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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التحقق من العالقة بني الذكاء االنفعايل واالجتماعي بعد
اخل�ضوع للتدريب لربناجمني تدريبيني يف الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )59طالبا ً من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي الذكور مت توزيعهم
ع�شوائيًا على ثالث جمموعات ،خ�ضعت املجموعة التجريبية الأوىل لربنامج الذكاء
ّ
االجتماعي ،وخ�ضعت املجموعة التجريبية الثانية لربنامج الذكاء االنفعايل ،ومل
تخ�ضع املجموعة ال�ضابطة لأي معاجلة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحثان
مقيا�س �سترينربغ للذكاء االجتماعي بعد تطويره ليالئم البيئة الأردنية ،ومقيا�س عثمان
ورزق للذكاء االنفعايل املطور للبيئة امل�رصية بعد تطويره ليالئم البيئة الأردنية.
وقد �أ�شارت نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب �إىل وجود فرق ذي داللة �إح�صائية
يف �أداء الطلبة على مقيا�سي الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل البعديني يعزا �إىل
املجموعة ،وقد كان هذا الفرق ل�صالح املجموعتني التجريبيتني مقارنة باملجموعة
إح�صائيًا بني املجموعتني التجريبيتني .و�أ�شارت
ال�ضابطة ،يف حني مل يوجد فرق دال �
ّ
إح�صائيًا يف �أداء الطلبة على مقيا�سي
أي�ضا �إىل وجود ارتباط دال �
نتائج الدرا�سة � ً
ّ
الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل قبل وبعد التدريب على الربناجمني.
الكلمات املفتاحية :الذكاء االجتماعي ،الذكاء االنفعايل ،املراهقة املبكرة ،تنمية القدرات
االجتماعية ،تنمية القدرات االنفعالية.

* تاريخ ت�سلم البحث2009/6/14 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/9/21 :م
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Among a Sample of 10th Grade Students
Prof. Adnan Y. Atoum
Dr. Salem A. AL–Gharaibeh
Dept. of Graduate Studies & Scientific Research
Dept. of Psychology
University of Sharjah
Qassim University

Abstract
This study aimed at investigating the relationship between emotional and
social intelligence after training in both types of intelligence. A sample of (59)
students were randomly divided into three groups: experimental group (social
intelligence training program), experimental group (emotional intelligence
training program), and a control group (no training). To achieve the goals of
the study, the researchers developed two training programs to develop social
and emotional intelligence and used the Sterenberg’s Social Intelligence Scale
and the Emotional Intelligence Scale after ensuring validity and reliability.
One way (ANCOVA) revealed that social intelligence-training program had
a significant effect on student’s performance on total scores of the social and
emotional intelligence scales due to the group. Also results revealed that the
emotional intelligence training program had a significant effect on student’s
performance on total scores of the social and emotional intelligence scale due
to the group. The results also showed that there was a significant positive correlation between social intelligence scale scores and emotional intelligence
scale scores in both of the pre test and post test scores.
Key words: social intelligence, emotional intelligence, early adolescence, promoting
social abilities, promoting emotional abilities.
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املقدمة

اتخذ علماء النف�س �أ�ساليب متنوعة يف فهم طبيعة الذكاء ،ومكوناته ،وقد كانت

امل�شكلة الأ�سا�سية التي واجهها ه�ؤالء العلماء هي ما �إذا كان الذكاء مكونًا من قدرة عقلية

واحدة عامة� ،أم �أنه قدرات عقلية متعددة؟ وال يخفى ما لهذه امل�شكلة من �آثار تربوية مهمة

تتعلق بالعملية التعليمية التعلمية ككل ،ف�إذا كان بع�ض الطلبة مثال ً متفوقني من حيث
القدرة على معاجلة الرموز الريا�ضية ،فهل يعني ذلك �أنهم �سيكونون متفوقني يف معاجلة

الرموز اللغوية مثالً؟ مبعنى ،هل التفوق يف جمال معريف معني ،يعني التفوق يف جمال معريف

�آخر� ،أم �أنه م�ستقل عن املجاالت املعرفية الأخرى؟ (العتوم.)2004 ،

وتزايد االهتمام مبفهوم الأبعاد املتعددة للذكاء ب�شكل كبري يف ال�سنوات الأخرية ،حيث

�أ�صبح الذكاء والأبعاد املت�صلة به مثل الذكاءات املتعددة ،والذكاء االجتماعي ،والذكاء
االنفعايل ،وغريها من �أنواع الذكاء الأخرى مو�ضو ًعا للعديد من البحوث احلديثة التي حتاول �أن

تتنب�أ وتف�رس دور الذكاء يف العديد من املجاالت ،وقد عملت املنظمات وامل�ؤ�س�سات املختلفة
على �إبداء االهتمام اجلدي بالذكاء االنفعايل والذكاء االجتماعي بهدف العمل على زيادة جهد

املوظفني ب�أق�صى درجة ممكنة ،وزيـادة �إنتاجيتهـم ،و�إر�ضـاء زبائنها & (Mayer, Fletcher
).Parker, 2004

وي ُ َع ُّد الذكاء االجتماعي من اجلوانب الهمة يف ال�شخ�صية ،وذلك لكونه يرتبط بقدرة

الفرد على التعامل مع الآخرين ،وعلى تكوين عالقات اجتماعية ناجحة .وتت�ضح �أهمية درا�سة
الذكاء االجتماعي من كونه ميثل نو ًعا من القدرات املعرفية ال�رضورية للتفاعل االجتماعي

الكفء واخلالق بني الفرد وغريه من الأفراد ،وللتفاعل الإن�ساين عمو ًما ،والتفاعل يف املجال
الرتبوي بوجه خا�ص .و�أكرث ما ي�ؤكد �أهمية درا�سة الذكاء االجتماعي� ،أن العديد من املتفوقني
يف�شلون يف عالقاتهم مبعلميهم �أو زمالئهم ،رغم ارتفاع م�ستوى ذكائهم وقدراتهم الفائقة،

ويعود ال�سبب يف هذا الف�شل �إىل �ضعف قدرات الذكاء االجتماعي لديهم ،وهذا الف�شل هو
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أ�سا�سا ،م�صدره ال�ضعف يف قدرات هذا النوع من الذكاء (املطريي.)2000 ،
ف�شل اجتماعي �
ً

منا ال يجد �صعوبة يف التفكري ب�أ�شخا�ص نعرفهم على �أنهم ناجحون يف املواقف االجتماعية

املختلفة التي يواجهونها ،ومثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص ينالون �إعجاب الآخرين وتقديرهم ،فهم
�أ�شخا�ص ميتازون بالتوازن واالرتياح حتى يف �أ�صعب املواقف االجتماعية و�أكرثها � ً
إرباكا ،وميتازون
كذلك بالن�شاط واليقظة حتى يف ا�ستجاباتهم للتلميحات والأحاديث الدقيقة .كما �أنه

من ال�سهل علينا كذلك �أن نفكر يف �أ�شخا�ص يعانون ب�شكل فعلي يف املواقف االجتماعية
املختلفة ،على الرغم من متتعهم بالكفاءة يف بع�ض امليادين الأخرى ،ولكنهم ومع ذلك،

يح�صلون على �أ�سو�أ التفاعالت االجتماعية .ومن خالل ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،ميكننا �أن نفهم �أن
هناك فروقًا فردية تدفع الأ�شخا�ص املختلفني لأن يح�صلوا على درجات متفاوتة من النجاح

يف املواقف االجتماعية ،وهذه الفروق غالبًا ما ترجع �إىل الذكاء االجتماعي.

لقد �أوردت �أدبيات علم النف�س العديد من التعريفات للذكاء االجتماعي نذكر منها:

-

القدرة على فهم وتدبر الأمور من قبل الرجال والن�ساء ،والأوالد والبنات ،للتفاعل بحكمة

-

التعرف �إىل امل�شاعر الإن�سانية ،والدوافع ،واحلالة املزاجية للآخرين ،والقدرة على بناء عالقات

-

هو درجة �سهولة وفعالية الفرد يف عالقاته االجتماعية ).(Goldston, 1991

يف العالقات الإن�سانية ).(Thorndike, 1936

ناجحـة معهـم ،والعمـل يف فريـق ،و�إبداء التعـاطف مـع الآخرين ).(Gardner, 1983

هو جمموعة املهارات التي متيز ال�شخ�ص الذي لدية القدرة على التوا�صل االجتماعي

الفعال مع الآخرين ).(Wawra, 2009

وعلى الرغم من االختالف يف تعريف الذكاء االجتماعي ،يرى ماير و�سالويف & (Mayer

)� Salovey, 1993أن الذكاء االجتماعي يت�ألف من عن�رصين �أ�سا�سيني هما� :أ–القدرة على
مالحظة حاجات وم�شاكل الآخرين ،ب–اال�ستجابة والتكيف يف املواقف االجتماعية املختلفة.

ويف �ضوء ذلك ،عرف الباحثان الذكاء االجتماعي على �أنه القدرة على ا�ست�شفاف امل�شاعر

الإن�سانية ،والدوافع ،واحلالة املزاجية للآخرين ،وبناء عالقات ناجحة معهم ،والعمل يف فريق،
و�إبداء التعاطف معهم.

وللتعريف بنظريات الذكاء االجتماعي ،يرى فورد )� (Ford, 1983أنه على الرغم من �أن

العديد من الباحثني قاموا بدرا�سة الذكاء االجتماعي والتنظري له منذ بدايات القرن الع�رشين

حتى يومنا احلا�رض� ،إال �أن �أحدا ً منهم مل يتمكن من تزويدنا ب�صورة وا�ضحة عن طبيعة الذكاء
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وميكن ت�صنيف املجهود البحثي ال�سابق يف جمال الذكاء االجتماعي �إىل نوعني ميكن �أن

نطلق عليهما :النظريات ال�ضمنية ( ،)Implicit Theoriesوالنظريات الظاهرية (Explicit

 .)theoriesوقد ميز مارين ودبرات ) (Dupeyrat & Mariné, 2005بني هذين النوعني من
خالل حتديد بع�ض ال�صفات املميزة لكل منهما ،وذلك كما ي�أتي:

�أوالً :النظريات ال�ضمنية :وتقوم على ا�ستق�صاء �آراء جمموعات خمتلفة من النا�س حول

مفهوم الذكاء االجتماعي ،وذلك عن طريق قوائم خا�صة تو�ضع لهذا الغر�ض ،بحيث تربز
هذه القوائم عددا ً من اخل�صائ�ص التي تعرب عن الطبيعة االجتماعية ،ثم يتم عر�ضها على

جمموعة من اخلرباء والنا�س العاديني لو�ضع تقديراتهم عن اخل�صائ�ص املميزة ملختلف �أنواع
ال�سلوك ،وبعد ذلك يتم �إجراء التحليل العاملي من �أجل التو�صل �إىل ال�سمات اخلا�صة

للذكاء االجتماعي ) .(Sternberg, 1984ومن �أ�شهر من تناول هذا الأ�سلوب يف حتديد
�سمات ال�شخ�ص الذكي اجتماعيًّا كوزمتزكي وجون ) (Kosmitizki & John, 1993وفورد

) (Ford, 1983الذي ا�ستطاع �أن يتو�صل �إىل �أربعة �أفكار رئي�سة متثل خ�صال ال�شخ�ص

الذكي اجتماعيًّا.

