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 ملخص الدراسة

 مستوى الذكاء االجتماعي لدى طالب اخلدمة االجتماعيةالتعرف على  هذه الدراسة إىل سعت
مثل االشرتاك نشطة الطالبية اجلماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وعالقته ابملشاركة ابأل

ارتفاع  ابألنشطة الطالبية او االشرتاك ابجلوالة او حبلقات حتفيظ القران الكرمي، وقد توصلت الدراسة إىل
اد الذكاء االجتماعي، وذلك يشري  مجيع أبعيف مستوى الذكاء االجتماعي لدى طالب اخلدمة االجتماعية

أن  كما تبني  .إىل أن الذكاء االجتماعي لطالب القسم متوافق ومساند ملتطلبات مهنة اخلدمة االجتماعية
فروق ذات داللة احصائية يف الذكاء االجتماعي لصاحل الطالب املشاركني يف األنشطة الطالبية غالبا هناك 

أن هناك فروق ذات داللة  تبني الدراسة واليت تناقش فروض الدراسة من خالل نتائجفاجلماعية املختلفة، 
قد الطالبية ويف األنشطة الكشفية، و إحصائية يف الذكاء االجتماعي لصاحل الطالب املشاركني يف األنشطة 

اجلماعية اليت تقوم على التعاون والتكاتف واملساندة كل فرد يف  الطالبية يعود ذلك إىل طبيعة األنشطة
موعة لآلخر والقيادة والتبعية. حيث تبني أنه أثر على مستوى الذكاء االجتماعي لدى طالب اخلدمة اجمل

كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل الطالب املشاركني يف   االجتماعية بشكل إجيايب،
ل بني وقت االلتحاق ، ورمبا يرجع ذلك إىل طول الفرتة الزمنية اليت تفصالقران الكرمي حتفيظ حلقات

حبلقات حتفيظ القرآن الكرمي وفرتة مجع بياانت الدراسة وان طبيعة حلقات التحفيظ ابلرغم من أنه نشاط 
 يفرادبشكل مجاعي إال أنه رمبا يطغى عليه بعض اجلوانب الفردية أكثر منها اجلماعية من حيث احلفظ 

 .ابنفرادوالتسميع ملعلم احللقة 

 كلمات افتتاحية:

 -األنشطة الطالبية اجلماعية -اخلدمة االجتماعية-كاء االجتماعيالذ 
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Abstract 

 This study sought to identify the level of social intelligence among students 

of social work at Imam Muhammad bin Saud Islamic University and its relationship 

to participation in group student activities, such as participation in student activities, 

participation in scouting, or Quran memorization sessions. The study found a high 

level of social intelligence among social work students, in all dimensions of social 

intelligence. It was also found that there are often statistically significant differences 

in social intelligence in favor of the students participating in the different group stud. 

Based on the study hypotheses the results showed that there are statistically 

significant differences in intelligence in favor of students participating in student 

activities and in boy scouts, this could be related to the nature of student activities that 

work on cooperation, solidarity and support for everyone in the group to the other, 

leadership and fellowship. Where it was found that it affected the level of social 

intelligence among students of social work in a positive way. 

  It was found that there were no statistically significant differences in favor 

of students participating in Qra'an memorization sessions, and this may be due to the 

length of time that separates the time of enrollment in the Holy Qra'an memorization 

sessions and the period of collecting study data And the nature of memorization 

circles, although it is a group activity, may be dominated by some individual aspects 

more than collective ones in terms of memorizing in an individual form. 

