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امللخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة �إلى بحث العالقة بني الذكاء االجتماعي وم�ستوى الطموح لدى عينة مكونة من
( )545من طلبة جامعة حائل يف التخ�ص�صات الطبيعية واالن�سانية ،وقد ا�ستخدم الباحث �أداتني من
�أجل جمع املعلومات وهما مقيا�س الطموح (املثابرة للإجناز والتفوق ،الر�ضا بالواقع احلا�ضر والتطلعات
امل�ستقبلية للحياة) ،ومقيا�س الذكاء االجتماعي (التعاطف مع الآخرين ،فاعلية الذات االجتماعية ،الوعي
االجتماعي) ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة بني م�ستوى الطموح (املثابرة والرغبة يف االجناز والتفوق،
الر�ضا بالواقع احلا�ضر والتطلعات امل�ستقبلية للحياة) والذكاء االجتماعي (التعاطف مع الآخرين ،الوعي
االجتماعي ،فاعلية الذات االجتماعي) لدى طلبة جامعة حائل ،حيث بلغت قيم معامالت االرتباط ، 0,341
 0,414 ،0,376وهي دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( .)0,01قدم البحث عدد من املقرتحات للميدان التعليمي
التطبيقي ومنها� :إقامة الربامج التوعوية االر�شادية للطلبة و�أولياء الأمور من �أجل تنمية م�ستوى الطموح
لديهم من خالل عر�ض بع�ض النماذج االجتماعية الناجحة عرب و�سائل التقنيات املتنوعة.

الكلمات املفتاحية:الذكاء االجتماعي ،م�ستوى الطموح ،الوعي االجتماعي ،التطلعات امل�ستقبلية ،النماذج االجتماعية.
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Abstract
This study aims to investigate the relationship between social intelligence and the level of aspiration
among a sample of (n 545) Hail University students in the natural and humanities majors. To that
end, the researcher used two instruments to collect data: The Scale of Aspiration Level (persistence to
achieve, excellence, accepting the present reality and life future ambitions) and the Social Intelligence
Scale (sympathy with others, the social self-efficacy and social awareness). The findings of the study
revealed that there is a relationship between the level of aspiration (persistence, desire to achieve and
excellence) and social intelligence (sympathy with others, social awareness, the social self-efficacy)
among Hail University students where the correlation values 0.341, 0.376, 0.414 were statistically
significant at the level of 0.01. Likewise, the study showed a relationship between the level of aspiration
(accepting the present reality and life future ambitions) and the social intelligence (sympathy with
others, social awareness and the social self-efficacy) among the students where the correlation values
0.273, 0.269, 0.387 were statistically significant at the level of 0.01. In view of the study results, the
paper suggested few recommendations for the applied educational field, the most significant of which
are holding guiding awareness programs for both the students and the parents to develop their level of
aspiration by introducing some successful social models using the various technological means

Keywords: Social Intelligence, Level of aspiration, social awareness, future ambitions, social models.
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املقدمة:
ُيعد م�ستوى الطموح �أحد املكونات الأ�سا�سية
يف البناء النف�سي للإن�سان ،فعندما يكون مرتفع ًا
ف�إنه يعزز االعتقادات التفا�ؤلية لدى الفرد على �أنه
قادر ًا على التعامل مع ا�شكال خمتلفة من ال�ضغوط
النف�سية ،فال�شخ�ص الذي لديه ثقة بقدرته
على حتقيق اهداف معينة ي�ستطيع ادارة م�سار
حياته الذي يحدده ب�صورة ذاتية وبن�شاط �أكرب،
مما يجعل لديه �شعور و�إح�سا�س بال�سيطرة على
عنا�صر البيئة التي يتفاعل معها وتتحدى قدراته
(.)Schwarzer, 1997
ويعترب الطموح من �أهم عوامل النجاح لدى
الفرد واملجتمع ،كما �أن خربات النجـاح ت�ؤثر
�إيجاب ًا يف رفع م�ستوى الطموح ،ويعترب هوب ودميبو
وفرانـك وروتر وليفني و�آيزنك من �أوائل الباحثني
الذين �أهتموا بدرا�سة م�ستوى الطموح ،وقد �أ�شار
هوب (� )1930أن الطموح يدل على العالقة
املتبادلة بني الأهداف التي ي�ضعها املرء لنف�سه
وخلرباته مع النجاح والف�شل ،وعرف الطموح ب�أنه
�أهداف ال�شخ�ص �أو غايته �أو ما ُينتظر منه القيام
به يف مهمة معينة .وت�شري كثري من التجارب �أن
مرات النجاح متيل لزيادة ورفع م�ستوى الطموح
كمـا �أن تكـرار الفـ�شل ي�ؤدي �إلى انخفا�ض الطموح
لدى االفراد (د�سوقي1988 ،؛ القحطاين.)1438 ،
ويعرف م�ستوى الطموح ب�أنه “طاق ٌة ايجابية
تدفع الفرد وتوجهه نحو حتقيق هدف مرغوب
فيه ،ومن �أجل حتقيق هذا الهدف ال بد من حتقيق
http://journals.uob.edu.bh

ال�شروط الآتية� :أن يكون طموح الفرد موازي ًا
لقدراته وا�ستعداداته حتى ال ي�صاب بالإحباط �إذا
لـم يتحقـق هـذا الطموح ،و�أن يتمتع الفرد بظروف
اجتماعية ،واقت�صادية ،ورعاية �صحية ونف�سيه ،و�أن
يكون الفرد على درجة عالية من االتزان االنفعايل،
والتوافق مع ذاته والآخرين ،كما يفرت�ض �أن يكون
الفرد واثق ًا بذاته وبقدراته ،ويتمتع باهتمام
وتقدير الآخرين” (خطيب � ،1990،ص .)152
وميكن مالحظة م�ستوى الطموح يف الفروق
التي تظهر بني الأفراد بع�ضهم عن بع�ض من خالل
الدرجات املتفاوتة يف اال�ستعداد للتعلم ،والو�صول
�إلى �أهداف فيها نوع من ال�صعوبة ،حيث يالحظ
م�ستوى الكفـاح وحتمل امل�س�ؤولية واملثابرة وامليل
نحو التفوق ،كما ت�ؤثر اخلربات املتنوعة للنجاح
والف�شل على م�ستويات الطموح �أثناء �أداء الأفراد
يف خمتلف جماالت احلياة (من�سي.)2014 ،
ويحدد م�ستوى الطموح قدرات الفرد يف
التعامل مع املحيط وحل امل�شكالت (Ruepnz,
 ،)1999, p210وقد مت تناول م�ستوى الطموح
ب�شكل كبري عرب درا�سات متعددة للتعرف على
متغريات نف�سية مهمة يف احلياة مثل الدافعية
للعمل واالتزان االنفعايل وال�سعادة والثقة بالنف�س
وامل�ستوى التعليمي وتقدير الذات ،والدافعية للتعلم
وامل�سئولية ( ،)Sjobery, 2001, p96فالطموح ما هو
�إال توقع الفرد لفعل ما ،وهو القوة التي تطبق بناء
على �أ�سا�سيات امل�شاركة الذاتية فهو عامل ت�أثري
قوي للدافع الب�شري ويعمل على التعزيز الذاتي
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للفرد للو�صول �إلى م�ستوى مرغوب يف الأداء
(.)Mishra, 2015
وقد تعددت النظريات التي حاولت تف�سري
الطموح حيث جند �أن نظرية �أدلر يف التحليل
النف�سي :ترى ب�أن الإن�سان ي�شعر بالنق�ص ومن
�أجل هذا فهو يحاول ويكافح �سعي ًا �إلى تعوي�ض ذلك
النق�ص والو�صول �إلى ال�سمو بقدراته و�إمكانياته
للو�صول �إلى مرحلة من الأمان ،كما ت�ؤكد هذه
النظرية على �أهمية الذات والعالقات االجتماعية
وعلى الرتكيز على ال�سلوك احلا�ضر بدال من
الرجوع �إلى املا�ضي وذلك من خالل تطوير
�أ�سلوب احلياة للفرد من �أجل حتقيق الرغبات
واالحتياجات (العي�سوي.)2004 ،
وت�شري نظرية �أدلر ب�أن الإن�سان كائن اجتماعي
حتركه احلوافز و�أهداف احلياة التي ي�ضعها
لنف�سه ويحاول حتقيقها ،كما �أن الإن�سان ي�شعر
ب�أ�سباب �سلوكه ولديه القدرة على التخطيط
لأعماله وتوجيهها ،و�أكدت هذه النظرية على عدة
مفاهيم تلعب دور ًا يف نظرة الفرد للحياة مثل
الذات اخلالقة ،الكفاح يف �سبيل التفوق والتي
تعترب من وجهة نظر �أدلر ب�أنها جوهر حمرك
ل�شخ�صية الإن�سان منذ الطفولة �إلى الر�شد والكرب
وحتى الوفاة ،حيث ترى هذه النظرية ب�أن جميع
الب�شر ينزعون �إلى توجيه �سلوكهم من �أجل غاية
التفوق (�سرحان.)1993 ،
كما ت�ؤكد هذه النظرية ب�أن لدى الإن�سان
غريزة الرغبة يف التفوق وتعوي�ض ال�شعور بالنق�ص
وهذا يحرك الفرد نحو طموحات الإجناز والرغبة
يف التفوق على الذات من �أجل التغلب على م�شاعر
النق�ص وحتقيق الطموحات عرب ر�سم �أ�سلوب
للحياة ينتهجه الإن�سان من اجل حتقيق �أهدافه
التي ي�سعى �إلى حتقيقها.
كما جند �أن نظرية املجال لكريت ليفني �أ�شارت
�أن هناك قوى دافعة يف جمال التكوين املعريف لدى
االن�سان من �ش�أنها ان تعمل كدوافع للتعلم  ،فبعد �أن
ي�شعر الفرد بالر�ضا واالعتداد بالذات ي�سعى �إلى
http://journals.uob.edu.bh
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اال�ستزادة بال�شعور املر�ضي وحتقيق �أهداف �أبعد
مدى ،وت�شري هذه النظرية �أن هذه احلالة العقلية
يطلق عليها م�ستوى الطموح ،وترى هذه النظرية
ب�أن الطموح على درجات قد يكون جمرد رغبة
للقيام بتحقيق هدف ،وقد يكون على درجة عالية
من القوة بحيث يحدد الهدف نف�سه ،ويعبئ قوى
اجل�سم من �أجل حت�صيله ،ويف هذه احلالة يقال
�أن م�ستوى الطموح لدى الفرد مرتفع (الغريب،
.)1990
ويرى ليفني ب�أن هناك عدة قوى دافعة ت�ؤثر
يف م�ستوى الطموح ومنها عامل الن�ضج :كلما كان
الفرد �أكرث ن�ضج ًا كان لديه الكفاءة �أكرث يف حتقيق
�أهداف الطموح ،القدرة العقلية :فكلما كان لديه
قدرة عقلية عالية كان با�ستطاعته حتقيق م�ستويات
عالية من الطموح ،كما �أن عامل النجاح والف�شل
من امل�ؤثرات على م�ستوى الطموح :فالنجاح يرفع
من م�ستوى الطموح وي�شعر �صاحبه بالر�ضا ،بينما
الف�شل ي�ؤدي �إلى الإحباط ويكون معرق ًال للأداء،
كما ترى نظرية ليفني ب�أن عامل الثواب والعقاب
من العوامل ذات الت�أثري على الطموح ،فالثواب
املادي (احلوافز ،الرتقيات ،املكاف�آت) ترفع
من م�ستوى الطموح ويجعل الإن�سان ينظم ويوجه
�سلوكه نحو حتقيق الهدف ،كما �أن قوى التناف�س
بني الزمالء ي�ؤدي �إلى رفع م�ستوى الطموح ويجب
احلذر عند تنمية �سلوك التناف�سية بني الزمالء
بحيث ال ي�صبح لدى الفرد �سلوك �أناين (�سرحان,
.)1993
�أما نظرية القيمة الذاتية والتي و�ضعها
�أ�سكالونا ( )1940فهي ترى �أن القيمة للأ�شياء
بالن�سبة لذواتنا حتدد اختياراتنا وطموحتنا ،كما
�أن النا�س يختلفون يف ميولهم نحو حتقيق �أهدافهم
حيث �أن هناك �أفراد لديهم ميول قوية و�آخرين
بدرجات متو�سطة و�ضعيفة ،كما �أن النا�س يختلفون
يف امليل الذي ي�سيطر عليهم للبحث عن النجاح
وجتنب الف�شل ،فبع�ض النا�س يظهرون اخلوف
ال�شديد من الف�شل في�سطر عليهم احتمال الف�شل،
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وهذا ُيخف�ض القيمة الذاتية للهدف وبالتايل
يقل م�ستوى الطموح لديهم ،ولذلك ف�إن م�ستوى
الطموح يتناق�ص ب�شدة بعد الف�شل القوي �أكرث
منه بعد الف�شل ال�ضعيف ،كما �أن م�ستوى الطموح
يتزايد بعد النجاح ،لهذا ف�إن منطلق هذه النظرية
وتف�سريها مل�ستوى الطموح يت�ضح من خالل البحث
عن النجاح واالبتعاد عن الف�شل �أثناء ال�سعي
لتحقيق القيم اخلا�صة بنا للأهداف التي نحاول
حتقيقها (عبدالفتاح.)1984 ,
ولذلك ف�إن م�ستوى الطموح يت�أثر بعدد من
العوامـل امل�ؤثـرة فيه ومنها خربات النجاح والف�شل،
حيث �أن النجاحات املتكرر تك�سب الإن�سان تطلعات
تفا�ؤلية نحو احلياة ،بينما خربات الف�شل املتكرر
تعمل على تكوين حاالت من الإحباط والي�أ�س،
ولذلك ف�إن تعري�ض الأطفال خلربات النجاح
املتكررة ي�سهم يف تنمية م�ستوى الطموح لديهم،
كما يت�أثر م�ستوى الطموح بالتوافق النف�سي
حيث �أن االتزان االنفعايل ،والثقة بـالنف�س،
والـ�شعور بـالأمن ،والتوافق النف�سي واالجتماعي،
واالنب�ساط ،ومفهوم الذات االيجابي ك َّلها عوامل
تـ�ساعد علـى رفـع م�ستوى الطموح ب�صورة واقعية،
يف حني �أن القلق واال�ضطراب االنفعايل وفقـدان
الثقـة بـالنف�س ،وعدم التوافق عوامل ت�ساهم يف
خف�ض م�ستوى الطمـوح ،كما يت�أثر م�ستوى الطموح
بالقدرات العقلية التي ميتلكها الفرد فعندما يكون
م�ستوى الذكاء مرتفع يكون الطموح مرتفع ،حيث
يالحظ �أن الأفراد ذوي الذكاء املرتفـع ،ي�ضعون
غالب ًا م�ستويات طموح تتفق مع قدراتهم ،وتتفق مع
الفر�ص التي تتاح لهم ،بينما الأفراد ذوو الذكاء
املنخف�ض يت�أثرون مبا ي�ستهويهم ،فينزعون �إلى
و�ضع �أهداف بعيـدة يذهبون ورائها دون �أن تكون
قدراتهم مهي�أة لبلوغ وحتقيق تلك الأهداف،
فالذكي �أقدر على فهم نفـ�سه؛ واحلكـم على قدراته
وميوله وما تتطلبه الأعمال املختلفة من قدرات
و�صفات ،لذا ال يكون م�ستوى طموحـه م�سرف ًا يف
البعد عن الواقع وعن م�ستوى امكانياته ،ومن
العوامل امل�ؤثرة يف م�ستوى الطموح الرفاق حيث ان
الفرد عندما يكون يف مناف�سة مع زمالئه هذا قد
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ي�ؤدي �إلى ارتفاع الطموح لديه ،كما �أن الرفقاء ذوو
التطلعات املرتفعة ي�ؤثرون يف الفرد املنتمي �إليهم
كما �أن الرفقاء ذوو التطلعات املنخف�ضة قد ي�ؤثرون
يف الفرد باجتاهاتهم ال�سلبية وذلك ب�سبب التفاعل
معهم با�ستمرار ومع ق�ضاء �أوقات طويلة معهم
خ�صو�ص ًا يف مرحلة الطفولة واملراهقة (الأغا،
.)2005
ويت�أثر م�ستوى الطموح باجلو النف�سي الذي
ي�شعر به الفرد وذلك من واقع الثواب والعقاب
�أثناء التعامل مع الطفل �سواء بفعل التن�شئة
الأ�سرية �أو يف امليدان التعليمي يف املدر�سة حيث
�أن ت�شجيع الطفل منذ ال�صغر من قبل الوالدين �أو
املعلمني وقبوله ومرونة التفاعل معه عند ال�سلوك
ال�صحيح �أو اخلاطيء يك�سبه ثقة يف نف�سه وي�شعر
ب�أن له قيمة يف جمتمعه ،وهذا ينعك�س يف تطلعاته
امل�ستقبلية للحياة ،بينما العقاب والتوبيخ امل�ستمر
ي�صنع �شخ�صية للطفل يائ�سة ل�شعوره بخيبة الأمل
وهذا ينعك�س على ر�ؤيته للحياة و�صعوبتها مما
يجعل الطموح لديه منخف�ض ،وينعك�س هذا على
�شخ�صيته يف الكرب (ال�صايف.)2001 ,
وي�ؤكد باندورا ( )Bandura, 2000ب�أن اعتقاد
الفرد حول كفاءته الذاتية ي�ؤثر على طموحاته
وكم اجلهد الذي يبذله يف موقف ما ،ولذلك ف�إن
الكفاءة الذاتية �أف�ضل منبئ بالأداء امل�ستقبلي،
حيث يالحظ من خاللها املثابرة والإ�صرار يف
مواجهة املواقف ال�صعبة ،كما �أن هناك عالقة
موجبة بني التقرير عن الكفاءة الذاتية والأداء
الفعلي و�إجناز املهام التي يدركها الأفراد وذلك
نتيجة توقعاتهم الالحقة الناجتة عن خرباتهم
ال�سابقة يف املهمات املختلفة ،حيث ت�ؤكد درا�سات