ثانيًا :النظريات الظاهرية :وتتعلق بالطرق النظرية الظاهرة ،والتي تت�ضمن النظريات النف�سية
املقننة ،ومنها نظريات القيا�س النف�سي ،والنظريات االجتماعية التجريبية .ويتم فهم الذكاء

االجتماعي يف نظريات القيا�س النف�سي من خالل الدرجات على �أنواع خمتلفة من املقايي�س

واالختبارات النف�سية� .أما يف النهج التجريبي االجتماعي ،فيتم ا�ستخدام مقايي�س تتعلق
مبهارات الذكاء االجتماعي ،ولكن هذه املقايي�س هي اختبارات نف�سية اجتماعية جتريبية �أكرث

منها نظرية .ومنها ما يعتمد على الأدب املتعلق بعلم النف�س االجتماعي التطوري ،والتي
ت�ستخدم فيها قيا�سات معينة مثل تقدير الذات ،وتقديرات املعلمني ،وتقديرات املقابلني عن

املقدرة االجتماعية .وبع�ضها الآخر يتعلق بعلم النف�س االجتماعي اخلا�ص باالت�صاالت غري

اللفظية والتي ت�ستخدم قيا�سات للمهارات غري اللفظية يف حل الرموز ك�أ�سا�س لتقييم
الذكاء االجتماعي ( .)Sternberg, 1984ومن �أتباع هذه الطريقة يف تف�سري ماهية الذكاء
جونز وداي ) (Jones & Day, 1997وفورد ) (Ford, 1983الذي متكن من التو�صل �إىل وجود

جمموعتني من القدرات تربطهما عالقات متبادلة ،وهاتني املجموعتني هما:

 -توكيد الذات :وهي القدرة على تكوين ال�سعادة الذاتية ،واحلفاظ عليها يف املواقف

االجتماعية.
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 -التكامل :وهي القدرة على التكيف مع الآخرين ،ومع اجلماعات التي ينتمي �إليها الفرد.

احل�سا�سية جتاه م�شاعر الآخرين ،وامتالك �سمات قيادية ومهارات عالية يف التوا�صل مع
الآخرين ،واال�ستمتاع يف الن�شاطات االجتماعية املختلفة ،واال�ستب�صار اجليد للذات خالل

التفاعل مع الآخرين.

�أما فيما يتعلق بالذكاء االنفعايل ،في�شري �أزوباردي (� )2001إىل �أن االنفعاالت تعد جانبًا

مهما من جوانب ال�سلوك الإن�ساين ،وهي وثيقة ال�صلة بحياة الإن�سان و�شخ�صيته ،وتختلف
ًّ

هذه االنفعاالت من �شخ�ص لآخر باختالف طبيعة �شخ�صية الفرد و�سلوكه ،فمن الأفراد
�ضجا انفعاليًّا ،ويتمتع بالقدرة على التكيف مع �أفراد املجتمع الذين يعي�ش
من ميتلك ن ُ
ً
بينهم ومعهم ،ومنهم من ال ميتلك هذا الن�ضج بنف�س القدر �أو الدرجة ،وهو غالبًا ما
يعاين من م�شكالت التكيف والتوافق مع �أفراد حميطه االجتماعي� .إال �أنه ميكن القول ب�أن

االنفعاالت �سواء كانت �إيجابية �أو �سلبية ،فهي �رضورية حلياتنا اليومية ،فهي ت�شبع حاجاتنا

اليومية ،وتقود الإن�سان ،وتوجه قدراته ،وتتحكم بقراراته ،لذلك ،ف�إنه من املهم جدا ً توافر
الذكاء االنفعايل عند الفرد مما ي�ساعده على تكوين قيم �أ�سا�سية ومهمة ت�ساعده على
النهو�ض مب�ستقبله ومواكبة احلياة بنجاح ،فامل�ستقبل �سيكون لأولئك الذين ميتلكون معدالت
ذكاء انفعايل مرتفعة .ومن هنا �أكد �أزوباردي على ال�شعار القائل «الذكاء العقلي ي�ساعدك
يف احل�صول على الوظيفة� ،أما الذكاء االنفعايل فهو الذي ي�ساعدك يف احلفاظ على هذه

الوظيفة ،واالرتقاء نحو الأف�ضل».

وميكن القول �إن التمتع بقدر كبري من الذكاء االنفعايل ) (EQميكن �أن يكون له �أهمية �أكرب

لتحقيق النجاح يف احلياة من �أهمية ن�سبة الذكاء ) (IQالذي يتم قيا�سه باختبار مقنن من
الذكاء اللفظي وغري اللفظي القابل للإدراك .وكان لكتاب دانيال جوملان ال�صادر عام ()1995

رواجا يف تلك الفرتة ،الف�ضل يف تو�صيل
بعنوان الذكاء االنفعايل ،الذي كان من �أكرث الكتب
ً

هذا املفهوم �إىل الوعي العام للنا�س .فاالهتمام مبفهوم الذكاء االنفعايل يبد�أ بامل�ضمون
أي�ضا من حيث �أهميته �إىل �أماكن
املتعلق به لتن�شئة �أو تربية الأطفال وتعليمهم ،ولكنه ميتد � ً
العمل ،بل و�إىل العالقات الب�رشية ب�شكل عام .وقد �أظهرت الدرا�سات �أن نف�س مهارات الذكاء

االنفعايل التي تدركها يف طفلك ،ك�إ�رصاره على التعلم ،والتي يلحظها عليه مدر�سه تكون
حمببة �إىل �أ�صدقائه عند ممار�سة ن�شاطه معهم يف امللعب (�شابريو.)2004 ،

وتعددت تعريفات الذكاء االنفعايل ،وهذه التعريفات وتعددها ،ت�ؤكد على وجود الغمو�ض يف
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وا�ستطاع فورد )� (Ford, 1983أن يحدد �أربعة خ�صال لل�شخ�ص الذكي اجتماعيا ً وهي
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مفهوم الذكاء االنفعايل .ومن هذه التعريفات :تعريف ماير و�سالويف (Mayer & Salovey,
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) 1990; 1997حيث قدما العديد من التعريفات للذكاء االنفعايل ،لعل �أ�شهرها� :أن الذكاء

االنفعايل هو القدرة على متييز االنفعاالت ،و�إنتاجها ،مل�ساعدة التفكري يف فهم االنفعال
و�إدراكه ،وتنظيم انعكا�سه ،وبالتايل ي�شجع التح�سن يف النمو االنفعايل والعقلي ،وهذا ي�شري

�إىل �أن االنفعاالت تعمل على جعل التفكري �أكرث ذكاء ،وتدفع الفرد ليفكر بانفعاالته بطريقة

ذكية .كما عرف تيرتك ) (Titrek, 2009الذكاء االنفعايل على �أنه جمموعة الكفاءات

االنفعالية واالجتماعية التي حتدد كيفية توا�صل الفرد مع ذاته والآخرين من حوله.

ويف �ضوء ما �سبق ،ميكن تعريف الذكاء االنفعايل على �أنه القدرة على االنتباه والإدراك

اجليد لالنفعاالت وامل�شاعر الذاتية ،وفهمها ،و�صياغتها بو�ضوح ،وتنظيمها وفقا ً ملراقبة
و�إدراك دقيق النفعاالت الآخرين وم�شاعرهم للدخول معهم يف عالقات انفعالية �إيجابية

ت�ساعد الفرد على الرقي العقلي ،واملهني ،وتعلم املزيد من املهارات الإيجابية للحياة.

وهناك بع�ض النماذج والنظريات التي تناولت الذكاء االنفعايل ،ولعل من �أكرثها �شهرة،

منوذج جوملان الذي مت اال�ستناد �إليه يف بناء الربنامج التدريبي ملهارات الذكاء االنفعايل يف هذه
الدرا�سة ،ونظرية ماير و�سالويف يف الذكاء االنفعايل ،ومنوذج وايزجنر ،ومنوذج بار -اون ،ومنوذج

مونتيماير و�سبي.

�أوالً :منوذج جوملان :حدد جوملان ) (Goleman, 1998خم�سة مكونات للذكاء االنفعايل

يجب �أن تتكامل وتوجد يف كل �أوجه الن�شاط ،وهذه املكونات وهي الوعي بالذات والتنظيم

الذاتي والدافعية والتقم�ص العاطفي واملهارات االجتماعية.

ثانيًا :نظرية ماير و�سالويف :فقد �أ�شارا �إىل الأهمية امللحة لو�ضع نظرية تفر�ض نو ًعا
جديدا ً من �أنواع الذكاء ،يركز على الفروق الفردية بني النا�س يف معاجلة املعلومات االنفعالية.
وت�ستند هذه النظرية �إىل فكرة �أن �أحداث احلياة املتنوعة ت�شتمل على معلومات انفعالية

مهمة يجب �أن يتم معاجلتها بطرق خمتلفة عن طرق معاجلة املعلومات املعرفية ،و�أن الأفراد

يختلفون يف قدرتهم على هذه املعاجلة ،لذلك ف�إن قدرة الفرد على التعرف �إىل انفعاالته
الذاتية ،وانفعاالت الآخرين ،وقدرته على توظيف هذه املعلومات تزيد من فعاليته ،وكذلك يف

حل امل�شكالت احلياتية التي تواجهه ).(Mayer & Salovey, 1990

ثالثًا :منوذج وايزجنر يف الذكاء االنفعايل :ا�ستند وايزجنر ) (Weisinger, 2004يف بناء هذا
النموذج على نظرية �سالويف وماير يف الذكاء االنفعايل ،حيث �صور من خالل هذا النموذج

ثالث كفاءات مت�صلة بالبعد ال�شخ�صي وهما الوعي بالذات و�إدارة االنفعاالت والدافعية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الذاتية.

القدرات االنفعالية بني ال�شخ�صية ،وبني الأ�شخا�ص ،التي ت�ؤثر يف القدرات الكلية لل�شخ�ص

ليتكيف مع املتطلبات وال�ضغوطات البيئية املحيطة .وح�سب هذا النموذج ،ف�إن الأذكياء
انفعاليًّا ،هم �أولئك الأ�شخا�ص القادرين على التعرف �إىل انفعاالتهم ،والتعبري عنها ،وهم

القادرون على امتالك اعتبار ذات �إيجابي ،وعلى تفعيل �إمكاناتهم الكامنة يف داخلهم،
وقيادة �أنف�سهم نحو حياة �سعيدة متوازنة ،وهم كذلك القادرون على فهم م�شاعر الآخرين،

والطريقة التي ي�شعرون بها ،وهم القادرون على �إقامة عالقات متبادلة م�س�ؤولية ومقنعة،
ومر�ضية مع الآخرين ،واحلفاظ على هذه العالقات.

خام�سا :منوذج مونتيماير و�سبي� :أ�شار مونتيماير و�سبي )(Montemayor & Spee, 2004

�إىل �أن الذكاء االنفعايل الذي قدمته النماذج الأخرى ميكن ت�صنيفه يف الفئات الآتية:
 .1الوعي (الإدراك) االنفعايل للذات :وهي القدرة على متييز االنفعاالت الذاتية.

 .2الوعي (الإدراك) االنفعايل للآخرين :وهي القدرة على متييز انفعاالت الآخرين.

 .3الإدارة االنفعالية للذات :وهي القدرة على ال�سيطرة على االنفعاالت الذاتية.

 .4الإدارة االنفعالية للآخرين :وهي القدرة على ال�سيطرة على انفعاالت الآخرين.

الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل� :أ�شارت البحوث التي راجعت الأدب النظري للذكاء

االنفعايل �إىل �أنه قد يكون �شكالً� ،أو جزءا ً من الذكاء االجتماعي (Abraham, 1999; Mayer
) ، & Salovey, 1993فقد عرف ماير و�سالويف ) (Mayer & Salovey, 1993الذكاء
االجتماعي ب�أنه القدرة على التكيف ،والتفاعل وفقا للظروف االجتماعية املختلفة ،كما زعما

�أن الذكاء االنفعايل هو مكون فرعي من الذكاء االجتماعي ،وهو ي�ستلزم القدرة على مراقبة

الفرد مل�شاعره ،وانفعاالته ،ليميز بينها ،ولي�ستخدم هذه املعرفة لإر�شاد تفكريه وت�رصفاته .يف

حني �أننا مل جند من قال �إن الذكاء االجتماعي ميكن اعتباره جزءا ً من الذكاء االنفعايل.