 

Keywords: Social intelligence, social work, student's activity  
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 مشكلة الدراسة  

الشباب اجلامعي يعد عماد الدول يف العصر احلديث، حيث اهتمت الدول إبعدادهم بطرق علمية حديثة من        

مهنة اخلدمة االجتماعية من املهن االنسانية اليت تقوم  .خالل اجلامعات احلكومية واألهلية وبتخصصات علمية خمتلفة

على جمموعة من القيم واملبادئ واملعارف واملهارات والنماذج العالجية اليت تساهم يف بناء شخصيات االخصائيني 

أو  االجتماعيني وتطوير معارفهم ومهاراهتم مما ميكنهم من العمل مع خمتلف الفئات يف اجملتمع ابختالف مشكالهتم

الصعوابت اليت تواجههم يف احلياة، وكذلك العمل يف خمتلف املؤسسات يف اجملتمعات املعاصرة، بطريقة مهنية عالية مما 

لعمل مع تلك الفئات اليت حتتاج إىل مساعدة لتمارس أفضل مستوى لو  ،ميكنهم من النجاح يف املهام اليت تسند إليهم

م إىل مستوى عايل من الذكاء االجتماعي ابإلضافة إىل ما ميكنهم من من التكيف االجتماعي حيتاج العاملني معه

 . ضغوط العملمعارف ومهارات يف اخلدمة االجتماعية املعينة على مواجهة 

( إىل أن طالب علم النفس يتمتعون بذكاء اجتماعي عايل مع وجود عالقة ابلتوافق 1997أشار النهراين وسفيان )

( إىل أن الذكاء االجتماعي يرتبط 1992االجتماعي يزداد بتقدم العمر، كما أشار صاحل )االجتماعي هلم، وأن الذكاء 

 ببعض العوامل االجتماعية يف البيئات املختلفة.

ريى الباحث أبن ما يتعلمه طالب اخلدمة االجتماعية من مبادئ ومهارات أما فيما خيص هذه الدراسة ف

أثر يف  اهل الالصفيةمجاعية أو اجتماعية طالبية  يشرتكون يف أنشطة ونظرايت اجتماعية ومناذج عالجية وخاصة ممن

تنمية الذكاء االجتماعي لدى طالب اخلدمة االجتماعية جبميع أبعاده األربعة التوافق االجتماعي، اإلدراك االجتماعي، 

اعي تساهم يف مساعدة ( أن مهارات الذكاء االجتم1996املعرفة االجتماعية والكفاءة االجتماعية. ويرى أبو حطب )

. كما أكدت معهموالتصرف معهم بشكل مناسب  يف مساعدهتم األفراد على أن يكونوا أكثر حساسية ملشاعر األخرين

( على أن الذكاء االجتماعي يساهم يف جناح األفراد يف حياهتم االجتماعية واندماجهم ببيئتهم مما يؤدي 2011املنابري )

 تايل يف عملهم.إىل جناحهم يف تعليمهم وابل
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 ةلذى تسعى هذه الدراسة إىل التعرف على مستوى الذكاء االجتماعي لدى طالب اخلدمة االجتماعية، وعالق

األنشطة الطالبية اجلماعية مبستوى الذكاء االجتماعي لدى طالب اخلدمة االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود 

  االسالمية.

 أمهية الدراسة

اخلدمة االجتماعية لدراسة من أن نتائجها تساهم يف مساعدة القائمني على أقسام وشعب تنبع أمهية هذه ا

إبعطاء مزيًدا من االهتمام ابألنشطة الطالبية اجلماعية اليت تساعد على متكني طالهبم من امتالك املهارات الالزمة لتنمية 

االجتماعية يف املعارف وابلتايل املهارات الالزمة لتنمية الذكاء االجتماعي لديهم، كما ستعمل على أثراء مكتبة اخلدمة 

 قدرات االخصائيني االجتماعني.