(Bandura, Barbarenelli, Caprara, & Pastorelli,

)2001; Bassi, Steca, Fave, & Caprara, 2007

ب�أن الطلبة ذوو الكفاءة الذاتية العالية يظهر على
�سلوكياتهم طموح ًا �أعلى يف م�ستواهم التعليمي من
الطالب ذوي الكفاءة الذاتية املنخف�ضة ،فالكفاءة
الذاتية تتنب�أ بالطموح وهو كذلك يعطي م�ؤ�شر
لنتائج �أداء �أكادميي �أف�ضل.

)Int. J. Res. Edu. Psy. 6, No. 1 (Apr. 2018

و ُيعد الذكاء �أحد العوامل امل�ؤثرة يف م�ستوى
الطموح والتطلعات للم�ستقبل ،وتعترب من �أهم
املو�ضوعات يف علم النف�س حيث ا�ستحوذت على
جزء كبري من وقت وجهد العلماء منذ قدمي الزمان،
واهتم علماء النف�س واملربون بدرا�سة مفهوم
الذكاء والتعمق فيه ،وذلك ملا متيز به هذا املو�ضوع
من ت�أثري وانعكا�سات على �سلوك االن�سان يف كث ٍري
من املجاالت االجتماعية والتعليمية والنف�سية بل
وحتى الإدارية منها ،ويعد مفهوم الذكاء من �أكرث
املفاهيم ال�سيكولوجية التي يدور حولها نقا�ش بني
علماء النف�س وامل�س�ؤولني عند اتخاذ القرارات يف
خمتلف املجاالت �سواء الرتبوية �أو النف�سية ،ويت�سم
مفهوم الذكاء بتعدد تعريفاته وتنوعها مما �أدى �إلى
اختالف وجهات نظر علماء النف�س حول تعريفه
تعريف علمي متفق عليه ،بل و�صل الأمر �إلى عدم
االتفاق على مقيا�س موحد للذكاء� ،إال �أن هذا مل
مينع علماء النف�س وامل�ستفيدين منه من اال�ستمرار
يف حماولتهم لتعريف الذكاء وبناء مقايي�س للذكاء
تتميز بالثبات ،وال�صدق يف التنب�ؤ مب�ستوى الذكاء
للأفراد (ح�سني.)2003 ،
وقد تطورت الدرا�سات يف جمال الذكاء حيث
“ظهرت �أنواع متعددة للذكاءات ،حيث ظهر الذكاء
االنفعايل والذكاء اللغوي والذكاء املكاين والذكاء
االجتماعي ،وتعترب �أول درا�سة عملية �أجريت يف
ميدان الذكاء االجتماعي تلك التي قام بها ثور
نديك عام 1926م والذي حلل فيها االختبارات
الفرعية التي يت�ألف منها اختبار جورج وا�شنطن
للذكاء االجتماعي” (املغازي� ،2003،ص.)89
وقام “جيلفورد ( )1967بدرا�سة الذكاء
االجتماعي فقدم �أبحاثا عن ال�سلوك االجتماعي،
الذي ميثل الذكاء االجتماعي يف املحتوى ال�سلوكي
للقدرات العقلية ،وظهر فيما بعد مقيا�س جيلفورد
ذو العوامل ال�ستة للذكاء االجتماعي” (ال�شيخ،
� ،1990ص.)173
ارتبط ظهور مفهوم الذكاء االجتماعي
بافرتا�ض وجود بناء خمتلف من القدرات العقلية
يتعامل مع املحتوى االجتماعي ،وي�شري هـذا املفهوم
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�إلى القدرة على فهم م�شاعر و�أفكـار و�سـلوكيات
الآخـرين يف املواقـف االجتماعية املختلفة ،والتعامل
ال�صحيح معهم وفق هذا الفهم ،ويتكون الذكاء
االجتماعي من جمموعـة من املهارات التي ت�ساعد
الفرد على حل امل�شكالت االجتماعيـة ،وحتقيـق
نـواجت اجتماعية جيدة ومفيدة له وللآخرين
(.)Marlowe, 1986, p56
ويعترب الذكاء االجتماعي من اجلوانب
الهامة يف ال�شخ�صية لكونه يرتبط بقدرة الفرد
على التعامل مع الآخرين وعلى تكوين عالقات
اجتماعية ناجحة �أي �أنه بقدر ما يكون ال�شخ�ص
متمتع بالقدرة على التفاعل االجتماعي والقدرة
على �إقامة عالقة مع الآخرين بقدر ما يكون ذو
فاعلية وم�ؤثر يف املجتمع( .الديب� ،2004 ،ص)35
ولذلك ف�إن الذكاء االجتماعي يتجلى يف
�أروع معانيه يف العالقات االجتماعية الفعالة
واملتبادلة بني طلبة اجلامعة حيث �أن الإن�سان كائن
اجتماعي يف �أ�سا�سه ويت�ضح مدى جناحه يف حياته
االجتماعية من خالل جناحه يف التفاعل مع البيئة
من حوله بنجاح وفعالية ،و�أن املجتمعات تت�أثر
بالدرجة الأولى مبدى العالقات بني �أفراد املجتمع
وفهم الفرد للآخرين�( .أبو عم�شه.)2013 ،
و�أ�شار ف�ؤاد �أبو حطب (� )١٩٩٦أن هناك
اختالف بني الذكاء االجتماعي والوجداين حيث �أن
الذكاء االجتماعي هو قدرة تت�ضمن عمليات معرفية
عن الأ�شـخا�ص الآخـرين فيمـا يت�صل مبدركاتهم
و�أفكارهم وم�شاعرهم واجتاهاتهم و�سماتهم
ال�شخ�صية وغريها ،بينما الذكاء الوجداين يتمثل
يف قدرة ال�شخ�ص على قراءة رغبات ومقا�صد
الآخـرين حتـى ولو مل تكن وا�ضحة ،وال يعتمد هذا
النوع من الذكاء على اللغة ،بينما ذكر ماير و�سلويف
(� )Mayer & Salovey, 1993أن الذكاء الوجداين هو
نوع من الـذكاء االجتماعي وظيفتـه �إر�شـاد التفكيـر
وتخ�صي�ص القدرات التي ت�سهم يف حل امل�شكالت
لدى الأفراد.
�إن مكونات الذكاء االجتماعي ميكن حتديدها
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يف الأبعاد الآتية :التعبيـر االجتماعي (القدرة على
ترجمة الأفكار �إلى كلمات و�ألفاظ) ،واحل�سا�سية
االجتماعيـة (الـوعى بالقواعد امل�سترتة وراء
�أ�شكال التفاعل اليومي) ،وال�ضبط االجتماعي
(�أداء الأدوار االجتماعية بحكمة و�إتقان) (Riggio,

.)Messamer & Throckmorton, 1991

ويعترب الذكاء االجتماعي �أحد �أنواع الذكاء
الإن�ساين ومت و�ضعه �ضمن عدد من الأنواع للذكاءات
بالرتتيب الآتي (الذكاء التجريدي ،الذكاء
االجتماعي ،الذكاء العاطفي ،الذكاء اجلمايل،
الذكاء العملي ،الذكاء اجل�سدي) ،ويعرف الذكاء
االجتماعي ب�أنه القدرة على االن�سجام والت�آلف
مع الآخرين وك�سب تعاونهم �أثناء التفاعل معهم
(.)Albrecht, 2006
�إن الذكاء االجتماعي له عدد من االبعاد ومنها
الوعي االجتماعي وي�شمل :التعاطف ،و�أ�ساليب
ال�صداقة من خالل التناغم �أو املالئمة وتقبل
الآخرين ،واملعرفة االجتماعية ب�أفكار وم�شاعر
ونوايا الآخرين ،والأدراك االجتماعي ،والو�سيلة �أو
الرباعة االجتماعية من خالل التزامن مع �سال�سة
التفاعل وتقدمي الذات ،والت�أثري االجتماعي من
خالل االهتمام والقلق االجتماعي (Golemann,
.)2006
و�أ�شار ثورندايك يف كتاباته املبكرة عن الذكاء
عام (� )1925إلى مفهوم الذكاء االجتماعي
عندما قام بالتمييز ال�شهري بني الذكاء االجتماعي
وامليكانيكي واملجرد ،حيث عرف الذكاء االجتماعي
ب�أنه ”:القدرة على فهم الرجال والن�ساء الفتيان
والفتيات والتحكم فيهم ،و�إدارتهم بحيث
يت�صرفون بطريقة حكيمة يف العالقات الإن�سانية”
(�أبو حطب� ،1996 ،ص.)408
و ُيعرف الذكاء االجتماعي ب�أنه”قدرة الفرد
على حتقيق توا�صل ناجح مع العامل اخلارجي
وعامله الداخلي على �أال يدع فر�صة متر �أمامه
دون �أن ي�ستثمرها يف عملية توا�صل”(غباري
و�أبو �شعري� ،2010 ،ص ،)200كما ُيعرف الذكاء
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االجتماعي ب�أنه «قدرة الفرد على �إدراك العالقات
االجتماعية ،وفهم النا�س والتفاعل معهم وح�سن
الت�صرف يف املواقف االجتماعية ،مما ي�ؤدي
�إلى التوافق االجتماعي ،وجناح الفرد يف حياته
االجتماعية» (زهران� ،2000 ،ص.)281
وقدم جاردنر” “ Gardnerيف منوذجه للذكاءات
املتعددة الذكاء االجتماعي على �أنه ذكاء �شخ�صي
اجتماعي و�أ�شار �أنه مفهوم وا�سع ن�سبي ًا ي�شمل عدد ًا
من القدرات منها :القدرة على ا�ست�شفاف امل�شاعر
الإن�سانية والدوافع واحلالة املزاجية والنف�سية
للآخرين ،والقدرة على بناء العالقات الناجحة
مع الآخرين وعلى العمل كع�ضو فاعل يف الفريق،
والقدرة على �إبداء التعاطف جتاه الآخرين.
(ع�سقول)2009 ،
ولذلك ف�أن مفهوم الذكاء االجتماعي يتكون من
جانبني هما :اجلانب املعريف :ويعني قدرة الفرد
على فهم �أو حل رموز ال�سلوك اللفظي وغري اللفظي
للآخرين ويتمثل هذا يف الإدراك واال�ستب�صار
واملعرفة االجتماعية ،واجلانب ال�سلوكي :ويعني
مدى فاعلية الفرد وت�أثرياته ال�شخ�صية حال
التفاعل مع الآخرين( .ح�سني� ،2011 ,ص)100
وحدد مارلو ( )Marlowe, 1986خم�سة �أبعاد
للذكاء االجتماعي ،متثلت يف الآتي )1 :االهتمام
االجتماعي :وي�شري �إلى ميول ال�شخ�ص يف �أي
جمموعة ب�شرية )2 .املهارات االجتماعية :وت�شري
�إلى قدرة الفرد على ا�ستخدام مهارات التفاعل
االجتماعي الكفء مع الآخرين )3 .مهارات
التعاطف :وت�شري �إلى فهم �أفكار وم�شاعر الآخرين،
والتعاطف معهم )4 .القلق االجتماعي :وي�شري �إلى
م�ستوى قلق الفرد وخربته يف خمتلف املواقف
االجتماعية )5 .امل�شاعر الوجدانية :وت�شري �إلى
قدرة ال�شخ�ص على الإدراك� ،أو التنب�ؤ بردود �أفعال
الآخرين على �سلوكه نحوهم.
�أن الذكاء االجتماعي يظهر يف التعامل مع
الآخرين والتكيف معهم والقدرة على التعامل
معهم بفاعلية ،كما ميكن حتليل مظاهر التعامل