وكما يتبني من تعريفات الذكاء االجتماعي ،والذكاء االنفعايل ،ف�إن هناك تداخال ً بني

بنيتي هذين النوعني من الذكاء ،ومن هنا جاء النقد الذي وجه �إىل نظرية ماير و�سالويف

يف الذكاء االنفعايل ب�أنهما مل يقدما �شيئًا جديداً ،و�إمنا كانت نظريتهما عبارة عن �إعـادة
�صياغـة للذكـاء االجتماعي (Kobe, Reiter-Palmon & Rickers, 2001) ،فالقدرة على

فهم التعبريات غري اللفظية مثالً ،كانت حمورا ً
رئي�سا لكثري من درا�سات الذكاء االجتماعي
ً
) ،(Barnes & Sternberg, 1989كما تركز كل من الذكاء االجتماعي ،والذكاء االنفعايل
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راب ًعا :منوذج بار–�أون :عرف بار�-أون ) (Bar-on, 2000الذكاء االنفعايل ،ب�أنه جمموعة من
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على التقم�ص العاطفي الذي يعد جزءا ً
رئي�سا من كال املفهومني ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن املكون
ً
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اخلام�س من مكونات الذكاء االنفعايل ح�سب منوذج جوملان ،وهو مكون “املهارات االجتماعية”
الذي يت�ألف من الت�أثري يف الآخرين ،والتوا�صل ،و�إدارة اخلالفات ،والقيادة ،وبناء الروابط ،والتعاون،
والعمل اجلماعي ،تد من �صميم اهتمامات الذكاء االجتماعي ) (Graves, 2000ولتربير
ذلك ،دافع ماير و�سالويف عن نظريتهما بالقول �إن الذكاء االنفعايل �أكرث تركيزا ً من الذكاء
االجتماعي ،فهو يقت�رص يف تناوله حلل امل�شكالت على اجلوانب االنفعالية يف حل امل�شكالت،

بعك�س الذكاء االجتماعي الذي يتناول اجلوانب االنفعالية ،واجلوانب االجتماعية على حد
�سواء يف حل امل�شكالت املطروحة ) .(Kobe, Reiter–Palmon & Rickers, 2001كما

�أن الذكاء االنفعايل يتناول االنفعاالت الذاتية التي تعد مهمة للنمو ال�شخ�صي ،وال يقت�رص

على انفعاالت الآخرين كما هو احلال يف الذكاء االجتماعي ).(Mayer & Salovey, 1993

كما �أ�شار جوملان )� (Goleman, 1998إىل �أن الذكاء االجتماعي الذي كان ثورندايك �أحد

املفكرين الأوائل الذين حاولوا تعريفه ،هو نف�سه ما يعرف اليوم با�سم الذكاء االنفعايل .وهذا

الطرح من قبل جوملان يعترب ت�أييدا ً للنقد الذي مت توجيهه �إىل ماير و�سالويف ب�أن نظريتهما يف
الذكاء االنفعايل مل تقدم �شيئًا جديداً ،و�إمنا هي عبارة عن �إعادة ت�سمية للذكاء االجتماعي

مب�سمى جديد.

ومن الدرا�سات التي تناولت متغريي الذكاء االجتماعي واالنفعايل ،درا�سة كوكيانني وزمال�ؤه

) (Kaukiainen et al., 1999وهي درا�سة هدفت �إىل فح�ص العالقة بني كل من الذكاء
االجتماعي ،والتقم�ص العاطفي ،وثالثة �أ�شكال من ال�سلوك العدواين .وقد �أجريت الدرا�سة

على عينة مكونة من ( )526طفال ً من ثالث جمموعات عمرية (� )14 ،12 ،10سنة .وبعد حتليل

البيانات املتجمعة ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن التقم�ص العاطفي يرتبط ب�شكل �سلبي ودال

�إح�صائيًّا مع جميع �أ�شكال العدوان لدى جمموعات الدرا�سة ،ما عدا العدوان غري املبا�رش لـدى

�أفـراد املجمـوعة العمـرية (� )12سنـة حيث ت�ؤكد هذه النتيجة �أن العدوان غري املبا�رش يتطلب

ذكاء اجتماعيًّا �أكرث مما تتطلبه الأ�شكال املبا�رشة للعدوان.

و�أجرى بجركف�ست ،و�ستريمان ،وكوكيانني ) (Bjrkqvist & Marine 2000درا�سة هدفت

�إىل مراجعة بع�ض الدرا�سات التي تناولت العالقة بني الذكاء االجتماعي ،والتقم�ص العاطفي،

وال�سلوك يف مواقف النـزاع .وتو�صلت الدرا�سة �إىل العديد من النتائج ،كان من �ضمنها� :أن
الذكاء االجتماعي يعد متطلبًا �أ�سا�سيًّا للتعامل مع جميع �أ�شكال �سلوكيات النـزاع� ،سواء

يف ال�سلوكيات املقبولة اجتماعيًّا� ،أو يف ال�سلوكيات غري االجتماعية  .Antisocialوكذلك

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تبني �أن الذكاء االجتماعي ،ويف ظل وجود �سلوكيات التقم�ص العاطفي يلعب دورا ً مهما ً يف
بني الذكاء االجتماعي ،وجميع �أ�شكال العدوان ،يف حني نق�صت االرتباطات الإيجابية بني

الذكاء االجتماعي وقرارات احللول ال�سلمية يف حل النزاع.

كما �أجرى كولب وويدي ) (Kolb & Weede, 2001درا�سة هـدفا مـن خاللهــا �إىل

معرفة �أثر برنامج تدريبي يف الذكاء االنفعايل على رفع م�ستوى املهارات االجتماعية لدى

عينة تكونت من ( )65طفال ً تراوحت �أعمارهم ما بني (� )15-13سنة .وبعد تطبيق الربنامج

الذي احتوى على ن�شاطات يف التعليم التعاوين والتدريب على مهارات الذكاء االنفعايل يف
عينة الدرا�سة� ،أ�شارت النتائج �إىل زيادة ملحوظة يف الذكاء االنفعايل ،وال�سلوك االجتماعي

عند �أفراد عينة الدرا�سة تعزا للربنامج التدريبي امل�ستخدم يف الدرا�سة.

و�أجرت كوب ،وريرت-باملون ،وريكرز ) (Kobe, Reiter-Palmon & Rickers, 2001درا�سة

من �أجل فح�ص قوة العالقة بني الذكاء االنفعايل ،والذكاء االجتماعي من جهة ،واخلربات

القيادية من جهة �أخرى .وقد �أجريت الدرا�سة على عينة قوامها ( )192طالبًا �أكملوا مقايي�س
يف الذكاء االجتماعي ،والذكاء االنفعايل ،ومقيا�سا ً يف اخلربات القيادية .وبعد �إجراء حتليل

االنحدار ،بينت النتائج �أن كال من الذكاء االجتماعي ،والذكاء االنفعايل عمال على تف�سري
التباين يف اخلربات القيادية ،ولكن ،وعلى الرغم من �أن الذكاء االنفعايل قد ف�رس ن�سبة من

التباين يف اخلربات القيادية� ،إال �أنه مل ي�ضف �أي تباينٍ جديد بعد الذكاء االجتماعي .وتبني �أن
الذكاء االجتماعي يلعب دورا ً
رئي�سا يف املهارات القيادية �أكرث من الذكاء االنفعايل.
ً

وي�شري لوبز و�آخرون )� (Lopes, et al., 2004إىل درا�ستني هدفتا �إىل الك�شف عن العالقة

بني الذكاء االنفعايل واملهارات االجتماعية مت �إجرا�ؤهما على عينتني من الطلبة يف �إحدى

املدار�س الأمريكية الأوىل بلغت  118طالبا وطالبة والثانية بلغت  103طالب وطالبة� .أ�شارت
النتائج �إىل وجود عالقة ايجابية بني القدرة على �إدارة االنفعاالت وجودة العالقات االجتماعية

بني الطلبة.

ويف درا�سة حديثة لفابيو وبلو�ستني ) (Fabio & Blustein, 2010حول عالقة الذكاء

االنفعايل باتخاذ القرارات خالل حاالت ال�رصاع على عينة من  528من طلبة املدار�س الإيطالية،
وجد الباحثان �أن هناك عالقة �إيجابية بني الذكاء االنفعايل من جهة و�أمناط املواقف االيجابية

يف ال�رصاع وعالقة ارتباطية �سالبة بني الذكاء االنفعايل و�أمناط املواقف ال�سلبية يف ال�رصاع
داعيًا �إىل املزيد من البحث يف العالقة بني الذكاء االنفعايل واملكونات االجتماعية.
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ويت�ضح من ا�ستعرا�ض الأدب النظري ونتائج الدرا�سات ال�سابقة التي مت ذكرها� ،أن هناك
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تداخال كبريا ً بني مفهومي الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل ،بل �أن البع�ض يذهب �أبعد من

وا�ضحا
ذلك في�ستخدم كال املفهومني للداللة على �شيء واحد .كما نالحظ �أن هناك تباينًا
ً

بني بع�ض هذه الدرا�سات من حيث طبيعة العالقة بني الذكاء االجتماعي واالنفعايل واملهارات
املرتبطة بكليهما حيث �أ�شارت درا�سة كولب وويدي ) (Kolb & Weede, 2001بو�ضوح �إىل
�أن التدريب على مهارات الذكاء االنفعايل يعزز الذكاء االجتماعي بينما ا�ستنتجت الدرا�سات

الأخرى هذه العالقة من خالل ربطهما مع متغريات �أخرى كالعدوان والقيادة (Kaukiainen
et al., 1999; Bjrkqvist & Marine 2000; Kobe, Reiter-Palmon & Rickers,

).2001

يت�ضح مما �سبق �أن هناك وجهات نظر كثرية ت�ؤيد التداخل القائم بني مهارات كل من

الذكاء االنفعايل واالجتماعي وميكن ر�ؤية ذلك بو�ضوح عند احلديث عن تعريفات كل منهما

واملهارات الفرعية التي يت�ضمنها كل نوع يف �ضوء وجهات النظر ال�سابقة .ويعزز عدم و�ضوح
هذه العالقة �أهداف و�أهمية الدرا�سة احلالية التي ت�سعى �إىل الك�شف عن �أثر التدريب على

مهارات الذكاء االجتماعي ،والذكاء االنفعايل ،على درجات الطلبة على مقايي�س الذكاء
االجتماعي واالنفعايل ،وبالتايل الك�شف عن طبيعة العالقة بني كل من الذكاء االجتماعي
والذكاء االنفعايل.

م�شكلة الدرا�سة

ً
ارتباطا بني املهارات االجتماعية ،واملهارات االنفعالية من
يرى علماء النف�س �أن هناك

خ�صو�صا االكتئاب ،والي�أ�س ،وال�شعور بالعزلة
جهة ،والعديد من اال�ضطرابات االنفعالية،
ً
االجتماعية من جهة �أخرى ) .(Goleman, 1998لذلك �أكد علماء النف�س على �رضورة
االهتمام بت�صميم برامج تدريبية لتنمية املهارات االنفعالية ،واالجتماعية ،والتدريب عليها،

وذلك لتحقيق �أعلى م�ستوى ممكن من النمو االجتماعي ،واالنفعايل ،وال�صحة النف�سية،

مما ينعك�س �إيجابيًّا على مفهوم الذات الذي يرتبط ارتباطا �إيجابيًّا بال�سمات ال�شخ�صية

املختلفة ،و�إقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع الآخرين ،فقد �أظهرت الدرا�سات �أن الأفراد
الذين ميتلكون مهارات الذكاء االنفعايل� ،أظهروا متيزا ً يف اجلوانب االجتماعية ،وهم ميتلكون

اجتاهات �إيجابية نحو ذواتهم ،وذوات الآخرين.