حيث مل يقف الباحث على أي دراسة يف اململكة العربية السعودية تتمحور حول هذا املوضوع، ابإلضافة 

كون ابدرة ملزيد من الدراسات % من اجملتمع السعودي وقد ت 60إىل أن هذه الدراسة تعىن بشرحية الشباب الذين ميثلون 

ذات العالقة ابملوضوع لفئة أخرى من الشباب اجلامعي يف التخصصات األخرى واليت تتطلب مستوى من الذكاء 

االجتماعي الذي يعني املتخصصني على النجاح يف عملهم، وقد تساهم نتائج الدراسة يف تقدمي توصيات إلعداد الربامج 

 للشباب اجلامعي اليت تساعد على ارتفاع نسبة ذكائهم االجتماعي.   واألنشطة اجلماعية املناسبة

 أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة إىل ما يلي:

. التعرف على متوسطات الذكاء االجتماعي لطالب اخلدمة االجتماعية.1  

اعي، املعرفة . التعرف على متوسطات كل بعد من أبعاد الذكاء االجتماعي )اإلدراك االجتماعي، التوافق االجتم2

 االجتماعية الكفاءة االجتماعية( لدى الطالب.
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. التعرف على العالقة بني مستوى الذكاء االجتماعي وعالقته ابملشاركة ابألنشطة الطالبية اجلماعية )النشاط 3

 الطاليب، والنشاط الكشفي، وحلقات حتفيظ القرآن(. 

 فروض الدراسة:

بني متوسطات الذكاء االجتماعي أببعاده األربعة ألفراد الدراسة تعزى ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  -1

 لألنشطة الطالبية.

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات الذكاء االجتماعي أببعاده األربعة ألفراد الدراسة تعزى  -2

 لالشرتاك ابألنشطة الكشفية )اجلوالة(. 

 متوسطات الذكاء االجتماعي أببعاده األربعة ألفراد الدراسة تعزى ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني -3

 لالشرتاك يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي. 

 مفاهيم الدراسة:

تعرف أبهنا كل تفاعل حيدث داخل اجلماعة من عالقات وجتارب وخربات يعرب عنها أعضاء األنشطة اجلماعية 

ويتابعوا موضوعا ما أي انه كل ما تؤديه اجلماعة لتحقيق حاجتها ورغباهتا اجلماعة حينما جيتمعون ليخططوا وينفذوا 

 (.2002ومصاحلها )أمحد، 

هنا تلك األنشطة اليت ميكن أن يشارك هبا جمموعة من الطالب يف هذه الدراسة أبوتعرف األنشطة الطالبية اجلماعية 

 دميقتآلخرين من خالل لنفع الشخصية بتطوير املهارات الشخصية واجلماعية أو إلكساب فائدة  شرتكيف عمل م

 هلم. حمددة خدمات

املشاركة يف حلقات  لألنشطة الطالبية اجلماعية يف هذه الدراسة يشتمل على ثالثة أنشطة وهي: والتعريف االجرائي

 .اركة يف األنشطة الطالبيةاملش ،املشاركة يف األنشطة الكشفية )اجلوالة(، حتفيظ القرآن الكرمي



 جامعة الفيوم   -الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية 

 

 

 

 

 

 

796 

 العدد الواحد والعشرون

أو أكثر يف بيت من بيوت هللا، أو أي مكان طاهر َمْرضي ٍّ؛ من أجل  شخصني اجتماع هي التحفيظ حلقات

 (.  2016)عبداملعطي،  تدارس القرآن الكرمي خالل فرتة من الزمن

خذ الطابع التطوعي ال نص دستور احلركة الكشفية على أهنا حركة تربوية للشباب والفتية أت األنشطة الكشفية

وتسعى إىل املسامهة يف تنمية  -مفتوحة للجميع وملن يرغب، دون تفرقة يف اجلنس أو األصل أو العقيدة  يالسياسي، وه

الفتية والشباب من أجل حتقيق أقصى منو لقدراهتم العقلية والبدنية واالجتماعية والروحية كمواطنني وكأفراد وكأعضاء 

م احمللية والوطنية والعاملية )املكتب الكشفي العاملي، ب.ت(. كما تعرف الرتبية الكشفية أبهنا اجلهود مسئولني يف جمتمعاهت

واملمارسات واألنشطة الكشفية اليت تتم لتنمية االشخاص تنمية متكاملة شاملة ومتوازنة جلميع جوانب شخصياهتم 

 الفكرية والروحية والبدنية واالجتماعية )خشبة، ب.ت(.