)Int. J. Res. Edu. Psy. 6, No. 1 (Apr. 2018

مع الآخرين �إلى عدة قدرات تعرب كل منها عن
مظهر ب�سيط من مظاهر الذكاء االجتماعي وهي
كما يلي:
 )1الت�صرف يف املواقف االجتماعية ،وتعني القدرة
على ح�سن الت�صرف مع الآخرين �أو النجاح يف
التعامل معهم بكفاءة .ويظهر هذا من خالل
التعرف على احلالة النف�سية للمتكلم ،وهذا
يظهر من خالل فهم الآخرين والتعرف على
حالتهم النف�سية من �أحاديثهم .وكذلك تظهر
قدرات الت�صرف يف املواقف االجتماعية عرب
تذكر اال�سماء والوجوه ،من خالل االحتفاظ
ب�أ�سماء الأ�شخا�ص ومالحمهم وتذكرها بدقة،
والقدرة على مالحظة �سلوكيات الآخرين،
والتنب�ؤ ببع�ض املظاهر ال�سلوكية الب�سيطة
للآخرين ،وكذلك يالحظ على ذوي الذكاء
االجتماعي �أنهم يف املواقف االجتماعية
ميتلكون روح الدعابة واملرح ،والقدرة على فهم
النكت (املزاح) ،واال�شرتاك مع الآخرين يف
مرحهم ودعاباتهم.
 )2التوا�صل مع الآخرين� :إن التوا�صل مع الآخرين
يعك�س قدرة الفرد على التعامل معهم ومدى
تكيفه معهم ومراعاة حاالتهم املزاجية
وحتفيزهم والتوا�صل االجتماعي بدوره
يو�صل الفرد �إلى اال�ستفادة من كل االطراف
االجتماعية املحيطة به ويعد االن�سان يف
احلقيقة ميت ًا دون عالقات اجتماعية فالتوا�صل
يعني احلياة.
 )3فهم الآخرينُ :يعد من م�ؤ�شرات الذكاء
االجتماعي حيث ي�ساعدنا على فهم �سلوك
الآخرين وفهم �سلوكنا وقد �أ�شار جاردنر
( )1991ب�أن من �أهم خ�صائ�ص الذكاء
االجتماعي قدرة ال�شخ�ص على فهم دوافع
ورغبات الأ�شخا�ص الآخرين �أن من �أهم مظاهر
الذكاء االجتماعي والقدرة على فهم الآخرين
تعني القدرة على التعرف على احلالة النف�سية
للآخرين ،وفهم �أفكارهم ،واجتاهاتهم
وم�شاعرهم ،وطبيعتهم ،ودوافعهم ،والت�صرف
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ال�سليم يف املواقف االجتماعية بناء على هذا
الفهم (فادية ح�سني� ،2011 ،ص.)102
وقد �أكدت درا�سة (عثمان وح�سن،2003 ،
�ص� )198أن الذكاء االجتماعي يظهر يف القدرة
على فهم ال�سلوك اللفظي وغري اللفظي للآخرين،
فالقدرة على فهم الآخرين قدرة �إن�سانية مهمة
ومن خاللها يحدث التمايز بني الأفراد يف مواهبهم
ويف فهم �سلوك الآخرين ،وذلك لأن الفرد يق�ضي
معظم حياته بني النا�س ،وعندما يكون لديه
ح�سا�سية جتاه ما يفكر وي�شعر به الآخرون ،وقدرة
على ت�شخي�ص ال�صعوبات يف العالقات ال�شخ�صية
ت�صبح هذه املهارات معايري للتمييز بني الأفراد يف
قدراتهم على فهم الآخرين.
وذكر (غباري ،و�أبو �شعرية� ،2010 ،ص)202
�أن الذكاء االجتماعي يتكون من عدة عنا�صر
كالآتي� :أو ًال /تنظيم املجموعات :ت�ستلزم املهارة
الالزمة للقائد� ،أن يبد�أ بتن�سيق جهود جمموعة
م�شرتكة من الأفراد ،هذه هي القدرة العقيلة
التي يتمتع بها املخرجون� ،أو منتجوا الأعمال
امل�سرحية ،والع�سكريون ،ور�ؤ�ساء املنظمات
والوحدات املختلفة امل�ؤثرون يف العاملني معهم.
ثاني ًا /احللول التفاو�ضية :موهبة الو�سيط الذي
ي�ستطيع �أن مينع وقوع املنازعات �أو ي�ستطيع
�إيجاد احللول للنزاعات التي تن�شب بالفعل ،ه�ؤالء
الو�سطاء الذين لديهم هذه القدرة ،يتفوقون يف
عقد ال�صفقات ،ويف ق�ضايا التحكيم ،والتو�سط
يف النزاعات ،ويف ال�سلك الدبلوما�سي� ،أو يف
التحكيم القانوين .ثالث ًا /العالقات ال�شخ�صية :ال
�شك يف �أن موهبة بع�ض النا�س هي موهبة تعاطف
وتوا�صل ،وهذا ي�سهل القدرة على املواجهة� ،أو
التعرف على م�شاعر النا�س واهتماماتهم ب�صورة
منا�سبة� ،إنه فن العالقات بني الب�شر .رابع ًا/
التحليل االجتماعي :القدرة على اكت�شاف م�شاعر
الآخرين بب�صرية نافذة ،ومعرفة اهتماماتهم
ودوافعهم ملعرفة النا�س ،وكيف ي�شعرون بهم ،هذه
القدرة ت�ؤدي �إلى �سهولة �إقامة العالقات احلميمة،
والإح�سا�س بالوئام.
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�إن من �أهم واجبات الأ�سرة واملدر�سة وو�سـائل
الإعـالم رعاية الذكاء االجتماعي وتنميته لدى
�أطفالنا و�شبابنا ،وذلك عـن طريـق تعلـيمهم
التـ�صرف االجتماعي يف املواقف االجتماعية
املختلفة يف �صور املعـايري الـ�سليمة والقـيم
االجتماعيـة والأخالقية والدينية .ويالحظ �أن
الفرد �إذا هيئت له بيئة غنية باملثريات ف�إن هذا
رمبا ي�ساعد على تنمية ذكائه ،ومثل ه�ؤالء الأفراد
يكونون �أذكى من نظرائهم الذين مل تتفتح عيونهم
على مثل هذا الرثاء؛ فالبيئة الغنية باملثريات تعمل
على تفتح وازدهار الطاقة العقلية ،وذلك على
نقي�ض البيئة الفقرية يف املثريات ،كما �أن العوامل
االجتماعية تلعب دور ًا هام ًا يف النمو العقلي ،ونوع
املثريات يغذي الذهن ،فالأ�سرة التي توفر لأبنائها
عنا�صر ثقافية وظروف تربوية منا�سبة ف�إنها ت�ساعد
على زيادة حمتويات �أذهانهم ،بعك�س الأ�سرة التي
حترم �أبناءها الرتبية ال�صحيحة ف�إ َّنها قد تعوق
منوهم الذهني وت�ضعف حمتواه ،ولذلك ف�إن
الذات تنمو من خالل التفاعل االجتماعي ،نتيجة
و�ضع الفرد يف �سل�سلة من الأدوار االجتماعية ف�إ َّنه
يتعلم �أن يرى بنف�سه املواقف االجتماعية املختلفة،
ويف كل منها يتعلم املعايري االجتماعية والتوقعات
ال�سلوكية (زهران�،2000،ص.)285
ومما �سبق يظهر الذكاء االجتماعي من خالل
تنمية مهارات الفرد يف التعامل مع مواقف احلياة
املختلفة �سواء عن طريق التعاطف مع الآخرين،
�أو ال�ضبط االجتماعي للأدوار املختلفة للأفراد
بحكمة واتقان وال يتم ذلك �إال من خالل الوعي
االجتماعي للفرد وفاعليته الذاتية وكفاءته يف
التعامل مع امل�شكالت التي يواجهها يف مواقف
احلياة املختلفة ،وكذلك قدرته على الفهم
والإح�سا�س بالآخرين الذين يتفاعل معهم ،من
حيث كيف يفكرون وطريقة تفاعلهم يف احلياة،
لكي ي�ستطيع �أن يحتويهم ويتفاعل معهم بطريقة
مثمرة وفعالة.
الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت م�ستوى الطموح
والذكاء االجتماعي :عندما نتناول الدرا�سات
http://journals.uob.edu.bh

