق لػػػػ  

( و لػػا متواػػط درجػػ ت ذءػػور المجمو ػػ  1.969ن ػػ نحراؼ معيػػ رك قػػدر   (91.911ن
( 9.496(  ػػػػػػ نحراؼ معيػػػػػػ رك قػػػػػػدر  ن91.161التجري يػػػػػػ   لػػػػػػى االخت ػػػػػػ ر ال عػػػػػػدك ن

و  اػػػتخداـ االخت ػػػ ر التػػػ    لعينتػػػيف ماػػػتقلتيف وجػػػد اف القيمػػػ  الت  يػػػ  المحاػػػو   هػػػ  
(  نػػػد ماػػػتوب داللػػػ  1.091( وهػػػ  أء ػػػر مػػػف قيمػػػ  نت( الجدوليػػػ  وال  لةػػػ  ن1.11ن
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وهػػذا يػػدؿ  لػػى وجػػود فػػروؽ  ػػيف المتواػػطيف ولصػػ لح الػػذءور فػػ  االخت ػػ ر ، (0.01ن
 . (9ال عدك وءم  موضح ف  الجدوؿ ن

 (9جدوؿ ن
 ي يف متواط درج ت المجمو   التجري ي  ف  االخت  ريف الق ل  وال عدك/ ذءور

 االختبار المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

درجة  المعياري

 الحرية

 ئيةالقيمة التا
مستوى 

 التجريبية الداللة

 ذكور
 الجدولية المحسوبة 466.4 326625 قبلي

 التجريبية

 ذكور
 0605 26064 2645 23 .3614 2..3.6 بعدي

 انفزضية )ب(.
ال توجررررد فررررروق ذات داللررررة إحصررررائية بررررين متوسررررط درجررررات المجموعررررة )

تجريبيرة لإلنراث التجريبية لإلناث فري االختبرار القبمري ومتوسرط درجرات المجموعرة ال
 .(في االختبار البعدي

إذ ءػػػ ف متواػػػط درجػػػ ت المجمو ػػػ  التجري يػػػ  لإلنػػػ ث  لػػػى االخت ػػػ ر الق لػػػػ  
( و لػػػػػػا متواػػػػػػط درجػػػػػػ ت المجمو ػػػػػػ  9.111( و ػػػػػػ نحراؼ معيػػػػػػ رك قػػػػػػدر  ن99.109ن

( 9.490( و ػػ نحراؼ معيػػ رك قػػدر  ن91.491التجري يػ  لإلنػػ ث فػػ  االخت ػػ ر ال عػدك ن
وجػد اف القيمػ  الت  يػ  المحاػو   وال  لةػ  ، ر الت    لعينتيف ماتقلتيفو  اتخداـ االخت  

وهػػذا ، (0.01(  نػد ماػتوب داللػ  ن1.091( وهػ  أء ػر مػف القيمػ  الجدوليػػ  ن1.19ن
يدؿ  لى وجود فرؽ  يف المتواطيف ذو دالل  ولص لح المجمو   التجري ي  لإلن ث ف  

 ( يوضح ذلؾ.1والجدوؿ ن االخت  ر ال عدك
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 (1وؿ نجد
 ي يف متواط درج ت المجمو   التجري ي  ف  االخت  ريف الق ل  وال عدك لإلن ث

المجموعة
االختبار 
 

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

درجة الحرية
مستوى الداللة القيمة التائية 
 

 الجدولية المحسوبة 

 التجريبية
 إناث

 3,747  33,728 قبمي 
03  0,08 0,264 2,25 

 لتجريبيةا
 إناث

 3,032 37,067 بعدي 

 انفزضية )ج(.
)ال توجررررد فررررروق ذات داللررررة إحصررررائية بررررين متوسررررط درجررررات المجموعررررة 
التجريبية لمذكور في االختبار البعدي ومتوسرط درجرات المجموعرة التجريبيرة لالنراث 