املدرسي يقصد به كل ما ميارسه الطالب سواء أكان قوال أو فعال أو كتابة لتحقيق أهداف  الطاليب النشاط

عامة تشتمل على مجيع جوانب منو الطالب بشكل شامل ومتكامل، سواء من الناحية املعرفية أو اجلسمية أو النفسية 

ي وينشط القدرات العقلية ويساهم يف أتزان احلياة أو االجتماعية. ويساهم يف تنمية العالقات االجتماعية السليمة وينم

( وهذ االنشطة تتمثل يف الفنون الثقافية واالجتماعية واالدبية 2007؛ اجلاويش، 2000لدى الطلبة )كاشف وعمر، 

 والرايضية والرتفيهية، واألنشطة االجتماعية اليت تتيح للطالب فرص التكيف االجتماعي بناء على ما يكتسبونه من قيم

 وأمناط سلوك واجتاهات مقبولة، ليصبحوا قادرين على العمل والتكيف مع بيئتهم االجتماعية.

 مفهوم الذكاء االجتماعي

يقصد ابلذكاء فيف اللغة االجنليزية  . أمايعرف الذكاء االجتماعي يف اللغة العربية أبنه سرعة الفطنة والفهم

intelligence الذكاء االجتماعي أبصوله إىل )ادوارد ثورنديك( يف كتاابته املبكرة نه التفكري البارع. وميتد مفهوم أب

، ويعرف الذكاء االجتماعي أبنه القدرة على إدراك احلاالت املزاجية لآلخرين وللتمييز بينها وأدراك نواايهم 1925عام 

ة على التمييز بني ودوافعهم ومشاعرهم، ويتضمن ذلك احلساسية لتعبريات الوجه والصوت واإلماءات وكذلك القدر 

 املؤشرات املختلفة للعالقات االجتماعية مع االستجابة املناسبة.
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أبنه حسن التصرف يف املواقف االجتماعية والقدرة على التعرف على احلالة النفسية  الذكاء االجتماعيويعرف  

ك مع اآلخرين ومعتقداهتم واجتاهاهتم للمتكلم، والقدرة على تذكر األمساء والوجوه، وسالمة احلكم على اإلنساين واالشرتا

ويظهر ذلك القدرة على التمييز بني األفراد يف بيئتهم والقدرة على التعبري عن الذات وفهم مشاعر اآلخرين ومتييز احلاالت 

املزاجية هلم، وأيًضا يعرف الذكاء االجتماعي أبنه القدرة على تكوين عالقات مشجعة مع اآلخرين، ويعرف الذكاء 

تماعي أبنه القدرة على فهم وإدارة العالقات االنسانية ومعرفة الذات واآلخرين والتعايش معهم، كما يعرف الذكاء االج

االجتماعي أبنه استعداد الفرد للتعامل الناجح مع اآلخرين وإقامة عالقات اجتماعية حبيث تؤدي إىل النجاح يف حتقيق 

 م(.2011ه وتعاملهم معه )القط، رغابته مع جعل اآلخرين مستمتعني يف عالقتهم ب

ويعرف الباحث الذكاء االجتماعي إجرائًيا أبنه يشتمل على األربعة أبعاد للذكاء االجتماعي وهي )االدراك 

 االجتماعي والتوافق االجتماعي واملعرفة االجتماعية والكفاءة االجتماعية(.