ال�سابقة التي بحثت يف متغريي الدرا�سة �سوف
نقوم با�ستعرا�ض الدرا�سات التي تناولت الذكاء
االجتماعي ثم الدرا�سات التي تناولت م�ستوى
الطموح ،و�سوف ن�ستعر�ض الدرا�سات ال�سابقة على
النحو الآتي:
قام را�ضي ( )2002بدرا�سة هدفت �إلى
معرفة �أثر �سوء معاملة و�إهمال الوالدين على
عدد من الذكاءات من �ضمنها الذكاء االجتماعي
للأطفال .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()600
تلميذ وتلميذة من الذكور والإناث .وقد ا�ستخدمت
الباحثة يف هذه الدرا�سة مقيا�س �سوء املعاملة
والإهمال واختبار الذكاء االجتماعي للأطفال من
�إعداد الباحثة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إلى عدد من
النتائج ومن �ضمنها وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
بني متو�سطات درجات الأطفال الأكرث تعر�ض ًا
ل�سوء معاملة و�إهمال الوالدين ومتو�سطات درجات
الأطفال الأقل تعر�ض ًا ل�سوء املعاملة والإهمال
يف عوامل الذكاء االجتماعي ل�صالح جمموعة
الأطفال الأقل تعر�ض ًا ل�سوء املعاملة والإهمال من
قبل الوالدين.
و�أجرى الكيال ( )2003درا�سة هدفت
�إلى معرفة البنية النف�سية للذكاء املو�ضوعي،
والذكاء االجتماعي ،والذكاء ال�شخ�صي ،وعالقته
مب�ستويات جتهيز املعلومات يف �ضوء اجلن�س
والتخ�ص�ص الأكادميي .وقد تكونت عينة الدرا�سة
من ( )545من طلبة ال�سنة الرابعة بجامعة عني
�شم�س .وقد ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة
اختبار الذكاء ال�شخ�صي ،واختبار القدرات العقلية
الأولية ،ومهام جتهيز املعلومات ومقيا�س الذكاء
االجتماعي ،وتو�صلت الدرا�سة �إلى عدد من النتائج
من �أهمها متايز الذكاء املو�ضوعي واالجتماعي
بعامل عام وعدم متايز الذكاء ال�شخ�صي بعامل
عام ،وتختلف البنية النف�سية للذكاء املو�ضوعي
واالجتماعي وال�شخ�صي اختالف ًا جزيئ ًا لدي
اجلن�سني ،وعدم اختالف البنية النف�سية للذكاء
(املو�ضوعي واالجتماعي وال�شخ�صي) باختالف
التخ�ص�ص الدرا�سي.
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ويف درا�سة عثمان وح�سن ()2003هدفت
الدرا�سة �إلى حماولة حتديد مفهوم الذكاء
االجتماعي و�إزالة التداخل بينه وبني املفاهيم
الرتبوية الأخرى ،والتعرف على اثر متغريات
اجلن�س ،والتخ�ص�ص الدرا�سي والفرقة الدرا�سية
والتفاعالت الثنائية والتفاعل الثالثي بينهم
على درجات الذكاء االجتماعي ،واختريت العينة
بطريقة ع�شوائية طبقية من طالب وطالبات
الفرقتني الأولى والرابعة بكلية الرتبية بجامعة
الزقازيق موزعة على الأق�سام العلمية والأق�سام
الأدبية وتكونت من ( )335طالب وطالبة منهم
( )137من الفرقة الأولى ( )198من الرابعة منهم
( )155طالب من الأق�سام العلمية و( )54من
الأق�سام الأدبية ،وقد ا�ستخدم الباحثان مقيا�س
الذكاء االجتماعي ومقيا�س اخلجل من �إعدادهما
ومقيا�س ال�شجاعة �أعده مدحت �أبو الن�صر .وكانت
من �أهم النتائج ما يلي :وجود ت�أثري موجب دال
�إح�صائيا للذكاء االجتماعي على كل من التح�صيل
وال�شجاعة والدافعية للتعلم ،ووجود ت�أثري �سالب
دال �إح�صائيا للذكاء االجتماعي على اخلجل.
ووجود فروق دالة �إح�صائيا بني الذكور والإناث
يف �أبعاد الذكاء االجتماعي ل�صالح االناث ،ووجود
فروق بني طالب وطالبات الفرقة الأولى وطالب
وطالبات الفرقة الرابعة يف جميع �أبعاد الذكاء
االجتماعي ويف الدرجة الكلية للذكاء االجتماعي
وذلك ل�صالح طالب وطالبات الفرقة الرابعة يف
جميع املجاالت.
كما �أجرى فازيلوف وباميرتر (& Vasilova
 )Baumgartner, 2005درا�سة حول مكونات الذكاء
االجتماعي ،حيث وجد الباحثان فروق دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )0,01بني الذكور
والإناث يف مكونات الذكاء االجتماعي (معاجلة
املعلومـات االجتماعية ،والوعي االجتماعي،
واملهارات االجتماعية) وكانت الفروق ل�صالح
الإناث.
ويف درا�سة القدرة ( )2007والتي هدفت �إلى
معرفة م�ستوى الذكاء االجتماعي وعالقته بالتدين
http://journals.uob.edu.bh
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لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية ومعرفة العالقة
بني م�ستوى الذكاء االجتماعي وكل من متغريات
الدرا�سة املتمثلة بكل من الكليات العلمية والأدبية
وامل�ستويات الدرا�سية واملعدل الرتاكمي والك�شف
عن م�ستوى التدين والرتكيز على مفهوم الذكاء
االجتماعي ،وتكونت عينة الدرا�سة من طلبة
اجلامعة الإ�سالمية بغزة وعددهم ( )528طالب
وطالبة موزعني على ت�سع كليات منها العلمية
البالغ عددهم ( )217طالبا والأدبية وبلغ عدد
هم ( ،)311وا�ستخدم الباحث مقيا�س الذكاء
االجتماعي من �إعداد الغول (� )1993أما مقيا�س
التدين فهو من �إعداد الباحث .تو�صلت الدرا�سة
�إلى النتائج التالية :وجود م�ستوى مرتفع من
الذكاء االجتماعي والتدين لدى طلبة اجلامعة
الإ�سالمية بغزة ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة
ذات داللة �إح�صائية بني درجات الطلبة على
مقيا�س الذكاء االجتماعي ودرجاتهم على مقيا�س
التدين ،وعدم وجود فروق بني متو�سطي درجات
الطالب والطالبات يف مقيا�س الذكاء االجتماعي
والتدين ،وعدم وجود فروق بني متو�سطي درجات
طلبة الكليات العلمية والأدبية يف مقيا�س الذكاء
االجتماعي والتدين ،وعدم وجود فروق بني
متو�سطي درجات طلبة امل�ستوى الأول وامل�ستوى
الرابع يف مقيا�س الذكاء االجتماعي ،وعدم وجود
فروق بني متو�سطي درجات الطلبة على الذكاء
االجتماعي تعزى �إلى املعدل الرتاكمي.
كما قام ع�سقول ( )2009بدرا�سة العالقة بني
الذكاء االجتماعي والتفكري الناقد وبع�ض املتغريات
لدى طلبة اجلامعة الإ�سالمية ،االزهر ،الأق�صى،
وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )381طالب وطالبة
ومت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية ،وطبقت
الدرا�سة على طلبة التخ�ص�صات العلمية والأدبية
وقد ا�ستخدم الباحث مقيا�س الذكاء االجتماعي
الغول ( ،)1993وا�ستخدم الباحث مقيا�س التفكري
الناقد لفاروق عبد ال�سالم وحممود �سليمان،
وتو�صلت الدرا�سة �إلى وجود م�ستوى متدين من
الذكاء االجتماعي وم�ستوى فوق املتو�سط من
التفكري الناقد عند طلبة اجلامعة ،ووجود عالقة
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دالة �إح�صائي ًا بني الذكاء االجتماعي والتفكري
الناقد ،وعدم وجود فروق يف الذكاء االجتماعي
لطلبة اجلامعة تعزى �إلى اختالف اجلن�س ،كما
تو�صلت �إلى عدم وجود فروق يف الذكاء االجتماعي
والتفكري الناقد لطلبة تعزى الختالف التخ�ص�ص
(علوم� ،آداب).
و�أجرت املنابري ( )2010درا�سة هدفت
�إلى التعرف �إلى نوع العالقة بني كل من الذكاء
االجتماعي وامل�س�ؤولية االجتماعية والتخ�ص�ص
الدرا�سي لدى طالبات الإعداد الرتبوي يف
كلية الرتبية بجامعة �أم القرى مبكة املكرمة،
وحاولت الدرا�سة الك�شف عن الفروق بني درجات
طالبات التخ�ص�صات العلمية والأدبية يف الذكاء
االجتماعي .تكونت عينة الدرا�سة من ()629
طالبة ومت ا�ستخدام مقيا�س الذكاء االجتماعي من
�إعداد الباحثة ومقيا�س امل�س�ؤولية االجتماعية من
�إعداد احلارثي ( ،)1415ومن �أهم النتائج التي
تو�صلت �إليها الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية دالة
�إح�صائيا بني كل من الذكاء االجتماعي وامل�س�ؤولية
االجتماعية ،وعدم وجود عالقة ارتباطية بني كل
من الذكاء االجتماعي والتح�صيل الدرا�سي ،عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات
العينة على مقيا�س الذكاء االجتماعي وفقا ملتغري
التخ�ص�ص.
وقام يون�س وجليودار (Yunus &, 2011
 )Jeloudarبدرا�سة الذكاء االجتماعي لدى املعلمني
يف املدار�س احلكومية الثانوية يف ماليزيا يف �ضوء
بع�ض املتغريات الدميوغرافية ،وذلك من �أجل
الك�شف عن العالقة بني الذكاء االجتماعي للمعلمني
وا�سرتاتيجيات ال�ضبط ال�صفي ،وقد ا�ستخدم
الباحثان مقيا�س تروم�سو Tromso (TSIS-Scale
 )Intelligence Socialللذكاء االجتماعي بالإ�ضافة
�إلى ا�ستبانة رومي ( )Romiال�سرتاتيجيات ال�ضبط
ال�صفي ،وكانت عينة الدرا�سة مكونة من ()203
معلم ومعلمة .وقد ا�سفرت نتائج الدرا�سة �أن
م�ستوى الذكاء االجتماعي لدى املعلمني جاء
بدرجة متو�سطة ،كما وجدت الدرا�سة ب�أن م�ستوى
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الذكاء االجتماعي يزداد بازدياد العمر للمعلم،
كما وجدت الدرا�سة عالقة ارتباطية موجبة ودالة
�إح�صائيا بني م�ستوى الذكاء االجتماعي للمعلمني
وا�سرتاتيجيات ال�ضبط ال�صفي (ا�سرتاتيجية
املناق�شة ،وا�سرتاتيجية التعزيز واملكاف�أة،
وا�سرتاتيجية �إ�شراك الطلبة ب�إدارة ال�صف)،
وكذلك وجدت الدرا�سة عالقة ارتباطية �سالبة
ودالة �إح�صائيا بني م�ستوى الذكاء االجتماعي
للمعلمني وا�سرتاتيجيات ال�ضبط ال�صفي القائمة
على العقاب.
و�أجرت عريان ( )2011درا�سة هدفت
�إلى حتديد �أهم عادات العقل ومهارات الذكاء
االجتماعي وحتديد املهارات الفرعية الالزمة
لتحقيق كل منها ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()75
فرد ًا و�أعدت الباحثة كل من ا�ستبانة عادات العقل،
ومهارات الذكاء االجتماعي .وتو�صلت الدرا�سة
�إلى النتائج التالية يف مهارات الذكاء االجتماعي
وهي مرتبة بح�سب �أهميتها :االبت�سامة على الوجه
با�ستمرار� ،إدارة الأزمات بحكمة ،ح�سن الت�صرف
يف املواقف االجتماعية� ،سالمة احلكم على ال�سلوك
الإن�ساين ،التعرف �إلى احلالة النف�سية للآخرين
والت�صرف يف �ضوئها.
وقام يحيى زاده وجودارزي (Yahyazadeh
 )& Goodarzi, 2012بدرا�سة العالقة بني الذكاء
االجتماعي و�سمات ال�شخ�صية لدى معلمي
املدار�س الثانوية يف �ضوء متغري العمر ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )198معلم ًا اختريوا ع�شوائي ًا،
ومت ا�ستخدام مقيا�س تروم�سو  Tromsoللذكاء
االجتماعي وا�ستبانة هك�ساكو ل�سمات ال�شخ�صية
( )R HEXACO –PI-وقد وجدت الدرا�سة فروق
ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى الذكاء االجتماعي
و�سمات ال�شخ�صية لدى املعلمني تعزى ملتغري
العمر ،كما كانت معامالت االرتباط �إيجابية ودالة
�إح�صائي ًا بني الذكاء االجتماعي و�سمات ال�شخ�صية
ال�ستة (ال�صدق ،والتوا�ضع ،واالنفعالية ،االنب�ساط،
التوافق ،االنفتاح على اخلربة) .كما �أظهر حتليل
االنحدار املتعدد �أن �سمات ال�شخ�صية (االنب�ساط،
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واالنفتاح على اخلربة) تف�سر ما ن�سبته% 40من
التباين يف الذكاء االجتماعي بني املعلمني ،و�أ�شارت
الدرا�سة �أن �سمات ال�شخ�صية من العوامل ذات
الت�أثري الكبري على الذكاء االجتماعي للمعلمني.
وقام ماركوريبانك�س ()Margoribanks, 2004
بدرا�سة العالقة بني م�ستوى الطموح لدى ال�شباب
و�سماتهم ال�شخ�صية وقدراتهم العقلية وكانت
عينة الدرا�سة مكونة من ( )1500طالب وطالبة
من مراحل التعليم الثانوي واجلامعي وقد ا�سفرت
النتائج عن وجود عالقة دالة �إيجابية بني القدرات
العقلية والتح�صيلية و�سمات ال�شخ�صية وم�ستوى
الطموح ،ووجود فروق بني م�ستوى الطموح وكل
من اجلن�س والتخ�ص�ص الدرا�سي ل�صالح الطالب
الذكور من التخ�ص�ص العلمية واملهنية.
كما قام القحطاين ( )1438بدرا�سة مل�ستوى
الطموح وعالقته بوجهة ال�ضبط(الداخلي-
اخلارجي) يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميغرافية
لدى طالب جامعة الأمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية على عينة مكونة من ( )180طالب،
حيث ا�ستخدم الباحث مقيا�س روتر لوجهة
ال�ضبط والذي مت تقنينه على البيئة ال�سعودية
(الغفيلي )1432،ومقيا�س م�ستوى الطموح
(معو�ض وحممد  ،)2006وقد وجدت الدرا�سة
عالقة ارتباطية �سالبة عند م�ستوى ( )0,01بني
درجات �أفراد العينة على مقيا�س وجهة ال�ضبط
(الداخلي ،اخلارجي) ودرجاتهم على مقيا�س
م�ستوى الطموح.
وقام ال�صايف ( )2001بدرا�سة ملعرفة طبيعة
العالقة بني املناخ املدر�سي ال�سائد يف املدر�سة
الثانوية وكل من دافعية الإجناز ،وم�ستوى الطموح
لدى الطالب من اجلن�سني (بنني ،بنات) .وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )160طالبا وطالبه من
املدار�س الثانوية بال�سعودية .وقد قام الباحث
بو�ضع مقيا�س املناخ املدر�سي للمرحلتني املتو�سطة
والثانوية لينا�سب اال�ستخدام مع البيئة ال�سعودية.
وقد ا�ستخدم الباحث اي�ض ًا مقيا�س دافعية الإجناز
�إعداد لن ( ،)LYNNومقيا�س م�ستوى الطموح من
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�إعداد عبد الفتاح ،وتو�صلت الدرا�سة �إلى وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )‚01بني
متو�سط درجات طلبة املدار�س ذات املناخ املدر�سي
املفتوح ومتو�سط درجات طلبة املدار�س ذات
املناخ املدر�سي املغلق يف م�ستوى الطموح ل�صالح
املجموعة الأولى.
و�أجرت اجلبوري ( )2002درا�سة حول
الطموح الأكادميي وال�شخ�صية على عينة مكونة
من ( )233طالبا وطالبة من اجلامعات العراقية
ومت ا�ستخدام مقيا�س م�ستوى الطموح الأكادميي
من �إعداد الباحثة واعتمدت مقيا�س قوة حتمل
ال�شخ�صية لكوبا�س الذي عربه ال�شمري عام
( ،)2001وقد وجدت الدرا�سة عالقة �إيجابية ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0,01بني الطموح
الأكادميي لدى الطلبة وقوة حتمل ال�شخ�صية.
كما قامت التويجري ( )2002بدرا�سة ملعرفة
املتغريات االجتماعية املحددة مل�ستويات و�أمناط
الطموح االجتماعي ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )400طالبا وعامال ،وا�ستخدمت الباحثة
ا�ستبيان م�ستوى الطموح االجتماعي وا�ستبيان
امل�ستوى االقت�صادي االجتماعي من �إعداد
الباحثة ،وتو�صلت الدرا�سة �إلى النتائج التالية:
وجود فاعلية حمددة ملتغري الدخل يف الت�أثري على
م�ستوى الطموح االجتماعي ،كما وجدت الدرا�سة
�أن امل�ستوى التعليمي للوالدين ال ي�ؤثر على م�ستوى
الطموح ،وعدم وجود فروق يف م�ستويات الطموح
تعزى �إلى التخ�ص�ص الدرا�سي ،ولكن كان هناك
عالقة بني مهنة الأب و�أمناط معينة من الطموح،
ومل جتد الدرا�سة فروق يف م�ستوى الطموح
االجتماعي يعزى �إلى اجلن�س ،وال يوجد عالقة بني
نوع ال�سكن واحلي وم�ستوى الطموح ،ولكن وجدت
الدرا�سة عالقة بني النمط االجتماعي عند الأ�سرة
وم�ستوى الطموح عند الأبناء.
وقامت الذواد ( )2002بدرا�سة هدفت �إلى
التعرف على العالقة بني �سمه وجهة ال�ضبط
الداخلية وم�ستوى الطموح لدى عينه من طالبات
اجلامعة ال�سعوديات وامل�صريات .وقد تكونت
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عينه الدرا�سة من ( )120طالبة من طالبات
اجلامعة امل�صريات وال�سعوديات .وللتحقق من
ذلك مت تطبيق مقيا�س وجهه ال�ضبط ،وم�ستوى
الطموح .وتو�صلت الدرا�سة �إلى عدد من النتائج
منها ،وجود عالقة موجبه داله �إح�صائية بني
�سمه وجهة ال�ضبط الداخلية وم�ستوى الطموح
لدى عينه من طالبات اجلامعة امل�صريات وعينه
من طالبات اجلامعة ال�سعوديات ،وجود فروق داله
�إح�صائية بني الطالبات ال�سعوديات وامل�صريات
بالن�سبة لوجهة ال�ضبط الداخلية ل�صالح الطالبات
ال�سعوديات ،ووجود فروق داله �إح�صائية بني
الطالبات ال�سعوديات وامل�صريات بالن�سبة مل�ستوى
الطموح ل�صالح طالبات اجلامعة امل�صريات.
كما قام (& Niemice, Richard, Rayan
 )Edward, 2009بدرا�سة للتعرف على �أثر الطموح
على الأفراد ما بعد احلياة اجلامعية ،وكانت عينة
الدرا�سة مكونة من ( )240فرد ًا بواقع( )84رجل،
(� )156أنثى ،وقد ا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س
كا�سر وريان للطموح ( )2001وقد ا�سفرت نتيجة
الدرا�سة عن �أن الطموح الداخلي مرتبط ب�شكل
�إيجابي بال�صحة النف�سية على عك�س الطموح
اخلارجي ،كما كان الطموح الداخلي على ارتباط
باحلاجات النف�سية الأ�سا�سية.
و�أجرت كاثرينا ( )Katharina, 2010درا�سة
بهدف التعرف على العالقة بني الطموح الداخلي
واخلارجي يف العمل وا�شباع احلاجات املدركة مع
ال�سعادة على عينة مكونة من ( )80م�شارك ًا ما
بني ( 24رج ًال 56 ،امر�أة) ترتاوح �أعمارهم ما
بني � 80-60سنة ،ومت ا�ستخدام مقيا�س الطموح
لكا�سر وريان ( ، )2001وقد ا�سفرت النتائج عن
وجود ارتباط بني الطموح الداخلي واخلارجي
واالرتياح يف �إدراك ا�شباع احلاجات مع ال�شعور
بال�سعادة بالعمل ،كما ات�ضح �أن الدافع اخلارجي
للعمل ارتبط بدرجة �ضعيفة مع حاجات الكفاءة
واال�ستقالل ،وقد وجدت الدرا�سة ارتباط دال
�إح�صائي ًا ب�شكل �سلبي بني الطموح اخلارجي
وال�شعور بال�سعادة ،كما وجدت الدرا�سة ارتباط
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دال �إح�صائي ًا بني ال�شعور باالرتياح �أثناء العمل
والطموح نحو العمل.
و�أجرى رومريو ( )Romero, 2011درا�سة حول
�سمات ال�شخ�صية وطموحات احلياة(داخلية-
خارجية) حيث كانت عينة الدرا�سة مكونة من
( )410من البالغني ترتاوح �أعمارهم بني � 22إلى
� 56سنة من جامعات ا�سبانيا ومن املتطوعني من
خارج اجلامعات ،حيث ا�سفرت الدرا�سة عن وجود
فروق بني الذكور والإناث يف الطموحات الداخلية
ل�صالح الإناث ،بينما كانت الفروق ل�صالح الذكور
يف الطموحات اخلارجية حيث كانوا �أكرث تعلق ًا
بطموحات ال�شهرة والرثوة املادية.
ويف درا�سة �شيافلي ( )Shively, 2014والتي
حاولت درا�سة املعتقدات الداخلية ،و�أهداف
الإجناز ،والفروق بني اجلن�سني املتعلقة بالطموح،
حيث كان هناك اعتقاد �شائع يف نربا�سكا يف
الواليات املتحدة الأمريكية ب�أن لدى الن�ساء
طموحات داخلية �أقوى من الرجال ،بينما لدى
الرجال طموحات خارجية �أقوى من الن�ساء،
وطبقت هذه الدرا�سة على عينة مكونة من ()216
من الن�ساء ،و( )215من الرجال ،ومت ا�ستخدام
اختبار منذجة املعادلة الهيكلية اال�ستك�شافية
( )ESEMعرب برنامج الأمازون امليكانيكي للتحقق
من املعتقدات الداخلية حول طريقة اتقان الأداء،
وكيفية حتقيق الأداء املرتبط ب�أهداف الإجناز،
كما مت عرب هذه النمذجة ت�صميم مقيا�س للطموح
جلمع املعلومات حول �سمة الطموح الوظيفي ،وبعد
تقييم هياكل العوامل امل�ستخل�صة من ا�ستخدام
طريقة منذجة املعادلة الهيكلية اال�ستك�شافية
( ،)ESEMك�شفت النتائج ب�أن طريقة �أتقان الأداء
و�أهداف الإجناز ،وكذلك املعتقدات ال�ضمنية
لتجنب الأداء كانت مرتبطة ب�شكل �إيجابي مع
الطموح الداخلي وذات ارتباط �سلبي وعك�سي
مع الطموح اخلارجي ،كما �أ�شارت الدرا�سة من
واقع النتائج ب�أنه مل تختلف الن�ساء والرجال على
مقيا�س �سمة الطموح الوظيفي ب�شكل عام ،ولكن
�أظهر الرجال طموح ًا خارجي ًا �أكرب بكثري مقارنة
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بالن�ساء ،ومل جتد الدرا�سة اختالف بني اجلن�سني
يف الطموح الداخلي.
قام رزيقة ( )2014بدرا�سة للك�شف عن طبيعة
العالقة بني الذكاء االنفعايل وم�ستوى الطموح لدى
الطالب اجلامعي ،حيث مت حتديد عينة الدرا�سة
بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة وبلغت ( )90طالب
وطالبة يف كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية من
كل التخ�ص�صات وامل�ستويات الدرا�سية الثالثة مـن
جامعـة مولود معمري تيزي يف اجلزائر ،ومت تطبيق
�أداتني جلمع املعلومات مقيا�س الذكاء االنفعايل
ومقيـا�س م�سـتوى الطمـوح ،وقد �أ�سفرت نتائج
الدرا�سة عن وجود عالقة ارتباطية �إيجابية بني
الذكاء االنفعايل وخمتلف �أبعاد م�ستوى الطموح،
فكلما ارتفع منو الذكاء االنفعايل لدى الطالب
اجلامعي كلما ازداد ارتفاع م�ستوى الطموح.
كما قام كالب ( )2016بدرا�سة عن الذكاء
االجتماعي وم�ستوى الطموح الأكادميي وتقدير
الذات على عينة مكونة من ( )778مراهق
حيث مت ا�ستخدام مقيا�س جامعة Tromso
للذكاء االجتماعي ( )2001ومقيا�س اجلبوري
مل�ستوى الطموح ( ،)2013ومقيا�س تقدير الذات
( ،)Rosenberg, 1965وقد وجدت الدرا�سة �أن
هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية بني بعد معاجلة
املعلومات االجتماعية للذكاء االجتماعي مع م�ستوى
الطموح حيث ف�سر الباحث هذا االرتباط ب�أنه ي�شري
�إلى القدرة على فهم الآخرين والتنب�ؤ مب�شاعرهم
و�سلوكياتهم وبالتايل يولد ال�شعور لديهم بالتميز.
تعقيب عام على الدرا�سات ال�سابقة:
يت�ضح مبراجعة الدرا�سات ال�سابقة التي
تناولت الذكاء االجتماعي وم�ستوى الطموح ب�أن
عينات الدرا�سات امل�ستخدمة تنوعت حيث كان
بع�ضها على طلبة اجلامعات والبع�ض الآخر على
طلبة املدار�س الثانوية �إال درا�سة را�ضي ()2002
حيث كانت على عينة من الأطفال ،بينما درا�سة
كاثرينا ( )Katharina, 2010على عينة من كبار
ال�سن ( ،)80-60وكانت درا�سة يحيى زاده
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وجودارزي ( )Yahyazadeh & Goodarzi, 2012على
معلمي املدرا�س الثانوية ،كما يالحظ من خالل
الدرا�سات ال�سابقة ب�أن بع�ض الدرا�سات تناولت
مكونات الذكاء االجتماعي �أو مهارات الذكاء
االجتماعي مثل درا�سة (Vasilova & Baumgartner,
 )2005ودرا�سة عطية ( ،)2011كما �أن هناك
درا�سة تناولت الطموح وبع�ض جوانب �شخ�صية
االن�سان مثل قوة التحمل ووجهة ال�ضبط الداخلي
واخلارجي مثل درا�سات اجلبوري ()2002
والذواد ( )2002ودرا�سة رومريو (Romero,
 )2011ودرا�سة القحطاين ( ،)1438وقد ا�ستفاد
الباحث من الدرا�سات ال�سابقة اخلا�صة بالذكاء
االجتماعي وم�ستوى الطموح يف التعرف على �أبرز
املفاهيم املرتبطة بهما حيث مت ت�صميم مقيا�سني
وتقنينهما على البيئة ال�سعودية ،وعلى حد علم
الباحث ال يوجد درا�سات تناولت متغريي الدرا�سة
احلالية الذكاء االجتماعي وم�ستوى الطموح مع ًا
�إال درا�سة كالب ( )2016ودرا�سة رزيقة ()2014
والتي تناولت نوع �آخر من الذكاء ولي�س االجتماعي
وهو الذكاء االنفعايل مع م�ستوى الطموح  ،وندرة
الدرا�سات التي تناولت املتغريات احلالية يعطي
قيمة لهذا املو�ضوع ،ويعترب من مربرات �إجراء هذا
البحث ومعرفة ت�أثرياته على الأداء الأكادميي لدى
طلبة اجلامعة.
م�شكلة الدرا�سة:
�أن �أغلب امل�شكالت التي يقع بها الطلبة ناجتة
عن ق�صور يف �أدراك العقبات وامل�شكالت التي
يوجهونها ،وقد يكون ذلك بفعل �ضعف مهارات
الذكاء االجتماعي ك�ضعف الوعي االجتماعي
بالأحداث عند التفاعل معها �أو �ضعف ال�شعور
بالكفاءة الذاتية �أثناء الأداء للمهمات املختلفة
�أو �ضعف الفاعلية الذاتية عند القيام بالأدوار
املختلفة ،وهذا قد ي�ؤثر على الناحية النف�سية
لديهم ،وقد ينعك�س هذا يف انخفا�ض م�ستوى
الطموح والذي يلعب دور ًا مهم ًا يف الت�أثري على
ر�ؤية الطلبة ملختلف املواقف الأكادميية ال�ضاغطة
التي يتعر�ضون لها �أثناء الدرا�سة ،لأن الطموح
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�أحد املكونات النف�سية يف �شخ�صية الإن�سان والتي
تعمل على حتديد م�ستقبله و�آماله متى ما ا�ستغلت
بطريقة تتنا�سب مع قدراته وامكانياته ،ولذلك
ف�إن م�ستوى الطموح قد يرتبط مبهارات الذكاء
االجتماعي كالتعاطف �أثناء التعامل مع الآخرين
وفاعلية الذات االجتماعية وال�شعور بالكفاءة �أثناء
�أداء املهمات املختلفة والوعي االجتماعي باملواقف
والأحداث التي يتفاعل معها الفرد ،وقد الحظ
الباحث �أثناء عمله يف اجلامعة ب�أن لدى الطلبة
ق�صور يف مهارات الذكاء االجتماعي وقد يرتبط
ذلك بانخفا�ض مل�ستوى الطموح حيث يالحظ
�ضعف الفاعلية الذاتية وق�صور الكفاءة الذاتية
لديهم ،كما يالحظ �ضعف يف املثابرة والإجناز،
وكذلك عدم ر�ضا الطلبة بواقعهم الذي يعي�شونه
ولديهم ق�صور يف تطلعاتهم نحو امل�ستقبل ،وهذا
قد ينعك�س على �أدائهم للمتطلبات الأكادميية ،وقد
�أكدت بع�ض الدرا�سات ومنها درا�سة القحطاين
( )1438ودرا�سة كالب ( )2016و�شيافلي
( )Shively, 2014ودرا�سة اجلبوري (،)2002
ماركوريبانكس ( ،)Margoribanks, 2004املنابري
( )2010يحيى زاده وجودارزي (Yahyazadeh
 )& Goodarzi, 2012وغريها من الدرا�سات ب�أن
هناك ت�أثريات ملتغريي الدرا�سة احلالية م�ستوى
الطموح والذكاء االجتماعي على الأداء الأكادميي
للطلبة ،وكان ذلك الت�أثري مرتبط ًا ببع�ض املتغريات
االجتماعية والنف�سية ذات ال�صلة ب�شخ�صية
الأفراد ،ولذلك ف�إن هذه الدرا�سة حتاول حتديد
م�شكلة الدرا�سة من خالل الآتي:
هل هناك عالقة بني م�ستوى الطموح (املثابرةوالرغبة يف االجناز والتفوق ،الر�ضا بالواقع
احلا�ضر والتطلعات امل�ستقبلية للحياة)
والذكاء االجتماعي (التعاطف مع الآخرين،
الوعي االجتماعي ،فاعلية الذات االجتماعي)
لدى طلبة جامعة حائل؟
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبةالعلوم الإن�سانية والعلوم الطبيعية بجامعة
حائل يف م�ستوى الطموح؟
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 هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني الذكوروالإناث من طلبة جامعة حائل ترجع �إلى
االختالف يف م�ستوى الطموح؟
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبةالعلوم الإن�سانية والعلوم الطبيعية بجامعة
حائل يف الذكاء االجتماعي؟
 هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني الذكوروالإناث من طلبة جامعة حائل يف الذكاء
االجتماعي؟
�أهمية الدرا�سة:
تظهر الأهمية النظرية لدرا�سة العالقة بني
م�ستوى الطموح والذكاء االجتماعي من خالل
الآتي:
بحثت الدرا�سات العربية والأجنبية يف مو�ضوعالذكاء االجتماعي وم�ستوى الطموح ،ولكن
على حد علم الباحث هناك ندرة يف الدرا�سات
التي بحثت املتغريين مع ًا عدا درا�ستني هما
درا�سة كالب ( ،)2016ودرا�سة رزيقات
( )2014والتي تناولت الذكاء االنفعايل ولي�س
االجتماعي مع م�ستوى الطموح ،وهذه الدرا�سة
بنتائجها �سوف تقدم �إ�ضافة جديدة للمعرفة
العلمية ميكن اال�ستفادة منها من قبل امل�سئولني
يف امليدان التعليمي.
 �إثراء املكتبة النف�سية العربية ببع�ض املقايي�سالتي مت ت�صميمها يف هذا البحث ومت تقنينهما
على البيئة ال�سعودية ،وهما مقيا�س الذكاء
االجتماعي وم�ستوى الطموح ،وهذا ميكن
الباحثني م�ستقب ًال من تطبيقهما يف الأو�ضاع
الأكادميية امل�شابهة لظروف البحث احلايل.
 التعرف على م�ستوى الطموح ي�ساهم يف معرفةامل�ؤثرات واملنبئات املرتبطة بال�شخ�صية
ودرا�ستها بطريقة علمية مو�ضوعية وهذا بدوره
ي�ساعد يف التعرف على كيفية ر�ؤية الطلبة
للمهمات التعليمية وامل�شكالت االكادميية
التي تواجههم يف الواقع ،وما هي تطلعاتهم
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نحو امل�ستقبل �سواء يف حياتهم االكادميية
�أو االجتماعية ،كما �أن التعرف على مهارات
الذكاء االجتماعي لدى الطلبة ي�ساهم يف
التعرف على كيف ت�ؤثر قدراتهم و�إمكانياتهم
يف الوعي بالعالقات االجتماعية ،والتعاطف
مع الآخرين ،والفاعلية الذاتية على �أدائهم
الأكادميي.
 �إن هذه الدرا�سة ت�سهم من خالل نتائجها يفتطوير العملية التعليمية بحيث تقدم للم�سئولني
ووا�ضعي املناهج واخلطط التعليمية ر�ؤية
وا�ضحة عن درجة ارتباط م�ستوى الطموح
بالذكاء االجتماعي ،مما ميكنهم من تهيئة
البيئة التعليمية التي تنمي لدى الطلبة مهارات
الذكاء االجتماعي وم�ستوى الطموح ،وهذا
ينعك�س يف ارتفاع الأداء الأكادميي لديهم.
كما تظهر الأهمية التطبيقية لهذا البحث من
خالل الآتي:
بناء الربامج الإر�شادية النف�سية املتخ�ص�صةلتطوير �إمكانيات الطلبة وم�ستوى الطموح
لديهم عند توعيتهم وتب�صريهم ب�أبرز العوامل
امل�ساهمة يف انخفا�ض م�ستوى الطموح لديهم،
وذلك من �أجل حت�سني ر�ؤيتهم للمواقف التي
يتفاعلون معها ،من �أجل رفع م�ستوى الأداء
الأكادميي لديهم يف خمتلف املواقف التي
يتفاعلون بها يف امليدان التعليمي.
 تنمية مهارات الذكاء االجتماعي من خاللتزويد الطلبة باملعلومات الوافرة عن مهارات
الذكاء االجتماعي وارتباطها مب�ستوى الطموح
لطلبة اجلامعة ،يجعل هناك �إمكانية للطلبة
للتعرف على واقعهم يف احلياة الأكادميية،
وميكن من خالل اكت�سابهم لبع�ض اخلربات
االجتماعية بفعل التدريب على بع�ض املهارات
االجتماعية والتي من �ش�أنها �إك�سابهم مهارة
الكفاءة االجتماعية والوعي االجتماعية عند
املمار�سة امل�ستمرة لبع�ض الأدوار االجتماعية
والتي تك�سبهم مع الوقت الثقة بالنف�س �أثناء
التعامل مع الآخرين مبرونة.
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م�ساعدة الطلبة يف �أدراك الفاعلية الذاتية نحوالإجناز و�أنها حتدث مع تراكم خربات النجاح
ون�سيان خربات الف�شل ،هذا قد ي�ساهم يف
حتقيق ا�ستب�صار لديهم ب�أن اخلربات الف�شل
لي�ست نهاية الطموح و�أن مع املحاوالت اجلادة
املبنية على الثقة بالنف�س ميكن ت�صحيح اخلط�أ
وحتقيق خربات ناجحة لها وقع نف�سي مريح
وهذا ي�سهم يف التوافق ال�شخ�صي النف�سي لدى
الطلبة ،وهذا قد ينعك�س يف زيادة فاعليتهم
جتاه نظرتهم لأنف�سهم وللمواقف االجتماعية
التي تواجههم مما قد ينعك�س يف رفع م�ستوى
الطموح لديهم ،وميكن �أن ي�سهم هذا يف تنمية
الأداء الأكادميي لدى الطلبة يف امل�ستقبل.
�أهداف الدرا�سة:
تهدف هذه الدرا�سة �إلى التعرف على طبيعة
العالقة بني الذكاء االجتماعي مبكوناته (التعاطف
مع الآخرين ،الوعي االجتماعي ،فاعلية الذات
االجتماعي) وم�ستوى الطموح (املثابرة والرغبة
يف االجناز والتفوق ،الر�ضا بالواقع احلا�ضر
والتطلعات امل�ستقبلية للحياة) ،كما حتاول الدرا�سة
التعرف على مدى ت�أثر الذكاء االجتماعي وم�ستوى
الطموح بالتخ�ص�ص الأكادميي (علوم طبيعية-
علوم �إن�سانية) ،واجلن�س (ذكر� ،أنثى) لدى طلبة
جامعة حائل.
م�صطلحات الدرا�سة:
 يعرف �أبونا�شى ( )2002الذكاء االجتماعيب�أنـه القـدرة علـى التعامل مع الأفراد من
خالل القدرة على �إ�صدار �أحكام يف املواقف
االجتماعيـة املختلفة ،والقدرة على مالحظة
ال�سلوك الإن�ساين ،والقـدرة علـى التعـرف
علـى املواقف االجتماعية املت�شابهة واملختلفة،
والقدرة على التعـرف علـى التعبيـرات
االنفعالية لدى الأفراد.
 الطموح�“ :سمه ثابتة ثبات ًا ن�سبي ًا تختلف بنيالأفراد يف الو�صول �إلى م�ستوى معني يتفق
والتكوين النف�سي للفرد ،و�إطاره املرجعي،
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ويتحدد ح�سب خربات النجاح والف�شل التي مر
بها”( .عبد الفتاح� ،1984 ،ص)14
يعرف معو�ض و�آخرون ( )2005الطموح بانهم�ستوى ثابتة ثبات ًا ن�سبي ًا ي�شري الى ان ال�شخ�ص
الطموح هو الذي يت�سم بالتفا�ؤل واملقدرة على
و�ضع االهداف وتقبل كل ما هو جديد وحتمل
الف�شل والإحباط.
التعريفات الإجرائية:
م�ستوى الطموح :الدرجة التي يح�صل عليها
الطالب على مقيا�س م�ستوى الطموح من �إعداد
الباحث ويتكون من بعدي :املثابرة والرغبة
يف االجناز والتفوق ،الر�ضا بالواقع احلا�ضر
والتطلعات امل�ستقبلية للحياة.
الذكاء االجتماعي :الدرجة التي يح�صل عليها
الطالب على اختبار الذكاء االجتماعي من �إعداد
الباحث ويتكون من ثالث �أبعاد وهي التعاطف
مع الآخرين ،الوعي االجتماعي ،فاعلية الذات
االجتماعي.
الدرا�سة ومنهجية �إجراءاتها:
مت اختيار عينة من طلبة اجلامعة لأنه ميكن
مالحظة م�ستوى الطموح لديهم خالل �أدائهم
ملختلف �أنواع املهمات التعليمية التي يتم طلبها