وب�إلقاء نظرة على مكونات الذكاء االنفعايل ومكونات الذكاء االجتماعي ميكن مالحظة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�أن هناك تداخال ً بني مكونات كال املفهومني ،حيث يركز كالهمـا على التقمـ�ص العاطفي،

أي�ضا على املهارات االجتماعية التي تعد �إحدى املكونات
االجتماعي ،وينطبق هذا الكالم � ً

رئي�سا يف
الفرعية يف نظرية جوملان يف الذكاء االنفعايل ،وهي يف الوقت نف�سه حتتل ركنًا
ً
بنية الذكاء االجتماعي.

وبناء على التداخل الكبري بني مفهومي الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل ،ف�إنه يحق

لنا �أن نت�ساءل حول ما �إذا كان الذكاء االنفعايل ميكن اعتباره بنية �أو تركيبًا م�ستقال ً بذاته� ،أو
ميكن متييزه عن بنية الذكاء االجتماعي.

�أهداف الدرا�سة

ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الأهداف الآتية:

 -1حماولة الك�شف عن �أثر التدريب على مهارات الذكاء يف درجات الذكاء االنفعايل

واالجتماعي.

 -2حماولة الك�شف عن �أثر التدريب على مهارات الذكاء االجتماعي يف درجات الذكاء

االجتماعي والذكاء االنفعايل؟

 -3الك�شف عن طبيعة العالقة بني كل من الذكاء االجتماعي ،والذكاء االنفعايل.

�أ�سئلة الدرا�سة

حاولت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

 -1هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05=αيف درجات الطلبة
على مقيا�س الذكاء االجتماعي تعزا �إىل التدريب على مهارات الذكاء االجتماعي �أو الذكاء

االنفعايل؟

 -2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05=αيف درجات الطلبة
على مقيا�س الذكاء االنفعايل تعزا �إىل التدريب على مهارات الذكاء االجتماعي �أو الذكاء

االنفعايل؟

 -3هل توجد عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائيًّا عند م�ستوى داللة ( ،)0.05=αبني درجات الطلبة

على مقيا�س الذكاء االجتماعي ،ودرجاتهم على مقيا�س الذكاء االنفعايل قبل التدريب
وبعده؟
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�أهمية الدرا�سة
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تكمن �أهمية الدرا�سة النظرية يف ندرة الدرا�سات التي تناولت العالقة بني الذكاء االنفعايل

واالجتماعي للك�شف عن حقيقة العالقة االرتباطية بني الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل،
قبل التدريب وبعده ،والك�شف عما �إذا كان التدريب على مهارات �أحد هذين النوعني من

الذكاء يعمل على حت�سني النوع الآخر ،وذلك للوقوف على حقيقة �أن الذكاء االنفعايل هو جزء
من الذكاء االجتماعي� ،أم �أنه يعترب مفهو ًما م�ستقال ً وله بنيته اخلا�صة.

وهناك �أهمية �أخرى لهذه الدرا�سة تتعلق يف توفري برامج تدريبية ملهارات الذكاء االجتماعي

واالنفعايل لطلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ممن هم يف عمر (� )16–15سنة ،حيث تعد هذه

الفرتة من العمر جزءا ً من مرحلة املراهقة املبكرة التي متتد من عمر (� )16–12سنة ،حيث
ي�سعى املراهق �إىل اال�ستقالل ،ويرغب يف التخل�ص من القيود وال�سلطات التي حتيط به .و�أهم

ما مييز هذه املرحلة هو �أنها فرتة انفعاالت عنيفة ،ويالحظ على املراهق �أي�ضا �أن انفعاالته
يف تقلب م�ستمر ،واملراهق �إذا �أثري �أو غ�ضب �أو �شعر حتى بالفرح ،ف�إنه ال ي�ستطيع التحكم
بت�رصفاته الظاهرية الناجتة عن حالته االنفعالية .لذلك ي�ؤمل من نتائج الدرا�سة احلالية

وبراجمها م�ساعدة املراهقني على التكيف ال�سليم مع �أنف�سهم ،ومع املحيطني بهم ،ومن
�أجل الو�صول �إىل �أف�ضل م�ستويات ال�صحة النف�سية االجتماعية واالنفعالية.

تعريف امل�صطلحات:

الذكاء االجتماعي :هو القدرة على ا�ست�شفاف امل�شاعر الإن�سانية ،والدوافع ،واحلالة املزاجية
للآخرين ،وبناء عالقات ناجحة معهم ،والعمل يف فريق ،و�إبداء التعاطف معهم .ويعرب عن

هذا الذكاء يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س �سترينبريغ
للذكاء االجتماعي.

الذكاء االنفعايل :هو القدرة على االنتباه والإدراك اجليد لالنفعاالت وامل�شاعر الذاتية ،وفهمها،

و�صياغتها بو�ضوح ،وتنظيمها وفقا ً ملراقبة و�إدراك دقيق النفعاالت الآخرين وم�شاعرهم
للدخول معهم يف عالقات انفعالية �إيجابية ت�ساعد الفرد على الرقي العقلي ،واملهني،

وتعلمه املزيد من املهارات الإيجابية للحياة .ويعرب عن هذا الذكاء يف هذه الدرا�سة بالدرجة
التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س الذكاء االنفعايل الذي �أعده عثمان ورزق وطوره
الباحثان لينا�سب البيئة الأردنية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
اتبعت الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي بت�صميم �ضمن ثالث جمموعات واختبارات قبلية

) (O1وبعدية مع اعتماد التعيني الع�شوائي لتوزيع املجموعات الثالث وفق الت�صميم الآتي:

املجموعة التجريبية الأوىل)R --- O1 O2 --- X1 --- O1 O2( :

املجموعة التجريبية الثانية)R --- O1 O2 --- X2 --- O1 O2( :
املجموعة ال�ضابطة(R --- O1 O2 ----------- O1 O2( :

حيث ( )X1ت�ساوي الربنامج التدريبي على الذكاء االجتماعي )X2( ،ت�ساوي الربنامج التدريبي
على الذكاء االنفعايل )R( ،ت�ساوي تعيني ع�شوائي )O1( ،ت�ساوي مقيا�س الذكاء االجتماعي،

( )O2ت�ساوي مقيا�س الذكاء االنفعايل.

متغريات الدرا�سة

وا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:

�أوالً :املتغري امل�ستقل :الربنامج التدريبي .وله ثالثة م�ستويات:

 .1الربنامج التدريبي للذكاء االجتماعي (املجموعة التجريبية الأوىل).
 .2الربنامج التدريبي للذكاء االنفعايل (املجموعة التجريبية الثانية).
 .3عدم وجود برنامج تدريبي (املجموعة ال�ضابطة).
ثانيًا :املتغريات التابعة:

 .1الذكاء االجتماعي.
 .2الذكاء االنفعايل.

وقد قام الباحثان با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الآتية:

 .1للإجابة عن ال�س�ؤالني الأول والثاين ،فقد مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات

املعيارية ،وحتليل التباين الأحادي امل�صاحب ) (One Way ANCOVAوذلك ل�ضمان التجان�س
القبلي بني املجموعات الثالث حيث يعمل اختبار وحتليل التباين الأحادي امل�صاحب على �أخذ

الفروق القبلية �-إن وجدت -يف االعتبار من خالل تعديل قيم املتو�سطات احل�سابية البعدية.
 .2للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،مت ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون.
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عينة الدرا�سة
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مت اختيار �أفراد عينة الدرا�سة املكونة من ( )59طالبًا من طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي

الذكور يف �إحدى مدار�س حمافظة �إربد-الأردن احلكومية بطريقة العينات املتي�رسة ،وذلك لتعاون
املدر�سة مع الباحثني .وتوزع �أفراد عينة الدرا�سة يف ثالث �شعب ،وقام الباحثان بتوزيع ال�شعب
على املجموعتني التجريبيتني ،واملجموعة ال�ضابطة ع�شوائيًّا ،حيث كانت وحدة االختيار هي

ال�شعبة .ويبني اجلدول رقم ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة على جمموعاتها الثالث.

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة على جمموعاتها الثالث
ال�شعبة
املجموعة
جـ
املجموعة التجريبية الأوىل
�أ
املجموعة التجريبية الثانية
ب
املجموعة ال�ضابطة

عدد لطلبة
20
20
19

�أدوات الدرا�سة

�أوالً :مقيا�س �سترينبريغ للذكاء االجتماعي

قام �سترينربغ ) (Sterenberg, 1984ب�إعداد مقيا�س الذكاء االجتماعي ،وذلك من خالل

ا�ستق�صائه للأدب النظري املتعلق مبا ي�سمى بالنظريات ال�ضمنية للذكاء االجتماعي ،وقد
تكون املقيا�س من ( )53فقرة .وقد قام الباحثان برتجمة فقرات هذا املقيا�س �إىل اللغة العربية،

ثم مت عر�ضها على �أحد الأ�ساتذة املخت�صني يف اللغة الإجنليزية من �أجل الت�أكد من �سالمة
الرتجمة ،وبعد ذلك متت ترجمة فقرات املقيا�س من اللغة العربية �إىل اللغة الإجنليزية مرة �أخرى

من قبل �أ�ستاذ �آخر من الأ�ساتذة املخت�صني يف اللغة الإجنليزية ،وبعد الت�أكد من مطابقة

الن�سخة الأ�صلية للمقيا�س بلغته الإجنليزية ،مع الن�سخة املرتجمة ،بد�أ الباحثان بعمل
�إجراءات ا�ستخراج ال�صدق والثبات للمقيا�س متهيدا ً لتطبيقه على �أفراد عينة الدرا�سة.

ثانيًا :مقيا�س الذكاء االنفعايل

قام عثمان ورزق ( )2001ب�صياغة فقرات املقيا�س ب�صورته الأولية ،التي تكونت من ()64

فقرة .وقد اعتمد الباحثان يف �صياغتهما لفقرات املقيا�س على التعريف الإجرائي الذي قاما

بتحديده من خالل ر�صدهما ملختلف اخل�صائ�ص ال�سلوكية التي تعرب عن الذكاء االنفعايل

من خالل ما قدمه كل مــن جـوملـان ) ،(Goleman, 1998ومـايـر و�سـالـويف & (Mayer

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
) .Salovey, 1990; 1993وبعد �صياغة فقرات املقيا�س مت فح�صها من قبل الباحثني ،وثالثة
تعديالت يف �صياغة فقرات املقيا�س .وبعد �إعداد تعليمات املقيا�س مت تطبيقه على عينة

مكونة من ( )42طالبًا وطالبة يف كلية الرتبية يف جامعة املن�صورة .ثم ا�ستخدم �أ�سلوب

التحليل العاملي املتعامد ،و�أ�سفر التحليل عن انبثاق خم�سة عوامل ،وا�ستبعاد ( )6فقرات،

وبالتايل �أ�صبح املقيا�س يف �صورته النهائية مكونًا من ( )58فقرة.

�صدق املقيا�سني

قام الباحثان بالتحقق من �صدق املقيا�سني للت�أكيد على �صدق البناء ،وذلك كما ي�أتي:

مت تطبيق املقيا�سني على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة بلغ عدد �أفرادها �ستة

وخم�سني طالبًا (ن= ،)56وذلك لأغرا�ض التحقق من �صدق البناء ،حيث مت ح�ساب معامل

ارتباط كل فقرة من فقرات كل مقيا�س مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه الفقرة،
وكذلك مع الدرجة الكلية للمقيا�س .بعد ذلك ،مت اعتماد معيارين للإبقاء على الفقرة يف

املقيا�س وهما يجب �أن تتمتع الفقرة بداللة �إح�صائية يف ارتباطها مع العالمة الكلية للبعد

الذي تنتمي �إليه ومع العالمة الكلية للمقيا�س ،واملعيار الثاين يجب �أن ال يقل ارتباط الفقرة

مع العالمة الكلية للبعد الذي تنتمي �إليه ،ومع العالمة الكلية للمقيا�س عن (.)0.25

وبعد تطبيق املعيارين ال�سابقني على جميع فقرات املقيا�سني ،مت ا�ستبعاد الفقرات التي

مل حتقق املعيارين املعتمدين .حيث �أ�صبح مقيا�س الذكاء االجتماعي ب�شكله النهائي مكونًا
من ( )48فقرة .فيما �أ�صبح مقيا�س الذكاء االنفعايل مكونا من ( )43فقرة.