 -وحيتوي الذكاء االجتماعي على جانبني مها: 

 ويشمل االدراك االجتماعي واملعرفة االجتماعية.اجلانب املعريف -1

 اجلانب السلوكي ويشمل التوافق االجتماعي والكفاءة االجتماعية.  -2

 -وأبعاد الذكاء االجتماعي هي:  -

 اإلدراك االجتماعي: وهو قدرة الفرد على فهم أفكار ومشاعر ونوااي وانفعاالت وسلوك اآلخرين. -1

التعامل مع اآلخرين والتأثري فيهم والتأثر هبم وتكوين عالقات انجحة التوافق االجتماعي: وهو حسن  -2

 معهم.

 املعرفة االجتماعية: وهي معرفة اآلداب العامة لسلوك والعادات والتقاليد االجتماعية. -3

 (.2011الكفاءة االجتماعية: وهي حسن التصرف يف املواقف وحل املشكالت االجتماعية )القط، -4
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 دراسة:اإلجراءات املنهجية لل

تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية اليت هتدف إىل احلصول على معلومات حمددة، : نوع الدراسة ومنهجها
وتسعى غالبا إىل مجع احلقائق وحتديدها، بغرض وصف الظاهرة وحتليلها وتفسريها الستخالص الدالالت اليت يعني 

ويف ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها فقد  ميكن أن يسهم يف تطويره،حتديدها على معرفة الوضع الراهن ومن مث اقرتاح ما 
 قام الباحث ابستخدام منهج املسح االجتماعي بطريقة العينة من طالب اجلامعة املتخصصني ابخلدمة االجتماعية.

لبياانت األولية بياانت الدراسة حيث قام الباحث إبضافة حمور ل مت استخدام أداة االستبيان جلمع أدوات الدراسة:       
للمبحوثني والذي مل يكن مشمواًل ابملقياس مبا يتناسب مع الفئة املستهدفة يف هذه الدراسة، كما مت االستعانة مبقياس 

( واليت قامت بتصميم هذا املقياس 2011الذكاء االجتماعي يف هذا االستبيان والذي مت إعداده من قبل الباحثة القط )
للذكاء االجتماعي وحتديد أبعاده األربعة املتمثلة يف: االدراك االجتماعي، التوافق االجتماعي،  بعد دراسة اإلطار النظري

 املعرفة االجتماعية، والكفاءة االجتماعية.

( والذي استخدم معامل الفا كرونباخ، واجلدول التايل يوضح 1يتضح من اجلدول رقم ) ثبات مقياس الذكاء االجتماعي:
وكذلك ابلنسبة ملتوسط املقياس ككل  0.80إىل  0.75ألبعاد املقياس األربعة حيث يرتاوح بني معامل الثبات مرتفع 

 (.2011مما يوضح أن املقياس يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ميكن االعتماد عليها )القط،  0.77

 ( معامل ثبات الفا كرو نباخ حملاور الدراسة1جدول رقم )

 معامل ثبات الفا عدد البنود احملور

 0.76 10 اإلدراك

 0.76 10 التوافق

 0.80 10 املعرفة

 0.75 10 الكفاءة

 0.77 40 معامل الثبات العام
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جمتمع الدراسة اشتمل على مجيع طالب اخلدمة االجتماعية يف املستوايت الدنيا وطالب املستوايت  جماالت الدراسة:
وهم طالب  143 العليا وقد سعى الباحث لعمل حصر شامل جلميع جمتمع البحث لصغر جمتمع البحث البالغ 

ول إىل النتائج املرجوة من هذا الطالب احلاضرين وقت مجع البياانت ومن اجل الوصول إىل عينة ممثلة وابلتايل الوص
وقد مت االكتفاء بطالب شعبة اخلدمة االجتماعية هبذه العينة من أجل االسهام يف التعرف على مدى التطور ، البحث

والتغري يف شخصيات طالب الشعبة من انحية الذكاء االجتماعي للمشاركني منهم يف األنشطة اجلماعية كاألنشطة 
مت اجراء هذه الدراسة يف قسم االجتماع . كما فية )اجلوالة( وحلقات حتفيظ القرآن الكرميالطالبية واألنشطة الكش

 واخلدمة االجتماعية بكلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ابلرايض.