منهم من قبل الأ�ساتذة ،كما �أنهم يتعر�ضون
مل�شكالت درا�سية �أو اجتماعية ،وهذا يتطلب من
الفرد ا�ستخدام ما لديه من قدرات وامكانيات
خمتلفة ومن بينها الذكاء االجتماعي.
ومبا �أن هدف الدرا�سة هو التعرف على م�ستوى
الطموحوعالقتهبالذكاءاالجتماعيلدىطلبةجامعة
حائل ،فقد مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي االرتباطي
حيث �أنه ال يهدف فقط �إلى و�صف الظواهر �أو الو�ضع
الراهن كما هو ،بل ي�ؤدي عرب النتائج التي يتح�صل
عليها �إلى الو�صول �إلى ا�ستنتاجات وتو�صيات ت�ساهم
يف فهم هذا الواقع وتطويره .كما �أن املنهج الو�صفي
يتنا�سب مع �أهداف البحث احلايل ،ويحقق الإجابة
على ت�سا�ؤالته.
جمتمع البحث:
يتكون جمتمع البحث من جميع طلبة كلية
الرتبية وكلية العلوم بجامعة حائل (الذكور
والإناث) للعام الدرا�سي 1437-1436هـ والبالغ
عددهم ( )5154من التخ�ص�ص الطبيعي
والتخ�ص�ص الإن�ساين .واجلدول ( )1يو�ضح
بيانات جمتمع البحث�( .إح�صائيات �إدارة القبول
والت�سجيل بجامعة حائل.)1437 ،