 .(في االختبار البعدي
ت ػػػػ ر ال عػػػػدك إذ  لػػػػا متواػػػػط درجػػػػ ت المجمو ػػػػ  التجري يػػػػ  للػػػػذءور فػػػػ  االخ

( ف  حيف  لا متواط درج ت المجمو   9.496( و  نحراؼ معي رك قدر  ن91.161ن
( 9.490( و ػػ نحراؼ معيػػ رك قػػدر  ن91.491التجري يػ  لالنػػ ث فػػ  االخت ػػ ر ال عػدك ن

( وهػػػ  أقػػػؿ مػػػف 0.11و  اػػػتخداـ االخت ػػػ ر التػػػ    وجػػػد اف القيمػػػ  الت  يػػػ  المحاػػػو   ن
( وءمػػػػ  موضػػػػح فػػػػ  0.01(  ماػػػػتوب داللػػػػ  ن1.00ل  لةػػػػ  نالقيمػػػػ  الت  يػػػػ  الجدوليػػػػ  ا

 . (1الجدوؿ ن
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 (1جدوؿ ن
 إن ث(  -ي يف متواط درج ت المجمو   التجري ي  ف  االخت  ر ال عدك نذءورر

المجموعة
االختبار 
 

المتوسط الحسابي
 

 
االنحراف المعياري
 

درجة الحرية
مستوى الداللة القيمة التائية 
 

 ةالجدولي المحسوبة

 التجريبية
 ذكور

 3,089 37,790 بعدي 
46 2,05 0,22 2,25 

 التجريبية
 إناث

 3,032  37,067 بعدي 

أش رت النت  ت الى وجود فرؽ لـ يرقى لماتوب الدالل  اإلحص  ي   يف متواػط 
درجػػ ت المجمو ػػ  التجري يػػ  لإلنػػ ث ومتواػػط درجػػ ت المجمو ػػ  التجري يػػ  للػػذءور فػػ  

 .  الذء   االجتم  
وهذا يدؿ إلى تفوؽ الػذءور  لػى اإلنػ ث  فػ رؽ قليػؿ ممػ  يػدؿ  لػى وجػود أاػر 
نػػ ث( مػػف  لل رنػػ مت التعليمػػ   لػػى متةيػػر الجػػنس و  لتػػ ل  ااػػتف د أفػػراد العينػػ  نذءػػور وا 

 . دروس ال رن مت التعليم  مف خالؿ النت  ت الت  حصلوا  ليه 
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 انفصم اخلايس
 املقرتحات، الستنتاخات، انتىصيات

 الستنتاخات. -:أولا 
تتحػػدد ااػػتنت ج ت ال حػػوث التجري يػػ   نت  جهػػ  لػػذا فػػ ف اهػػـ االاػػتنت ج ت التػػ  

 :يمءف التوصؿ اليه  ف  هذا ال حث ه 
اف لل رن مت التعليمػ  الخػ ص   لمرحلػ  المتواػط  تػ ايرا  واضػح   فػ  تنميػ  الػذء    -0

فػ  زيػػ دة   ػؿحيػث اػ هـ  شػػءؿ ف ، االجتمػ    لػدب طل ػ  الصػػؼ االوؿ متواػط
 . درج  ذء  هـ االجتم    مق رن   درج ت المجمو   الض  ط 

  لربـ مف ت اير ال رنػ مت التعليمػ  فػ  الػذء   االجتمػ    للػذءور ءػ ف ا لػى ممػ   -0
اال اف الفػرؽ  ػيف المجمػو تيف التجػري يتيف للػذءور واالنػ ث ، هو  لي   ند االنػ ث

يمءػػػف االاػػػتنت ج اف ف  ليػػػ  هػػػذا لػػػـ يرقػػػى الػػػى ماػػػتوب الداللػػػ  االحصػػػ  ي  ممػػػ  
ويعػػػزب ذلػػػؾ الػػػى اف الطل ػػػ   (انػػػ ث -ذءػػػور نال رنػػػ مت لػػػـ تتػػػ ار  ع مػػػؿ الجػػػنس 