آلًيا ابستخدام برانمج حتليل احلزم بعد أن قام الباحث جبمع البياانت وتدقيقها قام بتفريغ البياانت املعامالت اإلحصائية: 

وقد مت استخدام املعامالت اإلحصائية كما يلي: النسب املئوية والتكرارات واملتوسطات احلسابية  ،(SPSS) اإلحصائية

وسيتم قياس املتوسطات يف نتائج هذه  ((Independent sample t. testواالحنراف املعياري، واختبار يت 

يعترب متوسط،  2.34 – 1.68يعترب منخفض، وكل ما يقع بني قيمة  1.67-1كل ما يقع بني قيمة الدراسة بناءً على أن  

 .يعترب مرتفع 3-2,35وكل ما يقع بني 

 اإلطار النظري:

حلقات حتفيظ القرآن الكرمي من األنشطططة اجلماعية ذات األثر البالغ يف تنمية قدرات ومهارات الشططباب، كما 

يف شطططخصطططياهتم. وقد أشطططارت العديد من الدراسطططات إىل دور حلقات حتفيظ القرآن الكرمي يف أهنا تسطططاهم يف غرس القيم 

البناء املعريف والسطططططلوكي للمنتمني هلا او  رجوا منها كما ورد يف الدراسطططططات السطططططابقة اليت مت مناقشطططططتها يف هذه الدراسطططططة. 

بشكل مفصل حيث أشار  (2016) بد املعطيوللتعرف أكثر على املقصود حبلقات حتفيظ القرآن الكرمي فقد انقشها ع

إىل املقصطططططططود حبلقات التحفيظ اجتماع بني أثنني فأكثر يف بيت من بيوت هللا، أو يف أي مكان طاهر َمْرضطططططططي ٍّ؛ لتدارس 

يراد بططه لقططاء على مططائططدة القرآن الكرمي الثنني أو أكثر، وهو مططا  القرآن الكرمي مططدة من الزمن. وذلططك يع  أن االجتمططاع

واملقصططططططططططططود يف بيت من بيوت هللا أي هو املسططططططططططططجد، أو أي مكان طاهر مرضططططططططططططي مثل املنزل  .ثل به معىن االجتماعيتم

واملدرسططططططططططططة، أو يف املسططططططططططططجد يف حلقة التحفيظ. وذلك بغرض تدارس القرآن الكرمي: بشطططططططططططط   أنواع التدارس؛ من تلقني، 
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ري معلومة أو معلومة، واألفضططططططططل املعلومة، وذلك غ وتسططططططططميع، وحفظ، وتعاهد، وتفسططططططططري، وجتويد، خالل مدة من الزمن

 ضبطا للوقت، وحلسن استثماره، وقد يكون بعد العصر أو بعد املغرب، أو بعد الفجر، أو مدة حمددة يتفق عليها.

يف ضططوء مفهومي الرتبية واحلركة الكشططفية، فكذا كانت الرتبية  هايتحدد مفهوم :لرتبية الكشططفيةأما فيما يتعلق اب

غري مقصططططودة لتنشططططئة الفرد تنشططططئة اجتماعية وأخالقية وتؤهله  وا العام هي كل ما يبذل سططططواء بطريقة مقصططططودة أمبفهومه

حركة تربوية  -كما نص دسطططططتورها   -احلركة الكشطططططفية  فكنللتوافق مع املتغريات والظروف العصطططططرية السطططططائدة يف جمتمعه، 

وذلك  -يع دون تفرقة يف األصطططططل أو اجلنس أو العقيدة للفتية والشطططططباب ذات طابع تطوعي ال سطططططياسطططططي، مفتوحة للجم

وفقا للهدف واملبادئ اليت ابتكرها مؤسطططططسطططططة احلركة وهتدف إىل املسطططططامهة يف تنمية الشطططططباب لتحقيق أقصطططططى منو لقدراهتم 