جدول ( :)1توزيع �أفراد جمتمع البحث

املجموع
5154

التخ�ص�ص
الطبيعي
2188

الإن�ساين
3266

عينة البحث:
مت اختيار عينة البحث بطريقة ع�شوائية
منتظمة ،وقد مت اعتماد ن�سبة  %11عند اختيار
عينة البحث والتي بلغت ( )567طالب وطالبة،
من جمتمع الدرا�سة والبالغ عددهم ()5154
طالب وطالبة من كلية الرتبية وكلية العلوم بجامعة
حائل ،حيث مت �سحب العينة بطريقة ع�شوائية،
بعد �سحب قوائم الطلبة جمتمع الدرا�سة من كلية
الرتبية والعلوم وو�ضعها يف جداول وتريبها بوا�سطة
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االناث
1234

العلوم

اجلن�س
الذكور
954

الرتبية
الإناث الذكور
1286
1980

الرقم
1
2

الكمبيوتر ك�أرقام غري مت�سل�سلة ح�سب التخ�ص�ص
(علوم طبيعية-علوم �إن�سانية) وح�سب اجلن�س
(ذكر-انثى) ،ثم مت اختيار عينة ع�شوائية منها
بلغت ( )567طالب وطالبة ،وبعد جمع املعلومات
مت ا�ستبعاد ( )22من الأوراق لعدم جدية بع�ض
املفحو�صني عند ا�ستجابتهم ،وبع�ض املفحو�صني مل
ي�ستجيب جلميع فقرات املقايي�س ،وقد بلغت عينة
الدرا�سة يف �صورتها النهائية ( ،)545واجلدول
( )2يو�ضح بيانات عينة البحث على النحو الآتي:

)Int. J. Res. Edu. Psy. 6, No. 1 (Apr. 2018

73

جدول( :)2توزيع �أفراد عينة الدرا�سة

224
108
112
107
327
75
71
72
218

العدد
134
136
138
137
321
علم النف�س
الثقافة
الإ�سالمية
الرتبية
اخلا�صة
املجموع
الأحياء
الريا�ضيات
الكيمياء
املجموع
545

ت�صنيف �أفراد عينة الدرا�سة
19
20
21
22
الذكور
االناث

معدل العمر

1

اجلن�س

2

العلوم الإن�سانية
التخ�ص�ص الأكادميي

3

العلوم الطبيعية

اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأدوات الدرا�سة:
التحقق من الثبات وال�صدق:
 -1مقيا�س م�ستوى الطموح :مت ت�صميم �أداة
م�ستوى الطموح (املثابرة والرغبة يف االجناز
والتفوق ،الر�ضا بالواقع احلا�ضر والتطلعات
امل�ستقبلية للحياة) بعد الرجوع �إلى الأدب
النف�سي واملقايي�س اخلا�ص مب�ستوى الطموح لعدد
من الباحثني من �أبرزهم عبدالفتاح ()1975
اجلبوري( ،)2002ومعو�ض و�آخرون (،)2005
عبدال�سميع ( ،)2004حيث قام الباحث ببناء
مقيا�س جديد حيث تكون من بعدين هما (املثابرة
والرغبة يف الإجناز والتفوق ،الر�ضا بالواقع
احلا�ضر والتطلعات امل�ستقبلية للحياة) ،وقد تكون
املقيا�س يف �صورته الأولية من ( )45عبارة ،بعد
عر�ضه على جمموعة من املحكمني املتخ�ص�صني
يف جمال علم النف�س بجامعة حائل مت حذف ()5
عبارات ،حيث �أ�صبح يف �صورته النهائية مكون
من ( )40عبارة ،بحيث ميثل كل بعد من مقيا�س
م�ستوى الطموح ( )20عبارة .وقد و�ضع �أمام كل
فقرة خم�سة بدائل لالختيار وفقا ل�سلم ليكرت
ذو التدرج اخلما�سي (ينطبق متام ًا ،ينطبق ،غري
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تو�صيف عينة الدرا�سة

املجموع الكلي لعينة الدرا�سة

4

مت�أكد ،ال ينطبق ،ال ينطبق متام ًا) ومتثل رقمي ًا
بالدرجات الآتية على الرتتيب (.)1،2،3،4،5
قام الباحث من �أجل الت�أكد من �صدق �أداة
البحث بح�ساب ال�صدق الظاهري عرب عر�ض
فقرات الأداة على جمموعة من املحكمني من
ذوي االخت�صا�ص واملعرفة يف جمال علم النف�س،
حيث بلغ عددهم ع�شرة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
بق�سم علم النف�س بجامعة حائل .حيث مت اعتماد
ن�سبة  %80كحد �أدنى لقبول الفقرة مبعنى
ح�صول املوافقة على قبول الفقرة ودرجة قيا�سها
ومالءمتها لأغرا�ض البحث من ثمانية حمكمني
وما دون هذه الن�سبة يتم �إ�سقاط الفقرة وحذفها
من الأداة .حيث قام الباحث بالأخذ يف معظم
املالحظات والتعديالت التي �أ�شاروا �إليها جلنة
املحكمني حيث مت ا�ستبعاد ( )5فقرات من �أ�صل
( )45فقرة يف �صورتها الأولية ،حيث �أ�صبحت
فقرات املقيا�س بعد التحكيم مكونة من ()40
فقرة ،حيث مت اعتماد احلد الأدنى لقبول الفقرات
 ،%80و�أن كان هناك بع�ض املالحظات على بع�ض
ال�صياغات اللغوية حيث قام الباحث بالأخذ بها
يف ال�صورة النهائية ملقيا�س الطموح.
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مت اختيار عينة ا�ستطالعية بلغت ( )40طالب ًا
وطالبة من طلبة كلية الرتبية والعلوم من جامعة
حائل ،طبق عليهم مقيا�س م�ستوى الطموح ،ومت
ح�ساب الثبات بطريقتني الطريقة الأولى كانت
بالتجزئة الن�صفية حيث بلغ معامل الثبات لبعد:
املثابرة والرغبة يف االجناز والتفوق ( ،)0.72كما
بلغ معامل الثبات لبعد :الر�ضا بالواقع احلا�ضر
والتطلعات امل�ستقبلية للحياة ( ،)0.67وهي
معامالت ثبات دالة ومقبولة وت�شري �إلى ثبات �أداة
البحث ،كما مت ح�ساب الثبات بطريقة معامل �ألفا

كرونباخ حيث بلغ معامل الثبات لبعد :املثابرة
والرغبة يف االجناز والتفوق ( )0,78ولبعد:
الر�ضا بالواقع احلا�ضر والتطلعات امل�ستقبلية
للحياة ( ،)0,79كما بلغ معامل الثبات للأداة ككل
( )0.81وهذا املعامالت االح�صائية للثبات ت�شري
�إلى �أن �أداة البحث تتمتع ب�سمات ثبات مقبولة
و�أنه ميكن ا�ستخدامها لتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة
و�أهدافها ،واجلدول رقم ( )3يو�ضح بيانات
الثبات بطريقتي التجزئة الن�صفية ومعامل �ألفا
كرونباخ كالآتي:

جدول ( :)3ثبات مقيا�س م�ستوى الطموح با�ستخدام التجزئة الن�صفية ومعامل �ألفا كرونباخ

طريقة ح�ساب الثبات
التجزئة الن�صفية
�ألفا كرونباخ
(�سبريمان  -براون)

�أبعاد مقيا�س م�ستوى الطموح

0,70

0,78

املثابرة والرغبة يف الإجناز والتفوق

0,74

0,79

الر�ضا بالواقع احلا�ضر والتطلعات امل�ستقبلية
للحياة

0,71

0,81

املقيا�س ككل

�أبعاد املقيا�س والدرجة الكلية له ،وهذا ي�شري �إلى
�صالحية وم�صداقية املقيا�س للغر�ض املعد من
�أجله .واجلدولني ( )5( ،)4يو�ضحان ذلك على
النحو الآتي:

مت ح�ساب االت�ساق الداخلي لأداة م�ستوى
الطموح ،وكانت معامالت االرتباط عالية ودالة
�إح�صائي ًا بني كل الفقرة والدرجة الكلية للبعد
املنتمية له ،كما كان معامالت االرتباط عالية بني

جدول()4
قيم معامالت االرتباط والداللة الإح�صائية بني كل فقرة
والدرجة الكلية لبعد الر�ضا بالواقع احلا�ضر والتطلعات
امل�ستقبلية للحياة
رقم
معامل
رقم
معامل
الفقرة
االرتباط
الفقرة
االرتباط
1
**.454
11
**.536
2
**.675
12
**.769
3
**.464
13
**.456
4
**.445
14
**.642
5
*.372
15
**.642
6
**.475
16
*.371
7
**.581
17
**.524
8
**.471
18
**.735
9
**.756
19
**.471
10
**.532
20
**.636
** .دالة عند م�ستوى داللة �إح�صائية ()0.01
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قيم معامالت االرتباط والداللة الإح�صائية بني كل فقرة
والدرجة الكلية لبعد املثابرة والرغبة يف االجناز والتفوق
معامل
االرتباط
**.521
**.632
**.574
**.664
*.373
**.467
*.352
**.506
**.546
**.586

رقم
الفقرة
11
12
13
14
15
16
17
81
19
20

* دالة عند م�ستوى داللة �إح�صائية ()0.05

معامل
االرتباط
**.485
**.546
*.372
*.342
**.479
*.395
*.353
*.366
**.609
**.492

رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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جدول ( : )5معامل االرتباط بني �أبعاد م�ستوى الطموح والدرجة الكلية له (ن = )40
معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقيا�س
�أبعاد م�ستوى الطموح
**0.75
املثابرة والرغبة يف الإجناز والتفوق
الر�ضا بالواقع احلا�ضر والتطلعات امل�ستقبلية
**0.78
للحياة
**دالة عند م�ستوى داللة �إح�صائية ()0.01

 -2مقيا�س الذكاء االجتماعي :مت بناء مقيا�س
الذكاء االجتماعي بالرجوع �إلى الأدب ال�سيكولوجي
اخلا�ص بالذكاء االجتماعي واالطالع على بع�ض
اختبارات الذكاء االجتماعي مثل اختبار جامعة
جورج وا�شنطن للذكاء االجتماعي تعريب الدريني
( ،)1984واختبار الكيال ( ،)2003حيث تكونت
�أداة البحث من ( )60عبارة يف ال�صورة الأولية
لالختبار بواقع ( )20عبارة لكل بعد من االبعاد
املكونة لالختبار وهي(التعاطف مع الآخرين،
الوعي االجتماعي ،فاعلية الذات االجتماعي)،
ومن �أجل التحقق من �صالحية االختبار مت �إخ�ضاع
اختبار الذكاء االجتماعي للإجراءات الآتية:
ح�ساب ال�صدق الظاهري لالختبار (�صدق
املحكمني) حيث مت عر�ض الفقرات املكونة
لالختبار وعددها ( )60عبارة على جمموعة
من املحكمني يف ق�سم علم النف�س بجامعة حائل
وجامعة االمام حممد بن �سعود وعددهم ( )10من
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف علم النف�س الرتبوي،