ثبات املقيا�سني

بعد االنتهاء من �إجراءات �صدق البناء ،وحذف الفقرات التي مل حتقق املعيارين املعتمدين،

مت ح�ساب ثبات املقيا�سان بثالث طرق هي :التجزئة الن�صفية ،و�ألفا كرونباخ كم�ؤ�رش على
ثبات التجان�س الداخلي للمقيا�س ،واالختبار–�إعادة االختبار كم�ؤ�رش على ثبات اال�ستقرار ،وكان
الفا�صل الزمني بني االختبار و�إعادة االختبار خم�سة ع�رش يو ًما ،ويبني اجلدول ( )2قيم الثبات

ملقيا�سي الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل.
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اجلدول رقم ()2
ثبات مقيا�سي الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل
كرونباخ –�ألفا
التجزئةالن�صفية
املقيا�س
0.93
0.93
مقيا�س الذكاء االجتماعي
0.86
0.85
مقيا�س الذكاء االنفعايل

الإعادة
0.80
0.79

مما �سبق ،مت اعتبار �أن مقيا�سي الذكاء االجتماعي و الذكاء االنفعايل يتمتعان بدالالت

�صدق وثبات كافية لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.

ت�صحيح املقيا�سني

عند ت�صحيح املقيا�سني ،يعطى املفحو�ص ثالث درجات عند �إجابته بدرجة عالية ،ودرجتني

عند �إجابته بدرجة متو�سطة ،ودرجة واحدة عند �إجابته بدرجة منخف�ضة .وبذلك تكون �أقل
درجة ميكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س الذكاء االجتماعي الكلي هي الدرجة

( ،)48يف حني تكون �أعلى درجة ميكن �أن يح�صل عليها هي الدرجة (� .)144أما على مقيا�س
الذكاء االنفعايل فتكون �أدنى درجة ميكن �أن يح�صل عليها املفحو�ص هي الدرجة ( ،)43يف

حني تكون �أعلى درجة هي الدرجة (.)129

ثالثًا :الربنامج التدريبي ملهارات الذكاء االجتماعي

الإطار النظري للربنامج :بني هذا الربنامج على ما �أ�سماه فورد ) (Ford, 1983بالنظريات
ال�ضمنية للذكاء االجتماعي التي ترى �أن هناك �أربع �أفكار رئي�سة متثل خ�صال ال�شخ�ص

الذكي اجتماعيًّا ،وهذه اخل�صال تتمثل يف( :احل�سا�سية جتاه الآخرين ،وامتالك ال�سمات القيادية

والتوا�صل مع الآخرين ،واال�ستمتاع يف الن�شاطات االجتماعية ،واال�ستب�صار اجليد للذات)
نظرا لتقبل هذا التوجه من العديد من الباحثني.

افرتا�ضات الربنامج :وقد مت اال�ستناد يف بناء هذا الربنامج �إىل ثالثة افرتا�ضات وهي:

 .1يتكون الذكاء االجتماعي من عدد من القدرات الرئي�سة هي :احل�سا�سية جتاه الآخرين،

وامتالك ال�سمات القيادية ومهارات التوا�صل مع الآخرين ،واال�ستمتاع يف الن�شاطات
االجتماعية ،واال�ستب�صار اجليد للذات.

 .2ميكن بناء برامج تدريبية ت�ساعد الطلبة يف تنمية مهارات الذكاء االجتماعي لديهم.

 .3توجد فروق فردية بني النا�س يف درجة امتالكهم للذكاء االجتماعي.

�أهداف الربنامج :الهدف العام لهذا الربنامج هو« :تنمية مهارات الذكاء االجتماعي لدى طلبة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ال�صف العا�رش الأ�سا�سي الذكور» .ويتفرع عن هذا الهدف العام عدد من الأهداف الفرعية.
الفرعية �سابقة الذكر ،وبذلك تكون الربنامج من �ستة ع�رش موقفًا تدريبيًّا ،بالإ�ضافة �إىل

لقاء متهيدي يهدف �إىل التعارف بني الباحث امل�شارك يف التنفيذ والطلبة والتمهيد لتطبيق
الربنامج التدريبي وا�ستخدام جزء من اجلل�سة الأخرية خلتام الربنامج.

مكونات الربنامج :تكون الربنامج ب�صورته النهائية من �أربعة مكونات و�ستة ع�رش موقفا ً
تدريبياً ،وذلك كما ي�أتي:

املكون الأول :احل�سا�سية جتاه الآخرين :وي�شمل مواقف :ا�سرتجاع الذكريات الطيبة ،وخالد

ووالده ،والرجل ال�رضير ،وال�صداقة.

املكون الثاين :امتالك ال�سمات القيادية ومهارات التوا�صل مع الآخرين :وي�شمل مواقف:

الطالب املعلم ،والإذاعة املدر�سية ،والقائد الناجح ،وانتخابات اجلمعية الطالبية.

املكون الثالث :اال�ستمتاع يف الن�شاطات االجتماعية :وي�شمل مواقف :الر�سم اجلماعي،

وت�أليف الق�ص�ص اجلماعي ،واخلربات االجتماعية ،وم�شاركة الآخرين.

املكون الرابع :اال�ستب�صار اجليد للذات :وي�شمل املواقف :متييز امل�شاعر ،والتعبري عن امل�شاعر،

و�أنا ،وطموحي للم�ستقبل.

رابعا :الربنامج التدريبي ملهارات الذكاء االنفعايل
ً

الإطار النظري للربنامج :بني هذا الربنامج باال�ستناد �إىل نظرية جوملان يف الذكاء االنفعايل،

التي تعاملت مع الذكاء االنفعايل على �أنه جمموعة من املهارات الرئي�سة التي تت�ضمن:
الوعي بالذات ،والقدرة على �إدارة االنفعاالت ،والدافعية ،والتقم�ص العاطفي ،واملهارات

االجتماعية .وينبثق عن كل من هذه املهارات الرئي�سة عدد من املهارات الفرعية.
افرتا�ضات الربنامج :لقد مت اال�ستناد يف بناء هذا الربنامج �إىل االفرتا�ضات الآتية:

.1يتكون الذكاء االنفعايل من عدد من املهارات الرئي�سة ،هي التنظيم الذاتي ،و�إدارة االنفعاالت،

والدافعية ،والتقم�ص العاطفي ،واملهارات االجتماعية.

 .2ميكن تنمية قدرات الذكاء االنفعايل ،والتدريب عليها من خالل بناء برامج تدريبية ت�ساعد

الطلبة على تنمية مهارات الذكاء االنفعايل.

 .3توجد فروق فردية بني النا�س يف درجة امتالكهم للذكاء االنفعايل.

�أهداف الربنامج :الهدف العام لهذا الربنامج هو « :تنمية مهارات الذكاء االنفعايل لدى طلبة
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وقد قام الباحثان بت�صميم ثالثة مواقف تدريبية لكل مهارة من مهارات الذكاء االنفعايل
الرئي�سة �سابقة الذكر ،وبذلك تكون الربنامج من خم�سة ع�رش موقفًا تدريبيًّا ،بالإ�ضافة �إىل
لقاء متهيدي يهدف �إىل التعارف بني الباحث امل�شارك يف التنفيذ والطلبة والتمهيد لتطبيق

الربنامج التدريبي وا�ستخدام جزء من اجلل�سة الأخرية خلتام الربنامج.

مكونات الربنامج :قام الباحثان بت�صميم ثالثة مواقف تدريبية لكل مهارة من مهارات

الذكاء االنفعايل الرئي�سة �سابقة الذكر ،وبذلك تكون الربنامج من خم�سة ع�رش موقفا ً

تدريبياً ،بالإ�ضافة �إىل لقاء متهيدي يهدف �إىل التعارف بني الباحث والطلبة ،وحتقيق نوع من
الألفة التي ت�سهل مهمة الباحث يف املواقف التدريبية مما ينعك�س �إيجابيا ً على عملية
تطبيق الربنامج ،وكذلك حتديد الهدف العام من الربنامج ومكوناته ،وتقدمي فكرة عن مهارات

الذكاء االنفعايل .وقد مت تكييف هذا الربنامج يف تخطيطه ،و�أهدافه ،وافرتا�ضاته ،بطريقة

تتالءم مع اخل�صائ�ص النمائية ،وحاجات وميول واجتاهات طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
الذكور ممن هم يف عمر (� )16-15سنة.

وقد تكون الربنامج ب�صورته النهائية من خم�سة ع�رش موقفا ً تدريبياً ،وذلك كما ي�أتي

املكون الأول :الوعي بالذات :وي�شمل نقد الذات ،وو�صفي لذاتي ،وثقتي بنف�سي.

املكون الثاين :التنظيم الذاتي :وي�شمل �ضبط االنفعال ،ووظيفة اجلغرافيا ،والر�سوب يف
االمتحان.

املكون الثالث :الدافعية :وي�شمل :مواجهة الف�شل وجتاوزه ،وتوقع النجاح ،والتخطيط

للح�صول على عالمة عالية.

املكون الرابع :التقم�ص العاطفي :وي�شمل فريق الطوارئ ،والأ�صدقاء ،وحازم والطفل.

املكون اخلام�س :املهارات االجتماعية :وي�شمل مهارات التخاطب ،والتو�سط بني الزميلني،

وم�سابقة الو�سائل التعليمية.

املواد الالزمة لتطبيق الربناجمني :قام الباحثان عند تطبيق الربنامج با�ستخدام العديد من

املواد هي� :شفافيات ،وجهاز عر�ض �شفافيات ) ،(Overhead Projectorوبطاقات ،ون�صو�ص،

وحوارات ،و�أقالم ،و�أوراق بي�ضاء ،و�سبورة ،وطبا�شري.

الإ�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف تطبيق الربناجمني :لتحقيق قدر من التوازن ،وكمحاولة ل�ضبط

�أثر الإ�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف تطبيق الربناجمني وحتى ال يكون لها �أثر يف تف�سري التباين

بني املجموعتني التجريبيتني ويف نتائج الدرا�سة ،فقد قام الباحثان با�ستخدام �إ�سرتاتيجيات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مت�شابهة يف اجلل�سات التدريبية لكل من املجموعتني التجريبيتني ،حيث ا�ستخدم الباحث
والع�صف الذهني ،والت�أمل ،والتخيل ،والتغذية الراجعة.

التقومي امل�ستمر للربناجمني :حر�ص الباحثان على التفاعل مع الطلبة ،وفتح احلوارات خالل

اجلل�سات التدريبية ،حول مدى فهم الطلبة للإجراءات التي يتم ا�ستخدامها يف اجلل�سات

التدريبية ،ومدى ا�ستيعاب الطلبة للمواقف التدريبية ،ومعرفة �آرائهم بكل ما يتعلق بعملية
تطبيق الربناجمني ،كما حر�ص الباحثان على تقدمي التغذية الراجعة ،والإجابة عن �أ�سئلة

الطلبة املتعلقة بالربنامج وافرتا�ضاته ،و�أهدافه ،و�إجراءات تطبيقه ،و�أية �أ�سئلة �أو ا�ستف�سارات
قام الطلبة بطرحها ،لأن كل ذلك كان من �شانه �أن ي�ساعد املدرب يف عملية تقومي مدى جناح
تطبيق وتنفيذ الربنامج ،و�سالمة �إجراءاته ،ومدى منا�سبة كل من الإ�سرتاتيجيات ،والأهداف

اخلا�صة ،والأدوات امل�ستخدمة يف الربنامج .وقد كان هناك توجه كبري من الطلبة لال�ستف�سار،
وطرح الأ�سئلة خالل اجلل�سات التدريبية ،حيث �أبدى كثري من الطلبة اهتماما ً من خالل

ا�ستف�ساراتهم التي تتعلق بالربناجمني التدريبيني ،كما كانت هناك بع�ض اال�ست�شارات من

قبل بع�ض الطلبة حول بع�ض امل�شكالت التي يواجهونها يف حياتهم ال�شخ�صية ،وكيفية
اال�ستفادة من حمتوى الربناجمني يف التغلب على هذه امل�شكالت �أو التعامل معها.