والعاملية )املكتب البدنية والعقلية واالجتماعية والروحية كأفراد وكمواطنني مسططئولني وكأعضططاء يف جمتمعاهتم احمللية والقومية 

 ت(.-الكشفي العاملي، ب

أبهنا كل تفاعل حيدث داخل اجلماعة من عالقات وجتارب وخربات يعرب عنها أعضاء  :تعرف األنشطة اجلماعية

اجلماعة حينما جيتمعون ليخططوا وينفذوا ويتابعوا موضوعا ما أي انه كل ما تؤديه اجلماعة لتحقيق حاجتها ورغباهتا 

( وتعرف اهنا النشاط الذي ميارسه الطالب خارج اجلدول الدراسي اليومي يف املدرسة والذي 2002د، ومصاحلها )امح

ميارسونه ابعتبارهم أعضاء يف مجاعات او بصورة مجاعية وذلك حتت اشراف مدرسني واخصائيني اجتماعيني هلم نفس 

شكل مجاعات فنية يشرتك هبا الطالب مثل (، ويشار اليها أبهنا أنشطة تنظم على 1997امليول واالجتاهات )امحد، 

 (.1998مجاعات اجلوالة والصحافة واملطبوعات )بطرس، 

والتعمق يف دراساهتما،  ةكز املهتمون والباحثون على الفهم العميق ملفهوم الذكاء ودراسة الذكاءات املتعددوقد ر 

عي أو العلمي أو العملي، وملا هلذا املوضوع وذلك ملا يتوقع أن حيصل من خالله من مصاحل سواء على املستوى االجتما

من أتثري متوقع يف اجملاالت واجلوانب االجتماعية والتعليمة والرتبوية واإلدارية يف حياة البشر بشكل عام وحياة االخصائيني 

 االجتماعيني العملية بشكل خاص ومدى ارتباط ذلك ابألنشطة الطالبية املختلفة. 
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عريفاته وتنوعها وساهم ذلك يف اختالف وجهات نظر الباحثون حول تعريفه تعريًفا الذكاء بتعدد تكما يتسم 

ن هذا مل مينع العلماء أعلمًيا يتفق عليه، وذلك أدى إىل عدم االتفاق على مقياس موحد للذكاء ليساعدهم يف قياسه، إال 

 ابلصدق والثبات يف التنبؤ مبستوى الذكاءمن االستمرار يف حماولتهم لتعريف الذكاء من أجل بناء مقاييس للذكاء تتميز 

(. الذكاء هو قدرة الشخص على الفهم واالبتكار والتوجيه اهلادف للسلوك ابإلضافة إىل النقد الذايت 2003)حسني،

(.  وقد عرفه كلفن على أنه قدرة الشخص على التعلم والقدرة على التحصيل، كما عرفه وكسلر على 2003)حسني، 

 (.2008ية للشخص على العمل اهلادف والتفاعل الناجح مع البيئة والتفكري املنطقي )عامر، أنه القدرة الكل

( الذكاء أبنه قدرة 2008عمل العلماء على حتديد مفاهيم ونظرايت تفسر مفهوم الذكاء، فقد عرف عامر )و 

تكوين العضوي، وبذلك تكون عضوية ذات أساس يف التكوين اجلسماين، ويرجع اختالف األفراد فيه إىل اختالفهم يف ال

( الذكاء أبنه القدرة على التصرف السليم يف املواقف اجلديدة، Sternموروثة، ومع ذلك الذكاء يتأثر ابلبيئة. عرف سرتن )

( فيعرف الذكاء أبنه قدرة الفرد على الفهم واالبتكار والتوجيه اهلادف للسلوك والنقد الذايت، وذلك Binetأما بينيه )

(. وبناء على 2008الفرد على فهم املشكالت والتفكري يف حلها وقياس هذا احلل وتعديله أو نقضه، )عامر، يع  قدرة