يعيشػػوف ضػػمف رقعػػ  جةرافيػػ  واحػػدة ويعػػ نوف نفػػس الظػػروؼ التػػ  يعيشػػه  طل ػػ  
 . المجمو تيف

 انتىصيات  -:ثانياا 
المءػػػػ ف امء نيػػػػ  ااػػػػتخداـ الػػػػذء   االجتمػػػػ    فػػػػ  انتقػػػػ   االفػػػػراد ووضػػػػعهـ فػػػػ   -0

 . المن اب
توجي  اال    وتو يتهـ   ت  ع اا ليب التنش   االجتم  ي  الت  مف ش نه  اف تنم   -0

الػػذء   االجتمػػ    واال تعػػ د  ػػف االاػػ ليب التػػ  تءػػوف معطلػػ  وذلػػؾ  ػػف طريػػؽ 
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ااػػػػػتام ر العطلػػػػػ  الصػػػػػيفي  لتطػػػػػوير قػػػػػدرات الطل ػػػػػ  ومػػػػػواه هـ ء ق مػػػػػ  دورات او 
 .  رامت الذء   اجتم    مخيم ت ءشفي  تتضمف ااتخداـ

والمشرفيف والمدرايف مػف مقيػ س الػذء   االجتمػ    مػف  امء ني  ااتف دة ال  حايف -3
 . خالؿ التحءـ  ميزات  وتط يقه   ملي   ام ـ الطل   لما  دتهـ ف  تنميت 

 . تصميـ  رامت تر وي  للطل   الذيف لديهـ ام ت بير مربو   اجتم  ي    -4

 -:املقرتحات -:ثانثاا 
 . جرا  دراا  للذء   االجتم     يف الطالب والط ل  ت ف  المرحل  اال تدا ي ا -0
اجػػرا  درااػػ  مق رنػػ   ػػيف الطل ػػ  االاػػوي   و ػػيف الطل ػػ  الػػذيف يعػػ نوف مػػف حػػ الت  -0

 . العوؽ ف  الذء   االجتم   

اجرا  دراا  حوؿ ااػر  رنػ مت تعليمػ  فػ  تنميػ  الػذء   االجتمػ    لػدب االطفػ ؿ  -3
 .  ج ت الخ ص ذوك االحتي

اجرا  دراا  مم ال  لل حػث الحػ ل  فػ  مح فظػ ت اخػرب وتشػمؿ شػرا ح اجتم  يػ   -4
 . اخرب



 
 

   

 

أثر برنامج تعليمي في  
 تنمية الذكاء االجتماعي

 

 أ. م. د. حميد دالم خلف
 أبتدام عبدالحميد مجيد م.م.

 0202األول كانون (5) العدد

  428 

 

 جملة آداب الفراهيذي

 املصادر
اثررر برنررامج تعميمرري فرري الررتعمم ( 1009خ لػػدة   ػػد الوهػػ ب ااػػم  يؿ ن، ال جػػ رك -4

أطروحػػ  ، المررن م ذاتيررًا مررن من ررور زمررن المسررتقبل لرردى طمبررة جامعررة الموصررل
 ج مع  الموصؿ.، تر ي ءلي  ال، دءتورا  فلاف 

الررذكاء االجتمرراعي وعالقترره برربع  األبعرراد ( 1004ن ديػػ  ءػػريـ  ػػ مر ن، ال ػػدرك -1
أطروحػػػػ  دءتػػػػورا نبير ، األساسررررية لمشخصررررية لرررردى طمبررررة المرحمررررة اإلعداديررررة