حتكيم الربناجمني :بعد االنتهاء من �إعداد الربناجمني مبهماتهما ،ومواقفهما ،و�إجراءات
تنفيذهما ،ب�صورتها الأولية مت عر�ضهما على عدد من الأ�ساتذة املخت�صني يف علم النف�س

الرتبوي ،والإر�شاد الرتبوي ،ومناهج التدري�س بلغ عددهم �سبعة حمكمني ،وذلك لإبداء �آرائهم
ومالحظاتهم على الربناجمني .وبعد االنتهاء من عملية التحكيم مت الأخذ مبالحظات املحكمني،

ومت �إعداد الربناجمني ب�صورتهما النهائية متهيدا ً للبدء بتطبيقهما على عينة الدرا�سة .ومن

اجلدير بالذكر �أنه قد طلب من املحكمني النظر يف مدى تداخل الربناجمني من حيث طبيعة

الأن�شطة والأهداف واملهارات التي مت التدريب عليها وقد �أجمع املحكمون على ا�ستقاللية
كل برنامج رغم وجود بع�ض الت�شابه املحدود يف املهارات التي مت التدريب عليها ولذلك
حاول الباحثان تعميق ا�ستقاللية الأن�شطة من خالل تقريب الأن�شطة املتوافرة يف برنامج

الذكاء االجتماعي �إىل املواقف واملهارات االجتماعية وكذلك تقريب املواقف يف برنامج الذكاء
االنفعايل نحو املواقف واملهارات االنفعالية.
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يف تطبيق الربناجمني التدريبيني عددا ً من الإ�سرتاتيجيات ،هي :احلوار واملناق�شة ،ولعب الأدوار،
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بعد االنتهاء من �إعداد الربناجمني التدريبيني ،وحتكيمهما ،وا�ستخراج ال�صدق والثبات

لأدوات الدرا�سة ،قام الباحثان باختيار املدر�سة التي �أجريت فيها الدرا�سة ،ومت حتديد ال�شعب

الثالث التي طبقت عليها �إجراءات الدرا�سة يف مدر�سة ب�رشى الثانوية ال�شاملة للبنني ووزعت
ع�شوائيًّا على جمموعات الدرا�سة الثالث (التجريبيتني وال�ضابطة) ،بعد ذلك مت احل�صول على

املوافقات الإدارية من اجلهات الر�سمية وزيارة املدر�سة والتعرف �إىل مديرها وطلبتها و�إعالمهم
ب�أهداف الدرا�سة ومدتها.

مت �إجراء االختبار القبلي للمجموعات الثالث على مقيا�سي الذكاء االجتماعي ،والذكاء

االنفعايل .ثم بد�أت عملية تطبيق الربناجمني التدريبيني على املجموعتني التجريبيتني

بينما بقيت املجموعة ال�ضابطة على و�ضعها الطبيعي دون معاجلة .وبعد االنتهاء من

تطبيق الربناجمني ،مت �إجراء االختبار البعدي ملجموعات الدرا�سة الثالث على مقيا�سي الذكاء
االجتماعي والذكاء االنفعايل .وكانت هذه الإجراءات وفق جدول زمني ا�ستمر حوايل �سبعة

�أ�سابيع ،حيث كان التطبيق بواقع ثالث جل�سات �أ�سبوعيًّا .بعد ذلك �أدخلت البيانات �إىل ذاكرة
احلا�سوب ،ومت حتليلها با�ستخدام برنامج ( )SPSSللتو�صل �إىل النتائج.

وعمل الباحثان على ح�ساب التجان�س القبلي يف املتو�سطات احل�سابية القبلية ملقيا�س

الذكاء االنفعايل ومقيا�س الذكاء االجتماعي للمجموعات الثالث رغم ا�ستخدام الباحثني

لتحليل التباين امل�صاحب ،وقد �أ�شارت نتائج اختبار حتليل التباين الأحادي �إىل عدم وجود فروق
دالة �إح�صائيا ً ( )0.05بني متو�سطات مقيا�س الذكاء االنفعايل ومقيا�س الذكاء االجتماعي.

نتائج الدرا�سة

�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال «هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05=α

يف درجات الطلبة على مقيا�س الذكاء االجتماعي تعزا �إىل التدريب على مهارات الذكاء

االجتماعي �أو الذكاء االنفعايل؟» ،قام الباحثان بح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات

املعيارية لأداء الطلبة البعدي على مقيا�س الذكاء االجتماعي ح�سب املجموعة ،وذلك كما
هو مبني يف اجلدول رقم (.)3

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

يت�ضح من اجلدول رقم ( )3وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد عينة

الدرا�سة على مقيا�س الذكاء االجتماعي البعدي ح�سب جمموعات الدرا�سة .ومن �أجل اختبار

الداللة الإح�صائية للفروق بني املتو�سطات ،مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي امل�صاحب
) (One Way ANCOVAالذي يعمل على �ضبط الفروق القبلية �إح�صائيًّا وذلك كما هو

مبني يف اجلدول رقم (.)4

اجلدول رقم ()4
نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ملقيا�س الذكاء االجتماعي
البعدي ح�سب املجموعة
م�ستوى
قيمة
متو�سط
درجة
جمموع
م�صدر التباين
الداللة
(ف)
املربعات
احلرية
املربعات
0.003
0.357
1
0.357
القيا�س القبلي للذكاء االجتماعي
*9.47
0.001
0.789
2
2.36
املجموعة
*20.95
0.037
55
2.07
اخلط�أ
59
318.565
الكلي
يالحظ من اجلدول رقم ( )4وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية للتدريب يعزا ملتغري املجموعة ،حيث

بلغت قيمة (ف) ( . )20.95ولتحديد طبيعة الفروق بني جمموعات الدرا�سة ،قام الباحثان

با�ستخدام اختبار ) * (LSDللمقارنات البعدية ،وذلك كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)5

اجلدول رقم ()5
نتائج اختبار )* (LSDللمقارنات البعدية بني جمموعات الدرا�سة الثالث على
املقيا�س البعدي للذكاء االجتماعي
املجموعة
التجريبية الأوىل التجريبية الثانية
املتو�سط
املجموعة
ال�ضابطة
(انفعايل)
(اجتماعي)
0.062
2.40
التجريبية الأوىل (اجتماعي)
*0.218
2.34
التجريبية الثانية (انفعايل)
*0.155
2.18
املجموعة ال�ضابطة

* LSD: Least Significance Differences.
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اجلدول رقم ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء الطلبة على مقيا�س
الذكاء االجتماعي البعدي ح�سب املجموعة
العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
املجموعة
0.18
2.40
20
املجموعة التجريبية الأوىل (تدريب اجتماعي)
0.22
2.34
20
املجموعة التجريبية الثانية (تدريب انفعايل)
0.21
2.18
19
املجموعة ال�ضابطة (بدون تدريب)
0.22
2.31
59
الكلي

293

فعالية برنامج تدريبي يف ك�شف العالقة

294

د� .سامل الغرايبة� ،أ .د .عدنان العتوم

يالحظ من اجلدول رقم (� )5أنه وعند مقارنة املجموعة التجريبية الأوىل مع املجموعة
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ً
ب�سيطا يف متو�سط درجات �أفراد املجموعتني على مقيا�س
التجريبية الثانية �أن هناك فرقًا

الذكاء االجتماعي البعدي مييل ل�صالح املجموعة التجريبية الأوىل التي تدربت على برنامج
الذكاء االجتماعي� ،إال �أن هذا الفرق مل يرق �إىل م�ستوى الداللة الإح�صائية .وعند مقارنة
املجموعة التجريبية الأوىل مع املجموعة ال�ضابطة ،تبني وجود فرق دال �إح�صائيًّا عند م�ستوى

داللة ( )0.05=αيف درجات �أفراد املجموعتني على مقيا�س الذكاء االجتماعي ل�صالح املجموعة
التجريبية الأوىل .وعند مقارنة املجموعة التجريبية الثانية مع املجموعة ال�ضابطة ،تبني �أنه

يوجد فرق دال �إح�صائيا ًّ عند م�ستوى داللة ( )0.05=αبني �أداء املجموعتني على مقيا�س الذكاء

االجتماعي البعدي ل�صالح املجموعة التجريبية الثانية التي تدربت على الذكاء االنفعايل.

ثانيًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال «هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (،)0.05=α

يف درجات الطلبة على مقيا�س الذكاء االنفعايل تعزا �إىل التدريب على مهارات الذكاء

االجتماعي �أو الذكاء االنفعايل؟» ،قام الباحثان بح�ساب املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات

املعيارية لأداء الطلبة البعدي على مقيا�س الذكاء االنفعايل ح�سب املجموعة ،وذلك كما هو
مبني يف اجلدول رقم (.)6

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء الطلبة على
مقيا�س الذكاء االنفعايل البعدي ح�سب املجموعة.
املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
العدد
املجموعة
0.23
2.32
20
املجموعة التجريبية الأوىل (تدريب اجتماعي)
0.17
2.28
20
املجموعة التجريبية الثانية (تدريب انفعايل)
0.13
2.13
19
املجموعة ال�ضابطة (بدون تدريب)
0.20
2.25
59
الكلي
يت�ضح من اجلدول رقم ( )6وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد عينة

الدرا�سة على مقيا�س الذكاء االنفعايل البعدي ح�سب جمموعات الدرا�سة .ومن �أجل اختبار

الداللة الإح�صائية للفروق بني املتو�سطات ،مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي امل�صاحب
) (One Way ANCOVAكما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (.)7

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

م�ستوى
الداللة
0.018
0.001

يالحظ من اجلدول رقم ( )7وجود �أثر ذي داللة �إح�صائية يعزا ملتغري املجموعة ،حيث بلغت

قيمة ف ( .)23.629ولتحديد طبيعة الفروق بني جمموعات الدرا�سة ،قام الباحثان با�ستخدام
اختبار ) (LSDللمقارنات البعدية ،وذلك كمـا هـو مبني يف اجلدول رقم (.)8

اجلدول رقم ()8
نتائج اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية بني جمموعات الدرا�سة الثالث
على املقيا�س البعدي للذكاء االنفعايل
املجموعة
التجريبية الأوىل التجريبية الثانية
املتو�سط
املجموعة
ال�ضابطة
(انفعايل)
(اجتماعي)
0.043
2.32
التجريبية الأوىل (اجتماعي)
*0.192
2.28
التجريبية الثانية (انفعايل)
*0.149
2.13
املجموعة ال�ضابطة
يالحظ من اجلدول رقم (� )8أنه وعند مقارنة املجموعة التجريبية الأوىل مع املجموعة
ً
ب�سيطا يف متو�سط درجات �أفراد املجموعتني على مقيا�س
التجريبية الثانية �أن هناك فرقًا
الذكاء االنفعايل البعدي مييل ل�صالح املجموعة التجريبية الأوىل التي تدربت على الذكاء

االجتماعي� ،إال �أن هذا الفرق مل يرق �إىل م�ستوى الداللة الإح�صائية .وعند مقارنة املجموعتني
التجريبية الأوىل والتجريبية الثانية مع املجموعة ال�ضابطة ،تبني وجود فرق دال �إح�صائيًّا عند

م�ستوى داللة ( )0.05=αعلى مقيا�س الذكاء االنفعايل ول�صالح املجموعتني التجريبية الأوىل،

والتجريبية الثانية على التوايل.