وقد مت اعتماد ن�سبة  %80كحد �أدنى ل�شرط قبول
العبارة ،وبعد �إجراء عملية التحكيم مت االجماع من
قبل املحكمني على قبول الفقرات املكونة الختبار
الذكاء االجتماعي وعددها ( )60عبارة ،وقد و�ضع
�أمام كل فقرة للتعرف على م�شاعر املفحو�ص جتاه
ما يقرئه خم�سة بدائل لالختيار وفقا ل�سلم ليكرت
ذو التدرج اخلما�سي (موافق ب�شدة ،موافق ،غري
مت�أكد ،ال �أوافق ،ال �أوافق ب�شدة) ومتثل رقمي ًا
بالدرجات الآتية على الرتتيب (.)1،2،3،4،5
مت ح�ساب االت�ساق الداخلي الختبار الذكاء
االجتماعي ،وكانت معامالت االرتباط عالية ودالة
�إح�صائي ًا بني كل بند والدرجة الكلية للبعد الذي
ينتمي �إليه ،وكذلك كانت معامالت االرتباط دالة
�إح�صائي ًا بني ابعاد الذكاء االجتماعي والدرجة
الكلية ،وهذا ي�شري �إلى �صالحية وم�صداقية
االختبار للغر�ض املعد من �أجله .واجلدولني (،)6
( )7يو�ضحان هذا على النحو الآتي:

جدول( :)6قيم معامالت االرتباط والداللة الإح�صائية بني كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي �إليه

قيم معامالت االرتباط والداللة
قيم معامالت االرتباط والداللة
قيم معامالت االرتباط والداللة
الإح�صائية بني كل فقرة لبعد التعاطف
الإح�صائية بني كل فقرة لبعد الوعي
الإح�صائية بني كل فقرة لبعد فاعلية
مع الآخرين والدرجة الكلية
االجتماعي والدرجة الكلية
الذات االجتماعي والدرجة الكلية
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1
1
1
.657** 11
*.341
.538** 11
**.617** 11 .412
*.336
2
2
2
**.742** 12 .432
**.479** 12 .511
**.431** 12 .542
3
3
3
**.561** 13 .461
**.651** 13 .414
**.616** 13 .596
4
4
**14 .536
4
.535** 14
*.356
.729** 14
*.361
*.374
5
5
5
**.329** 15 .561
**.751** 15 .415
.436** 15
*.331
6
6
6
**16 .549
.462** 16
*.348
**.547** 16 .586
*.342
7
7
7
**.715** 17 .613
.432** 17
*.321
**.653** 17 .561
8
**81 .534
8
8
**81 .683
*.643
**.656** 18 .474
*.374
9
9
**19 .622
9
**.545** 19 .423
*.342
.423** 19
*.386
10
20 .616** 10 .413** 20 .543** 10
**20 .647
*.342
*.361
* دالة عند م�ستوى داللة �إح�صائية ()0.05
** .دالة عند م�ستوى داللة �إح�صائية ()0.01
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جدول ( :)7معامالت االرتباط بني �أبعاد الذكاء االجتماعي والدرجة الكلية (ن = )40
�أبعاد الذكاء االجتماعي
التعاطف مع الآخرين
الوعي االجتماعي
فاعلية الذات االجتماعي
** دال عند م�ستوى ()0.01

مت ح�ساب الثبات الختبار الذكاء االجتماعي
بطريقة معامل �ألفا كرونباخ حيث بلغ معامل
الثبات لبعد :التعاطف مع الآخرين (،)0,78
ولبعد :الوعي االجتماعي ( ،)0,73ولبعد :الفاعلية
الذاتية ( ،)0,71وبلغ معامل الثبات للأداة ككل

معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقيا�س
**0.83
**0.76
**0.74

( )0.76وهو م�ستوى مالئم �إح�صائي ًا ،وهذا
ي�شري ب�أن �أداة البحث تتمتع ب�سمات ثبات مقبولة
و�أنه ميكن ا�ستخدامها لتحقيق �أغرا�ض الدرا�سة،
واجلدول رقم ( )8يو�ضح هذا على النحو الآتي:

جدول ( :)8ثبات مقيا�س الذكاء االجتماعي با�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ
طريقة ح�ساب الثبات
�ألفا كرونباخ
0.78
0.73
0.71
0.76

حدود الدرا�سة:
-1احلدود الزمانية :مت تطبيق هذا البحث على
طلبة جامعة حائل يف التخ�ص�صات الإن�سانية
والطبيعية املوجودة يف كلية الرتبية وكلية العلوم
خالل العام الدرا�سي 1437-1436ه.
-2احلدود املكانية :مت تطبيق بحث الذكاء
االجتماعي وعالقته مب�ستوى الطموح يف مبنى
كلية الرتبية فرع الطالب طريق بقعاء-حائل،
ويف مبنى كلية العلوم يف املدينة اجلامعية
بجامعة حائل ،وبالن�سبة للطالبات كان التطبيق
يف كليتي الرتبية والعلوم للبنات يف مبنى جممع
الكليات اجلامعية يف �آجا مبدينة حائل.
-3احلدود املو�ضوعية :مت حتديدها يف نتائج
البحث احلايل “م�ستوى الطموح وعالقته
بالذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة حائل”
من خالل نتائج تطبيق �أدوات البحث املتمثلة يف
مقيا�س الذكاء االجتماعي املكون من (الوعي
http://journals.uob.edu.bh

�أبعاد مقيا�س
التعاطف مع
الآخرين
الوعي االجتماعي
فاعلية الذات
املقيا�س ككل

االجتماعي ،فاعلية الذات االجتماعية ،التعاطف
مع الآخرين) ،ونتائج تطبيق مقيا�س م�ستوى
الطموح من �إعداد الباحث واملكون من (املثابرة
والرغبة يف االجناز والتفوق ،الر�ضا بالواقع
احلا�ضر والتطلعات امل�ستقبلية للحياة).
نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:
مت تطبيق �أدوات البحث وا�ستخراج النتائج
عرب برنامج التحليل الإح�صائي ( ،)SPSSمن �أجل
الإجابة على ت�سا�ؤالت البحث ،وقد كانت نتائج
البحث على النحو الآتي:
النتائج املتعلقة بالإجابة على ال�س�ؤال الأول :هل
توجد عالقة بني م�ستوى الطموح (املثابرة والرغبة
يف االجناز والتفوق ،الر�ضا بالواقع احلا�ضر
والتطلعات امل�ستقبلية للحياة) والذكاء االجتماعي
(التعاطف مع الآخرين ،الوعي االجتماعي،
فاعلية الذات االجتماعي) لدى طلبة جامعة
حائل؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخدام
معامل ارتباط بري�سون من �أجل ح�ساب العالقة
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بني م�ستوى الطموح (املثابرة والرغبة يف االجناز
والتفوق ،الر�ضا بالواقع احلا�ضر والتطلعات
امل�ستقبلية للحياة) والذكاء االجتماعي (التعاطف
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مع الآخرين ،الوعي االجتماعي ،فاعلية الذات
االجتماعي) لدى طلبة جامعة حائل ،وقد وجدت
الدرا�سة النتيجة الآتية يف جدول (:)9

جدول رقم( :)9معامالت االرتباط بني م�ستوى الطموح والذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة حائل
الدرجة
الكلية

فاعلية
الذات

الوعي
االجتماعي

التعاطف مع
الآخرين

**.457

**.414

**.376

**.341

**402

**.387

**.269

**.273

** قيمة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ()0.01

يت�ضح من جدول ( )9ب�أن هناك عالقة
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0,01بني
م�ستوى الطموح (املثابرة والرغبة يف االجناز
والتفوق ،الر�ضا بالواقع احلا�ضر والتطلعات
امل�ستقبلية للحياة) والذكاء االجتماعي (التعاطف
مع الآخرين ،الوعي االجتماعي ،فاعلية الذات
االجتماعي) لدى طلبة جامعة حائل ،كما يالحظ
�أن قيم معامالت االرتباط لبري�سون ذات ارتباط
�إيجابي ودال �إح�صائي ًا مل�ستوى الطموح (املثابرة
والرغبة يف الإجناز والتفوق ،والر�ضا بالواقع
احلا�ضر والتطلعات امل�ستقبلية للحياة) يف كال
بعديه ويف الدرجة الكلية مع الذكاء االجتماعي
(مهارات التعاطف مع الآخرين والوعي االجتماعي
وفاعلية الذات االجتماعي) لدى طلبة جامعة حائل،
ويالحظ من خالل جدول (� )9أن قيم معامالت
االرتباط كانت �أعلى يف بعد م�ستوى الطموح
(املثابرة والرغبة يف الإجناز والتفوق) مع مكونات
الذكاء االجتماعي حيث بلغت الدرجة الكلية له
( )0,457مقابل الدرجة الكلية لبعد م�ستوى
الطموح(الر�ضا بالواقع احلا�ضر والتطلعات
امل�ستقبلية للحياة) والتي بلغت ( ،)0,402كما �أن
معامالت بعد م�ستوى الطموح (املثابرة والرغبة يف
الإجناز والتفوق) كانت �أعلى يف القيم الإرتباطية،
حيث نالحظها مع فاعلية الذات االجتماعية
( )0,414وهي القيمة الأعلى ثم جاء بعده مكون
الوعي االجتماعي حيث بلغ ( ،)0,376ثم التعاطف
http://journals.uob.edu.bh

معامل

م�ستوى الطموح
الذكاء االجتماعي

املثابرة والرغبة يف االجناز والتفوق
االرتباط
معامل الر�ضا بالواقع احلا�ضر والتطلعات
االرتباط
امل�ستقبلية للحياة

مع الآخرين وبلغ قيمة ( ،)0,341بينما قيم
املعامالت للبعد الآخر مل�ستوى الطموح (الر�ضا
بالواقع واحلا�ضر والتطلعات امل�ستقبلية للحياة)
�أقل ارتباط ًا مع ابعاد الذكاء االجتماعي حيث
كان معامل االرتباط لفاعلية الذات االجتماعية
( )0,387وللتعاطف مع الآخرين ()0,273
وللوعي االجتماعي ( ،)0,269وميكن تف�سري هذه
النتيجة ب�أن م�ستوى املثابرة والرغبة يف الإجناز
تعك�س م�ستوى التحدي املوجود يف �شخ�صية الفرد
الذي يكون مرده الفاعلية الذاتية العالية ،كما �أن
الرغبة يف التفوق من م�ؤ�شرات الوعي الذاتي لدى
الإن�سان الذي لديه ا�ستب�صار يف قدراته و�إمكانياته
ولديه �إدراك كذلك باملواقف والأحداث التي يتعامل
معها ،كما �أن املثابرة والرغبة يف الإجناز والتفوق
ترتبط مب�ؤ�شرات الذكاء االجتماعي وامكانيات
الفرد يف التعامل مع الآخرين عرب التعاطف معهم،
فال�شخ�ص الذكي اجتماعيا هو من ي�ستطيع �أن
يفيد وي�ستفيد �أثناء التعامل مبرونة مع الآخرين
�أثناء خمتلف التعامالت الإن�سانية ،وهذا من �ش�أنه
�أن ي�سهم يف تطوير مهاراته االجتماعية.
وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة درا�سة كالب
( )2016حيث ا�شارت �إلى وجود عالقة دالة
�إح�صائي ًا بني معاجلة املعلومات االجتماعية للذكاء
االجتماعي مع م�ستوى الطموح و�أكدت الدار�سة ب�أن
هذا االرتباط ي�شري �إلى القدرة على فهم الآخرين
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والتنب�ؤ مب�شاعرهم و�سلوكياتهم ،وبالتايل يتولد لديهم
ال�شعور بالطموح نحو التميز ،كما تتفق هذه النتيجة
مع درا�سة ماركوريبانك�س (،)Margoribanks, 2004
والتي �أكدت على وجود عالقة دالة �إيجابية بني
القدرات العقلية و�سمات ال�شخ�صية وم�ستوى الطموح.
النتائج املتعلقة بالإجابة على ال�س�ؤال الثاين:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة

العلوم الإن�سانية والعلوم الطبيعية بجامعة حائل
يف م�ستوى الطموح؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت
ا�ستخدام اختبار ( )t-testللتعرف على الفروق بني
الطالب والطالبات يف م�ستوى الطموح (املثابرة
والرغبة يف الإجناز والتفوق ،الر�ضا بالواقع
واحلا�ضر والتطلعات امل�ستقبلية ،حيث مت احل�صول
على النتائج الآتية يف جدول رقم (:)10

جدول( :)10املتو�سطات واالنحرافات املعيارية وقيم “ت” لداللة الفروق بني طلبة العلوم الإن�سانية والطبيعية يف
م�ستوى الطموح
قيمة ت
**3,526
.914

االنحراف

املتو�سط

العدد

الفئة

17,1354

55,34

327

علوم �إن�سانية

12,27854

65,74

218

علوم طبيعية

16,25623

67,76

327

علوم �إن�سانية

17.99284

68,30

218

علوم طبيعية

** قيمة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ()0.01

يت�ضح من جدول ( )10ب�أن قيمة (ت) لبعد
(املثابرة والرغبة يف الإجناز والتفوق) يف م�ستوى
الطموح دالة عند م�ستوى داللة �إح�صائية ()0,01
 ،وهذا ي�شري ب�أن هناك فروق بني طلبة العلوم
الإن�سانية والطبيعية ،ومبا �أن املتو�سط احل�سابي
لطلبة العلوم الطبيعية بلغ ( )65,7400وكان
�أعلى من املتو�سط احل�ساب لطلبة العلوم الإن�سانية
والذي بلغ ( ،)55,3400وبالتايل ف�إن الفروق
كانت ل�صالح طلبة العلوم الطبيعية ،وقد يكون هذا
مرتبط بطبيعة االجتاه العلمي الذي يتميز به طلبة
العلوم الطبيعية ،حيث يالحظ عليهم دائما الرغبة
يف االعمال احلركية والتي حتتاج �إلى �سرعة يف
اال�ستك�شاف وحتتاج نوع من التحدي للأفكار
واملعارف امل�ألوفة وغري امل�ألوفة حيث �أن طبيعة
العلوم الطبيعية حتتاج �إلى ا�ستخدام التجارب
با�ستمرار وهذا ي�ساعد الطلبة با�ستمرار على
املثابرة واالجناز من �أجل التفوق والإجناز ،وهذه
النتيجة تختلف مع درا�سة التويجري ()2002
والتي �أ�شارت ب�أنه ال توجد فروق يف الطموح يرجع
�إلى نوع التخ�ص�ص ،وهذه النتيجة تتفق مع اجلانب
الآخر من م�ستوى الطموح (الر�ضا باحلا�ضر
http://journals.uob.edu.bh

م�ستوى الطموح
املثابرة والرغبة يف الإجناز والتفوق
الر�ضا باحلا�ضر والتطلعات امل�ستقبلية