 ج مع  ال صرة.، منشورة( ءلي  التر ي 

ك اثررر برنررامج ترردريبي لمهررارات اإلدرا( 1009جنػػ ف قحطػػ ف اػػرح ف ن ،التءريتػػ  -9
 را ل  م جاػتير، والتن يم في تنمية حل المشكالت لدى طمبة المرحمة اإلعدادية

 نبير منشورة( ءلي  التر ي  ج مع  تءريت.
، 4ط، خدمرررة الجماعرررة، (4660احاػػػ ف محمػػػد و هيجػػػ  أحمػػد شػػػه ب ن، الحاػػف -1

 . مط  ع التعليـ وال حث العلم 
ل السرررموك اثرررر برنرررامج تعميمررري فررري تعررردي( 1001اػػػن   اػػػعدك شػػػيتن، حمػػػداف -1

را ل  م جاتير نبير منشػورة( ءليػ  ، الخرافي لدى طالبات معهد إعداد المعممات
 التر ي  ج مع  الموصؿ.

الررذكاء االجتمرراعي وقياسرره فرري الثقافررة ( 4691حاػػيف   ػػد العزيػػز ن، الػػدرين  -9
 ( قطر.91العدد ن، مجل  التر ي  ،العربية

الجتمرررراعي وعالقترررره الررررذكاء ا( 4664ف طمػػػػ    ػػػػد الاػػػػميع محمػػػػود ن، الػػػدم ط  -1
راػػ ل  م جاػػتيرنبير منشػػورة( ءليػػ  ، بكفرراءة الترردريس لرردى طمبررة دور المعممررين

 ج مع   يف شمس.، التر ي 
،  ػ لـ 1ط، الصحة النفسية والعرالج النفسري( 4699ح مد   د الاالـ ن، زهراف -9

 . الق هرة، الءتب
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عالقتهررا الررذكاء االجتمرراعي والقرريم االجتماعيررة و ( 4669ن يػػؿ صػػ لح ن، اػػفي ف -6
أطروحػػ  دءتػػورا  ، الػػيمف، بررالتوافق النفسرري واالجتمرراعي لرردى طمبررة جامعررة تعررز

 ج مع   ةداد.، نبير منشورة( ءلي  التر ي  ا ف رشد
، 4ط ،الررذكاء سرريكولوجية الفررروق الفرديررة( 4691اػػليم ف الخضػػرك ن، الشػيخ -40

 الق هرة.، دار الاق ف  للط     والنشر
دار ق ػ   للط   ػ  ، ل عمرم الرنفس الحرديثأصرو( 1000فرج   ػد القػ در ن، ط  -44

 الق هرة.، والنشر والتوزيع
كيررف تنمرري ذكررايك وتزيررد مررن قرردراتك ( 1001احمػػد   ػػد الج ػػ رن،   ػػد الج ػػ ر -41

 . دار الطال ع للنشر والتوزيع والتصدير ،العقمية
فاعمية برنامج السهل في تنمية بع  مهرارات ( 1009  د الن صػر ن، الفخرو -49

مجلػ  ، لدى عينرة مرن الطمبرة المتفروقين عقميرًا وليرر المتفروقينالتفكير العميا 
 . 111، 41ان  ، ج مع  قطر، مرءز ال حوث التر وي 

بنررراء مقيررراس لمرررذكاء االجتمررراعي لررردى طمبرررة ( 4661صػػػف   ح يػػػب ن، ءرمػػػ  -41
 ا ف رشد ج مع   ةداد.، أطروح  م جاتير نبير منشورة( ءلي  التر ي  ،الجامعة

، مءت ػػػ  المجتمػػػع العر ػػػ  للنشػػػر 4ط، المراهقرررة( 1009محمػػػد اق ػػػ ؿ ن، محمػػود -41
 .  م ف، والتوزيع

الذكاء االجتماعي والوجداني والقررن الحرادي ( 1009ا راهيـ محمػد ن، المة زك -49
 الق هرة.، مءت   جزيرة الورد   لمنصورة، 4ط ، والعشرين
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