ثالثًا :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال «هل توجد عالقة ارتباطيه دالة �إح�صائيًّا عند م�ستوى داللة

( ،)0.05=αبني درجات الطلبة على مقيا�س الذكاء االجتماعي ،ودرجاتهم على مقيا�س الذكاء
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اجلدول رقم ()7
نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ملقيا�س الذكاء االنفعايل
البعدي ح�سب املجموعة
متو�سط
درجة
جمموع
قيمة (ف)
م�صدر التباين
املربعات
احلرية
املربعات
0.194
1
0.194
القيا�س القبلي للذكاء االنفعايل
*5.974
0.768
2
2.303
املجموعة
*23.629
0.032
55
1.787
اخلط�أ
59
301.454
الكلي
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االنفعايل قبل التدريب وبعده؟» ،قام الباحثان بح�ساب معامل ارتباط (بري�سون) بني �أداء �أفراد
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عينة الدرا�سة على مقيا�س الذكاء االجتماعي ،ومقيا�س الذكاء االنفعايل قبل وبعد اخل�ضوع
للربناجمني التدريبيني ،ويبني اجلدول رقم ( )9معامالت ارتباط بري�سون بني �أداء �أفراد الدرا�سة

على مقيا�سي الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل قبل وبعد التدريب.

اجلدول رقم ()9
معامالت ارتباط (بري�سون) بني �أداء �أفراد الدرا�سة على مقيا�س
الذكاء االجتماعي ومقيا�س الذكاء االنفعايل
الذكاء االنفعايل (بعدي)
الذكاء االنفعايل (قبلي)
املتغريات
(قبلي)
االجتماعي
الذكاء
*0.34
*0.66
الذكاء االجتماعي (بعدي)
*0.49
*0.44

*دال �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى داللة (.)0.01=α

يالحظ من اجلدول رقم ( )9وجود عالقة ارتباطية �إيجابية بني درجات الطلبة يف جميع

املقارنات ،وجميع هذه العالقات دالة �إح�صائيًّا عند م�ستوى داللة (.)0.01=α

مناق�شة النتائج

�أوال :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

�أظهرت نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب )� (One Way ANCOVAأنه ال يوجد �أثر

ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05=αبني متو�سط �أداء املجموعة التجريبية الأوىل

التي تدربت على برنامج الذكاء االجتماعي ومتو�سط �أداء املجموعة التجريبية الثانية التي
تدربت على برنامج الذكاء االجتماعي وفق درجات مقيا�س الذكاء االجتماعي الكلي .يف حني

�إنه ظهر فرق ذو داللة �إح�صائية بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية الأوىل واملجموعة
ال�ضابطة ول�صالح املجموعة التجريبية الأوىل .وكذلك �أظهرت النتائج وجود فرق دال �إح�صائيًّا

بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية الثانية واملجموعة ال�ضابطة على مقيا�س الذكاء

االجتماعي ل�صالح املجموعة التجريبية الثانية ،وكل هذه الفروق دالة �إح�صائيًّا عند م�ستوى
داللة (.)0.05=α

فيما يتعلق باملقارنة بني املجموعة التجريبية الأوىل واملجموعة التجريبية الثانية ميكن

�أن تعزا هذه النتيجة �إىل �أن كال ً من الربناجمني قد عمال على رفع درجة الذكاء االجتماعي

لدى الطلبة ب�صورة متقاربة جدا ً �أدت �إىل عدم ظهور فرق دال �إح�صائيًّا بني متو�سط �أداء

املجموعتني على مقيا�س الذكاء االجتماعي البعدي .وهذا يعني �أن التدريب على مهارات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الذكاء االجتماعي قد عمل على حت�سني درجات الذكاء االجتماعي لدى �أفراد املجموعة
درجات الذكاء االجتماعي لدى �أفراد املجموعة التجريبية الثانية ،مما ي�شري �إىل �أن الربنامج

التدريبي ملهارات الذكاء االنفعايل يتمتع بالقدرة على تنمية الذكاء االجتماعي.

ويرى الباحثان �أن التح�سن الذي طر�أ على مهارات الذكاء االجتماعي لدى �أفراد املجموعة

التجريبية الثانية التي خ�ضعت للتدريب على مهارات الذكاء االنفعايل ميكن رده �إىل التداخل

الكبري بني مكونات كل من الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل ،فهناك العديد من الأبعاد �أو
املكونات الفرعية التي تتداخل بني املفهومني رغم حماوالت الباحثان خلق �أكرب درجات التمايز

بني الربناجمني التدريبني من حيث طبيعة الأن�شطة واملواقف االجتماعية �أو االنفعالية التي
ت�ضمنها كل برنامج تدريبي .وت�ؤيد هذه النتيجة ما جاء يف الأدب النظري من �أن الذكاء

االنفعايل قد يكون �شكال ً �أو جزءا ً من الذكاء االجتماعي & (Abraham, 1999; Mayer

) .Salovey, 1993وتتفق كذلك مع نتيجة ماير و�سالويف )(Mayer & Salovey, 1993
اللذين �أ�شارا �إىل �أن الذكاء االنفعايل هو مكون فرعي من الذكاء االجتماعي .كما �أ�شار جوملان

)� (Goleman, 1998إىل �أن الذكاء االجتماعي الذي كان ثورندايك �أحد املفكرين الأوائل
الذين حاولوا تعريفه هو نف�سه ما يعرف اليوم با�سم الذكاء االنفعايل .وت�أتي نتيجة هذه

املقارنة متفقة متا ًما مع هذا الطرح حول طبيعة العالقة ما بني الذكاء االجتماعي والذكاء
االنفعايل.

�أما فيما يتعلق بتفوق املجموعة التجريبية الأوىل على املجموعة ال�ضابطة يف الذكاء

االجتماعي فيمكن رده �إىل فعالية الربنامج التدريبي ملهارات الذكاء االجتماعي الذي �صممه

خ�صي�صا لأغرا�ض هذه الدرا�سة مبهماته و�أن�شطته ومواقفه التدريبية التي ت�ضمنت
الباحثان
ً
العديد من الأدوار واملواقف االجتماعية احلياتية التي يواجهها ويتعامل معها الطلبة ،كما

ميكن اعتبار افتقار املنهاج املدر�سي لأي مادة تتناول �أن�شطة ومهارات الذكاء االجتماعي �أحد
العوامل التي �أ�سهمت �إىل حد بعيد يف �إقبال طلبة املجموعة التجريبية الأوىل على الربنامج
التدريبي وتنفيذ م�ضمونه ومهماته البيتية ب�شكل دقيق ،وبدافعية عالية الكت�ساب �أكرب

قدر من الفائدة ،مما �أ�سهم يف تفوق املجموعة التجريبية الأوىل التي خ�ضعت للربنامج
التدريبي يف مهارات الذكاء االجتماعي على املجموعة ال�ضابطة ب�شكل دال �إح�صائيًّا من

خالل �أدائهم على مقيا�س الذكاء االجتماعي البعدي .كما ميكن للباحثني رد جزء من التح�سن

الذي طر�أ على �أداء طلبة املجموعة التجريبية الأوىل يف م�ستوى الذكاء االجتماعي �إىل
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أي�ضا على حت�سني
التجريبية الأوىل ،كما �أن التدريب على مهارات الذكاء االنفعايل قد عمل � ً
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اخل�صائ�ص النف�سية وامليول االجتماعية التي يتمتع بها املراهق يف هذه املرحلة العمرية
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من خالل بحثه عن تكوين �شبكة من العالقات االجتماعية الناجحة التي ت�شعره بالأمن

واال�ستقرار االجتماعي.

�أما عن نتيجة مقارنة املجموعة التجريبية الثانية مع املجموعة ال�ضابطة ،التي �أ�شارت �إىل
وجود فرق دال �إح�صائيًّا بني �أداء املجموعتني ل�صالح املجموعة التجريبية الثانية ،فيمكن

�أن تُفَ �سرَّ هذه النتيجة ب�أن الربنامج التدريبي ملهارات الذكاء االنفعايل الذي خ�ضعت له

املجموعة التجريبية الثانية يتمتع بقدرة كبرية على حت�سني وتنمية م�ستوى الذكاء االجتماعي
لدى الطلبة .وهذا يعني �أن تعر�ض طلبة املجموعة التجريبية الثانية للتدريب على مهارات
الذكاء االنفعايل �أدى �إىل حت�سن م�ستوى الذكاء االجتماعي لديهم ب�شكل وا�ضح ،وهذا �إن دل
على �شيء ،ف�إمنا يدل على �أن هناك على تداخال ً كبريا ً بني مكونات كل من الذكاء االنفعايل

والذكاء االجتماعي والعوامل امل�ؤثرة يف كل منهما رغم التباينات يف الربناجمني .وتن�سجم
هذه النتيجة مع ما جاء يف املقارنة الأوىل من هذا ال�س�ؤال بني املجموعة التجريبية الأوىل

واملجموعة التجريبية الثانية.

ثانيًا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

�أظهرت نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب ) (One Way ANCOVAعدم وجود �أثر ذي

داللة �إح�صائية بني املجموعة التجريبية الأوىل واملجموعة التجريبية الثانية ،حيث كان الفرق

بني املجموعتني قليل جداً ،ومييل ل�صالح املجموعة التجريبية الأوىل .كما �أظهرت النتائج
�أنه يوجد فرق دال �إح�صائيا ًّ عند م�ستوى داللة ( )0.05=αبني املجموعة التجريبية الأوىل
واملجموعة ال�ضابطة ،حيث كان هذا الفرق ل�صالح املجموعة التجريبية الأوىل .يف حني ظهر
�أنه يوجد فرق دال �إح�صائيًّا بني املجموعة التجريبية الثانية واملجموعة ال�ضابطة ،ول�صالح

املجموعة التجريبية الثانية.

ففيما يتعلق باملقارنة بني املجموعتني التجريبيتني الأوىل والثانية ،التي ظهر من خالل

هذه املقارنة �أنه ال يوجد فرق دال �إح�صائيًّا بني متو�سط درجات �أفراد املجموعتني على مقيا�س

الذكاء االنفعايل البعدي ،ميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن الربنامج التدريبي يف مهارات الذكاء
االجتماعي الذي خ�ضعت له املجموعة التجريبية الأوىل قد �أ�سهم ب�شكل �أو ب�آخر يف رفع

درجات الذكاء االنفعايل لدى طلبة املجموعة التجريبية الأوىل كما فعل برنامج التدريب على
املهارات االنفعالية ،ومن هنا مل يظهر الفرق بني املجموعتني على مقيا�س الذكاء االنفعايل

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
البعدي .ومن هنا ميكن القول �إ َّن التدريب على مهارات الذكاء االجتماعي قد عمل على
وميكن رد هذه النتيجة �إىل التداخل والت�شابه الكبريين بني مكونات كل من الذكاء

االجتماعي والذكاء االنفعايل كما مت مناق�شته يف نتائج ال�س�ؤال الأول.

�أما عند مقارنة املجموعة التجريبية الأوىل مع املجموعة ال�ضابطة على مقيا�س الذكاء

االنفعايل البعدي ،فقد �أظهرت النتائج �أن هناك فرقًا داال ًّ �إح�صائيًّا بني املجموعتني على مقيا�س

الذكاء االنفعايل البعدي ،وكان هذا الفرق ل�صالح املجموعة التجريبية الأوىل ،ومن هنا ميكن �أن

نقول �إ َّن التدريب على مهارات الذكاء االجتماعي الذي خ�ضعت له املجموعة التجريبية الأوىل

قد عمل على حت�سني م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى املجموعة التجريبية الأوىل.