والتطلعات امل�ستقبلية) والذي ي�شري �إلى عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني ذوي تخ�ص�ص
العلوم الإن�ساين �أو الطبيعي ،وميكن تف�سري هذه
النتيجة ب�أن ر�ؤية احلا�ضر والتطلعات امل�ستقبلية
للطلبة قد يكون مرتبط ب�أن طلبة اجلامعة قد يكون
لديهم خربات متقاربة ويعي�شون يف واقع وحا�ضر
متقارب من حيث اجلو الأكادميي واالهتمام
بالدرا�سة يف الوقت احلا�ضر ،كما �أن تطلعاتهم
للم�ستقبل قد تكون متقاربة لأن �أغلب الطلبة قد
ين�شغلون يف املهمات التعليمية ب�شكل �أكرب من
التفكري يف امل�ستقبل.
النتائج املتعلقة بالإجابة على ال�س�ؤال الثالث:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني الذكور
والإناث من طلبة جامعة حائل ترجع �إلى االختالف
يف م�ستوى الطموح؟ مت ا�ستخدام اختبار ()t-test
للتعرف على الفروق بني الذكور واالناث يف م�ستوى
الطموح (املثابرة والرغبة يف الإجناز والتفوق،
الوعي االجتماعي ،الر�ضا باحلا�ضر والتطلعات
امل�ستقبلية) ،حيث مت احل�صول على النتائج الآتية
يف جدول رقم (:)11
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جدول رقم ( :)11املتو�سطات واالنحرافات املعيارية لداللة الفروق بني متو�سطات الطلبة بجامعة حائل
(الذكور-االناث) يف م�ستوى الطموح
قيمة ت

االنحراف

املتو�سط

العدد

اجلن�س

م�ستوى الطموح

**4,720

3,32583

18,95

224

ذكر

املثابرة والرغبة يف الإجناز والتفوق

3.92493

20.96

321

�أنثى

.427

12.67697

62,70

224

ذكر

غري دالة

13,82167

58,21

321

�أنثى

** قيمة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ()0.01

يالحظ من خالل جدول ( )11ب�أن قيمة
(ت) غري دالة �إح�صائي ًا مل�ستوى الر�ضا باحلا�ضر
والتطلعات امل�ستقبلية وبالتايل ال توجد فروق
بني الذكور واالناث يف هذه امل�ستوى ،ولذلك ف�إن
هذه النتيجة تن�سجم مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
التويجري ( )2002حيث �أ�شارت ب�أنه ال توجد
فروق بني الذكور واالناث يرجع �إلى االختالف يف
الطموح ،بينما م�ستوى املثابرة والرغبة يف الإجناز
والتفوق كانت دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة
( )0,01وهذا ي�شري �إلى وجود فروق بني الذكور
واالناث يف هذه امل�ستوى وبالرجوع �إلى املتو�سط
احل�سابي جند �أنه لدى االناث بلغ ()20,9661
وهو �أعلى من قيمة املتو�سط احل�سابي لدى الذكور
حيث بلغ ( ،)18,9512ولذلك ف�إن الفروق ل�صالح
االناث وقد يكون هذا بفعل احل�سا�سية االنفعالية
لدى االناث والرغبة امل�ستمرة لديهن لإجناز
املهمات التعليمية والأعمال التي توكل �إليهن ال �سيما
و�أنهن يف املجتمع ال�سعودي يف �أغلب �أوقاتهن بعد
وقت الدرا�سة مي�ضني وقت طويل يف املنزل ،بينما
يالحظ على ال�شباب االن�شغال الكثري واخلروج
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الر�ضا باحلا�ضر والتطلعات امل�ستقبلية

امل�ستمر من املنزل وهذا قد ينعك�س على �ضعف
�إجنازهم للمهمات التعليمية والواجبات التي تطلب
منهم ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة رومريو
( )Romero, 2011حيث وجدت هذه الدرا�سة فروق
يف الطموح بني االناث والذكور وكانت الفروق
ل�صالح االناث ،بينما تختلف نتيجة هذا البحث مع
درا�سة �شيافلي ( )Shively, 2014والتي مل جتد فروق
بني الذكور واالناث يف �سمة الطموح ب�شكل عام ،و
مل جتد فروق بينهما يف الطموحات الداخلية ،ولكن
كانت الطموحات اخلارجية وا�ضحة بكثري لدى
الذكور �أكرث من الإناث.
النتائج املتعلقة بالإجابة على ال�س�ؤال الرابع:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني طلبة
العلوم الإن�سانية والطبيعية بجامعة حائل يف
الذكاء االجتماعي؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال،
مت ا�ستخدام اختبار ( )t-testللتعرف على الفروق
بني طلبة العلوم الطبيعية واالن�سانية يف الذكاء
االجتماعي (التعاطف مع الآخرين ،الوعي
االجتماعي ،فاعلية الذات االجتماعي) ،حيث مت
احل�صول على النتائج الآتية يف جدول رقم (:)12

80

Benayan B. Al-Rashidi: Social Intelligence and its Relationship to the Level ...

جدول رقم ( :)12املتو�سطات واالنحرافات املعيارية وقيم “ت” لداللة الفروق بني متو�سطات طلبة (العلوم الطبيعية
واالن�سانية) والتي ترجع �إلى االختالف يف الذكاء االجتماعي
الذكاء االجتماعي
الفئة
االنحراف املتو�سط العدد
قيمة ت
**3,965

1,101غري
دالة

*1,829

2,19243

17,61

218

العلوم الطبيعية

2,61074

19,84

327

العلوم الإن�سانية

4,12973

18,86

218

العلوم الطبيعية

2.54344

19,76

327

العلوم الإن�سانية

4,21223

16,90

218

العلوم الطبيعية

4.26438

18,33

327

العلوم الإن�سانية

التعاطف مع الآخرين

فاعلية الذات

الوعي االجتماعي

** قيمة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ( * )0.01قيمة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ()0.05

يالحظ يف جدول ( )12ب�أن هناك فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0,01بني طلبة
العلوم الطبيعية والإن�سانية يف مهارة التعاطف
مع الآخرين وعند م�ستوى ( )0,05يف مهارة
الوعي االجتماعي ،ومل توجد فروق دالة �إح�صائية
بني الطلبة يف مهارة فاعلية الذات ،ومب�شاهدة
املتو�سط احل�سابي للطلبة يف املهارتني جند �أن
طلبة العلوم االن�سانية كانوا �أعلى حيث جند �أن
املتو�سط احل�سابي يف التعاطف مع الآخرين بلغ
( )19,8458مقابل ( )17,6195لطلبة العلوم
الطبيعية ،كما جند �أنه يف مهارة الوعي االجتماعي
كان املتو�سط احل�سابي لطلبة العلوم االن�سانية
( )18,3305مقابل ( )16,9024لطلبة العلوم
الطبيعية ،ولذلك ف�إن الفروق ل�صالح طلبة العلوم
الإن�سانية ،وقد يكون متيز طلبة العلوم الإن�سانية
يف هذا اجلانب يرجع �إلى �أن هاتني املهارتني
(التعاطف مع الآخرين ،الوعي االجتماعي) من
القدرات العقلية ذات الطابع االجتماعي الإن�ساين
والذي يكون ن�شط ًا لدى الأفراد ذوي التخ�ص�ص
االن�ساين الذين يتفاعلون با�ستمرار مع امليدان
الإن�ساين والدرا�سات التي تتطلب احلراك
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الدينامي االجتماعي ،بينما طلبة العلوم الطبيعية
يتفاعلون مع بع�ض املواد واملعارف التي حتتاج
التعامل مع الآالت والتجارب املخربية والتي قد ال
توفر لهم االحتكاك واالختالط امل�ستمر مع املنا�شط
االجتماعية مما قد يجعل البع�ض منهم �أقل مهارة
يف التعاطف مع الآخرين ويف الوعي االجتماعي
�أثناء التفاعل مع الأحداث واملواقف االن�سانية
املتنوعة ،وهذه النتيجة تختلف مع درا�سة الكيال
( ،)2003ودرا�سة املنابري ( )2010ودرا�سة
القدرة ( )2009حيث �أكدت هذه الدرا�سات ب�أنه ال
توجد فروق بني الطلبة يف الذكاء االجتماعي ترجع
�إلى متغري نوع التخ�ص�ص الأكادميي.
النتائج املتعلقة بالإجابة على ال�س�ؤال
اخلام�س :هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
بني الذكور والإناث من طلبة جامعة حائل يف
الذكاء االجتماعي؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت
ا�ستخدام اختبار ( )t-testللتعرف على الفروق بني
الذكور واالناث يف الذكاء االجتماعي (التعاطف
مع الآخرين ،الوعي االجتماعي ،فاعلية الذات
االجتماعي) ،حيث مت احل�صول على النتائج الآتية
يف جدول رقم (:)13
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جدول رقم ( :)13املتو�سطات واالنحرافات املعيارية وقيم “ت” لداللة الفروق بني الذكور واالناث يف الذكاء
االجتماعي
الذكاء االجتماعي
الفئة
االنحراف املتو�سط
قيمة ت
الذكور
224 18,73 5,43253
التعاطف مع الآخرين
*1,856
االناث
321 20,12 5.32742
 1,482غري دالة
 1,237غري دالة

3,77908

17,13

224

الذكور

1,76309

16,26

321

االناث

3,31191
1,16357

15,24
16,12

224
321

الذكور
االناث

* قيمة دالة �إح�صائيا عند م�ستوى داللة ()0.05

يالحظ يف جدول ( )13ب�أنه ال توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية بني الذكور واالناث يف الذكاء
االجتماعي يف مهارتي(فاعلية الذات ،الوعي
االجتماعي) ،ولكن وجدت الدرا�سة فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0,05لدى مهارة
التعاطف مع الآخرين وكانت الفروق ل�صالح االناث
حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لديهن ()20,1216
مقابل ( )18,7352لدى الذكور ،وميكن تف�سري
هذه النتيجة من خالل للطبيعة الأنثوية التي
تت�سم بالعاطفية والرغبة يف امل�ساعدة امل�ستمرة
للآخرين ،حيث متلك غالبية الإناث القدرة على
التعامل مبرونة وود وتعاطف مع الآخرين �أكرث من
الذكور ،كما قد يكون لدى الإناث متيز يف العالقات
االجتماعية نظر ًا لفاعلية اجلانب اللغوي لديهن
�أكرث من الذكور ،وتتفق هذه النتيجة مبا تو�صلت
�إليه يف عدم وجود فروق بني الذكور واالناث يف
مهارتي(فاعلية الذات والوعي االجتماعي) مع
نتيجة درا�سات القدرة ( )2007وع�سقول ()2009
حيث �أ�شارت الدرا�ستان �إلى عدم وجود فروق
يف الذكاء االجتماعي لطلبة اجلامعة تعزى �إلى
اختالف اجلن�س ،ولكن اختلفت الدرا�سة احلالية
مع درا�سة عثمان وح�سن ( )2003والتي ا�شارت
�إلى وجود فروق بني الذكور واالناث يف جميع �أبعاد
الذكاء االجتماعي وكانت الفروق ل�صالح االناث،
وهي تتفق مع الدرا�سة احلالية فيما يخ�ص مهارة
http://journals.uob.edu.bh

فاعلية الذات
الوعي االجتماعي

التعاطف مع الآخرين ،حيث ا�شارت الدرا�سة
احلالية ب�أن االناث تفوقن على الذكور فقط يف هذه
املهارة للذكاء االجتماعي ،بينما يف باقي مهارات
الذكاء االجتماعي ال توجد فروق بني اجلن�سني.
التو�صيات واملقرتحات:
-1حيث �أن نتيجة هذه الدرا�سة �أ�شارت �إلى وجود
عالقة ذات داللة �إيجابية عند م�ستوى ()0,01
بني م�ستوى الطموح (املثابرة والرغبة يف
الإجناز والتفوق ،الر�ضا بالواقع احلا�ضر
والتطلعات امل�ستقبلية للحياة) والذكاء
االجتماعي (التعاطف مع الآخرين ،الوعي
االجتماعي ،فاعلية الذات االجتماعي)،
فكلما ارتفع م�ستوى الطموح كان مرتبط ًا معها
ارتفاع للذكاء االجتماعي ،وعليه ف�إن هذا
يجعل البحث احلايل يو�صي ب�إقامة الربامج
االر�شادية للطلبة و�أولياء الأمور من �أجل تنمية
الطموح لديهم من خالل عر�ض بع�ض النماذج
االجتماعية الناجحة عرب و�سائل التقنيات
املتنوعة ،بحيث يتم تو�ضيح كيف ا�ستطاعة تلك
النماذج باملثابرة والرغبة يف الإجناز والتفوق
على الذات يف حتدي ال�صعاب وامل�شكالت
التي واجهتها �إلى حني حققت �أهدافها ،كما
يتم من خالل هذه الربامج الإر�شادية �إعطاء
امل�ستفيدين املعلومات الكافية عن الطرق
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امل�ساعدة لهم يف تنمية م�ستوى الطموح فيما
يخ�ص (املثابرة والرغبة يف الإجناز والتفوق،
الوعي االجتماعي ،الر�ضا باحلا�ضر والتطلعات
امل�ستقبلية) ،وهذا بدور �سينعك�س على مهارات
الطلبة املختلفة يف الذكاء االجتماعي.
-2التعرف على �أبرز امل�شكالت وال�صعوبات التي
يعاين منها الطلبة يف اجلامعة ،والنا�شئة عن
�ضعف املهارات يف الذكاء االجتماعي ،بحيث
يتم م�ساعدتهم وتب�صريهم على ال�سلبيات
التي ميار�سونها مبا يتعلق ب�ضعف مهارتهم
وتوجيههم نحو املمار�سات الإيجابية التي ميكن
�أن تعمل على تطوير مهارات الذكاء االجتماعي
لديهم ،وهذا يرتبط بتطور مل�ستوى الطموح
لديهم فيما يتعلق باملثابرة والرغبة يف الإجناز
والتطلع بتفا�ؤل نحو امل�ستقبل مما �سي�ساهم يف
حت�سني �أدائهم الأكادميي م�ستقب ًال.
-3يقرتح البحث احلايل تقدمي بع�ض الدورات يف
الإر�شاد النف�سي التي تعمل على تنمية مهارات
الذكاء االجتماعي مثل (التعاطف مع الآخرين،
فاعلية الذات االجتماعية ،الوعي االجتماعي)
لدى الطلبة ،وميكن تقدمي بع�ض الإر�شاد
النف�سي من خالل بع�ض الأدوار التمثيلية عرب
ال�سيكودراما (امل�سرح التعليمي) من �أجل جعل
الطلبة يعي�شون واقع بع�ض الأدوار االجتماعي،
وكيفية ا�ست�شعار مهارات الذكاء االجتماعي
لديهم ،والتي قد ال يدركونها ،وبالتايل يقعون
يف بع�ض امل�شكالت الأكادميية �أثناء التعامل
مع زمالئهم �أو �أ�ساتذتهم �أو �أثناء التعامل مع
املهمات والواجبات �أو املواقف التعليمية مما
قد ي�ؤثر على �أدائهم.
ُ -4يقرتح درا�سة الطموح �أو الذكاء االجتماعي مع
بع�ض املتغريات الأخرى مثل القلق �أو االنحراف
ال�سلوكي ،كما ميكن درا�سة دور التوا�صل
االلكرتوين يف تنمية بع�ض مهارات الذكاء
االجتماعي ،وميكن درا�سة �أثر م�ستوى الطموح
على االجتاهات الفكرية لدى الأفراد.
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