وهذه النتيجة ت�ؤيد ما جاء يف املقارنة الأوىل من هذا ال�س�ؤال بني املجموعتني التجريبيتني

التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فرق دال �إح�صائيًّا بني املجموعتني التجريبيتني يف �أدائهم على

مقيا�س الذكاء االنفعايل الكلي ،حيث �إن عدم وجود فرق بينهما يعود �إىل التداخل بني
املكونات ملقيا�سي الذكاء االنفعايل واالجتماعي كما مت عر�ضه يف مناق�شة نتائج ال�س�ؤال

الأول نظرا ً للت�شابه الكبري بني مكوناتهما و�أبعادهما الفرعية .كما تت�شابه هذه النتيجة
مع نتيجة ال�س�ؤال الأول التي �أظهرت �أنه ال يوجد فرق دال �إح�صائيًّا بني املجموعة التجريبية

الأوىل واملجموعة التجريبية الثانية يف �أداء املجموعتني على مقيا�س الذكاء االجتماعي الذي

عزاه الباحثان �إىل الت�شابه الكبري والتداخل بني مكونات كال النوعني من الذكاء.

وت�ؤيد هذه النتيجة ما جاء يف الأدب النظري للذكاء االنفعايل كما مت �رشحه يف مناق�شة

نتائج ال�س�ؤال الأول .وتعد هذه النتيجة م�ؤيدة لطرح جوملان ،وكذلك للنقد املوجه �إىل نظرية

ماير و�سالويف يف الذكاء االنفعايل ب�أنهما مل يقدما �شيئًا جديداً ،و�إمنا كانت نظريتهما عبارة

عن �إعادة �صياغة للذكاء االجتماعي ).(Kobe, Reiter-palmon & Rickers, 2001

�أما عند مقارنة املجموعة التجريبية الثانية مع املجموعة ال�ضابطة ،فيالحظ �أن النتائج

�أظهرت �أن هناك فرقًا داال ًّ �إح�صائيًّا عند م�ستوى داللة ( )0.05=αبني �أداء املجموعتني على

مقيا�س الذكاء االنفعايل البعدي ،ويعود هذا الفرق ل�صالح املجموعة التجريبية الثانية .وميكن
رد هذه النتيجة �إىل ما احتواه الربنامج من مواقف تدريبية ،و�أن�شطة كانت يف �أغلبها �أن�شطة
تطبيقية داخل غرفة ال�صف ،وامتدت كذلك �إىل البيت من خالل املهمات البيتية التي كان

الباحث يكلف الطلبة القيام بها يف املنزل ،وذلك بهدف احلفاظ على ا�ستمرارية ت�أثري املواقف
التدريبية املطبقة يف غرفة ال�صف والعمل على انتقال �أثرها �إىل البيئة املحيطة بالطالب
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حت�سني ورفع م�ستوى الذكاء االنفعايل لدى طلبة املجموعة التجريبية الأوىل.
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مبا فيها املنزل ،حيث احتوى الربنامج على العديد من املواقف التدريبية التي تتطلب تعاونًا ما
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بني الطلبة �أنف�سهم من جهة ،وتعاونهم مع ذويهم يف املنزل من جهة �أخرى .كما يعد افتقار

املنهاج املدر�سي لأي مادة تتناول �أن�شطة الذكاء االنفعايل �أو مهاراته الفرعية من الأمور التي
�ساعدت على جعل الطلبة �أكرث ت�شوقًا و�إقباال ً على م�ضمون الربنامج بكل تفا�صيله كونه

م�شابها ،الأمر الذي �أ�سهم يف جعل
تعليما
يعدجديدا ً عليهم ومل ي�سبق لهم �أن تلقوا
ً
ً

الربنامج التدريبي �أكرث فعالية وفائدة يف رفع م�ستوى مهارات الذكاء االنفعايل لدى لطلبة.

وتتفق هذه النتيجة مع ما �أ�شار �إليه الأدب النظري للذكاء االنفعايل ،من حيث �إن قدرات

الذكاء االنفعايل ميكن التدريب عليها وتنميتها ).(Mayer, Caruso & Salovey, 1999
أي�ضا مع ما �أ�شار �إليه الأدب النظري من �أن الذكاء االنفعايل ميكن حت�سينه
وتتفق هذه النتيجة � ً

من خالل الربامج التدريبية ) ،(Bar–on, 2000; Goleman, 1998وميكن تعليمه يف �أي

وقت ) .(Goleman, 1998كما تتفق نتيجة الدرا�سة احلالية مع نتائج بع�ض الدرا�سات التي

ا�ستخدمت برامج تدريبية لتنمية مهارات الذكاء االنفعايل ،ومن هذه الدرا�سات درا�سة كولب

وويدي ) ،(Kolbe & Weede, 2001ودرا�سة جور ) ،(Gore, 2000ودرا�سة يانغ ووانغ (Yang

) ،& Wang, 2001ودرا�سة ماير وفلت�رش وباركر ).(Meyer, Fletcher & Parker, 2004

با�ستعرا�ض املقارنات ال�سابقة ،نالحظ مدى التداخل والت�شابه بني نتائج املقارنات التي

�أجريت بني جمموعات الدرا�سة على كل من مقيا�سي الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل.
كما نالحظ �أنه ويف معظم املقارنات �أ ّن النتيجة كانت ت�صب يف باب �أن الذكاء االجتماعي

والذكاء االنفعايل هما مفهومان متداخالن �إىل درجة قد ت�صل بنا �إىل عدم القدرة على
متييزهما �أو ف�صلهما عن بع�ضهما البع�ض .و�أن التدريب على �أحدهما ي�ؤدي �إىل رفع م�ستوى

الآخر .ف�إذا كان الأمر كذلك ،فهل من املنطق �أن نتعامل مع الذكاء االجتماعي والذكاء
االنفعايل على �أنهما مفهومني خمتلفني؟ �أو حتى التعامل معهما على �أنهما نوعني من

الذكاء ولي�س نوعا ً واحداً؟.

ثالثًا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

�أظهرت نتائج ال�س�ؤال الثالث �أن هناك ارتباطا ً �إيجابيًّا داال ًّ �إح�صائيًّا بني متو�سط درجات

الطلبة على مقيا�س الذكاء االجتماعي الكلي ودرجاتهم على مقيا�س الذكاء االنفعايل
الكلي عند م�ستوى داللة ( )0.01=αقبل وبعد اخل�ضوع للربناجمني التدريبيني.

وميكن تف�سري وجود هذا االرتباط ب�أن الأفراد الذين يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء

االنفعايل ،وبحكم قدرتهم على �إدارة انفعاالتهم ،وقدرتهم على التعاطف مع الآخرين

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وتقم�صهم انفعاليًّا ،وكذلك بحكم قدرتهم على تنظيم انفعاالتهم ،ومعرفتهم بانفعاالت
امتالكهم احل�سا�سية جتاه الآخرين ،ومتتعهم بالقدرة على االهتمام بالآخرين ،و�إبداء التعاطف
معهم ،ومتييز حاالتهم املزاجية يف املواقف املختلفة ،وكذلك قدرتهم على اال�ستمتاع

بالن�شاطات االجتماعية ،والتكيف االجتماعي ،واالنفتاح على الآخرين وتفهمهم ،وكذلك
امتالك مفهوم ذات �إيجابي ،والقدرة على التعرف �إىل م�شاعر الآخرين وت�سميتها والتعامل
معهم على �أ�سا�سها.

وينطبق هذا الأمر على العالقة االرتباطية بني درجات الطلبة على مقيا�س الذكاء االنفعايل

القبلي مع درجاتهم على مقيا�س الذكاء االجتماعي القبلي والبعدي ،حيث كانت العالقة

االرتباطية بني درجات الطلبة على مقيا�سي الذكاء االنفعايل والذكاء االجتماعي القبليني
�إيجابية ودالة �إح�صائيًّا� ،إال �أنه وعند ح�ساب قيمة االرتباط بني درجات الطلبة على مقيا�س

الذكاء االنفعايل القبلي والذكاء االجتماعي البعدي ،انخف�ضت قيمة معامل ارتباط بري�سون
بينهما لت�صبح �أقل من االرتباط بني درجات الطلبة على مقيا�س الذكاء االنفعايل القبلي

ودرجاتهم على مقيا�س الذكاء االجتماعي القبلي ،ويعد هذا االنخفا�ض يف قيمة االرتباط
�أمرا ً منطقيًّا كون التدريب عمل على حت�سني م�ستوى الذكاء االجتماعي لدى الطلبة ،مما و�سع

الفارق بني درجاتهم على مقيا�س الذكاء االنفعايل القبلي ودرجاتهم على مقيا�س الذكاء
االجتماعي البعدي ،ومن هنا ف�إنه من الطبيعي �أن تخف�ض العالقة االرتباطية ب�سبب �ضيق

مدى توزيع درجات الطلبة على مقيا�سي الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل.

وتتفق هذه النتيجة مع النقد املوجه �إىل نظرية ماير و�سالويف يف الذكاء االنفعايل ب�أنهما

مل يقدما جديداً ،و�إمنا كانت نظريتهما عبارة عن �إعادة ت�سمية و�صياغة للذكاء االجتماعي

الذي قدمه ثورندايك يف العام .(Kobe, Reiter-palmon & Rickers, 2001) 1920

وتن�سجم هذه العالقة الإيجابية مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي �أكدت وجود عالقة بني

املتغريين �أو ارتباطهما مبتغريات م�شرتكة (Bjrkqvist & Marine 2000; Lopes, et al.,
).2004; Kobe, Reiter-Palmon & Rickers, 2001; Fabio & Blustein, 2010

كما تن�سجم نتيجة هذا ال�س�ؤال مع نتائج ال�س�ؤالني الأول والثاين من هذه الدرا�سة اللذين
�أ�شارت نتائجهما �إىل �أن التدريب على الذكاء االجتماعي يعمل على حت�سني م�ستوى الذكاء

االجتماعي والذكاء االنفعايل ،وكذلك التدريب على مهارات الذكاء االنفعايل يعمل على
حت�سني م�ستوى الذكاء االنفعايل والذكاء االجتماعي ،الأمر الذي يعد م�ؤ�رشا ً على تداخل

هذين املفهومني م ًعا.
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الآخرين ،وقدرتهم على التوا�صل االجتماعي ،ف�إن كل ذلك من �ش�أنه �أن ي�سهم بدرجة كبرية يف
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التو�صيات
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يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،ف�إن الباحثني يقرتحان التو�صيات الآتية:

 -1نظرا ً لقدرة الذكاء االجتماعي على حت�سني م�ستوى الذكاء االنفعايل ،وقدرة الذكاء

االنفعايل يف حت�سني م�ستوى الذكاء االجتماعي ،يو�صي الباحثان �أنه وعند االهتمام بتنمية
هذين النوعني من الذكاء �أن يتم التدريب عليهما م ًعا ملا لكل منهما من �أثر يف حت�سني
الآخر.

 -2العمل على �إجراء املزيد من الدرا�سات با�ستخدام منهجيات وت�صاميم بحثية وعينات

خمتلفة من �أجل �سرب غور حقيقة العالقة ما بني الذكاء االجتماعي والذكاء االنفعايل.

 -3التو�صية �إىل وا�ضعي املناهج والكتب الدرا�سية واملعلمني ب�شكل عام ب�رضورة ت�ضمني

الكتب املدر�سية واملناهج الرتبوية والأن�شطة ال�صفية املختلفة ب�أن�شطة متنوعة تعمل
على تطوير الذكاء االنفعايل واالجتماعي ملا لهما من �أهمية يف التطور الذهني واملعريف

للمتعلمني.
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