(. وبناء على 1976ذلك أكدت تعريفات العلماء للذكاء على انه عملية التعلم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة )السيد، 

ملفهوم لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطالب وذلك من ما سبق اهتمت املؤسسات الرتبوية والتعليمية بتطوير هذا ا

(. وذلك ما تسعى إليه 2005أجل إكساهبم املزيد من املعرفة والعلوم الفكرية واالجتماعية والنفسية )حممد وآخرون ،

ة هذه الدراسة من خالل التعرف على الذكاء االجتماعي لدى طالب اخلدمة االجتماعية يف خمتلف املستوايت الدراسي

 يف اجلامعة. 

فرمبا يعود اختالف العلماء والباحثني يف حتديد مفهوم الذكاء أو القدرة على تعريفه تعريفاً موحداً بني املهتمني 

إىل اختالف توجهات العلماء والباحثني الذين تناولوا هذا املفهوم، فمن املتوقع أن  صص هؤالء العلماء يؤثر يف رؤيتهم 

 وحتديدهم له. 



 جامعة الفيوم   -الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية 

 

 

 

 

 

 

802 

 العدد الواحد والعشرون

أن مفهوم الذكاء يشمل عامل  أكد على 1904( إىل أن تشارليز سبريمان يف عام 2008عامر ) فقد أشار

ذكاء عام رئيسي ويقع حتت هذا العامل العام عدة عوامل خاصة، ولكن هذه العوامل ذات أمهية اثنوية للعامل العام 

العاملني أيضاً، وتع  الذكاء العام  (   على أمسه ويطلق عليها نظريةSpearmanككل، وأطلق عليها نظرية سبريمان )

 والذكاء اخلاص. 

( واليت أطلق عليها نظرية العوامل األولية أو Thurstone( ظهرت نظرية ثورستون )1936ويف عام )

القدرات العقلية األولية، وذلك ميثل اجتاه التحليل العاملي، وكانت دراساته حول التكوين العقلي اليت توصل من خالهلا 

إىل حتديد العوامل األولية اليت يرى أهنا تشرتك يف تكوين الذكاء، ويرى ثورستون أن كل قدرة من هذه القدرات األولية 

القدرة على الطالقة و القدرة اللفظية، و مستقلة نسبياً عن األخرى، وتشتمل العوامل والقدرات األولية على القدرة العددية، 

 (.2008القدرة على التذكر )عامر،و القدرة االدراكية، و رة على االستدالل االستقرائي، القدو القدرة املكانية، و اللفظية، 

وظهرت نظرية ثورنديك ويطلق عليها أيضًا نظرية الذكاء احملدد بشبكة عصبية أو العوامل املتعددة، كما يرى 

ا ويشري إىل أن الذكاء ليس إال نفسيً  اثورنديك أن التحليل الدقيق للذكاء يظهر وجوب تعريفه فسيولوجًيا، وقد قدم تعريفً 

ن األفراد خيتلفون يف الذكاء بقدر اختالفهم يف األفكار اليت تستطيع عقوهلم إجرائها، أجمرد ربط أو تكوين بني الروابط، و 

 فهو يعتقد أن الذكاء هو حصيلة عدد من القدرات العقلية املرتابطة بعضها البعض وهو ما عرف الحًقا بنظرية العوامل

 (.2008املتعددة )عامر،

( ما يعتقده بوجود عدة ذكاءات وليس ذكاء واحد بناءاً على أحباث وقياسات قام Gardnerيف حني وضع جاردنر )

بعملها وطورها على مدى سنوات وهذه الذكاءات تساعد الشخص يف حل املشاكل اليت تواجهه ويف تكوين منتجات 

 لى النحو التايل:و إبداعات فريدة ويف متثيل املعرفة، عأ

)الذكاء اللغوي، الذكاء املنطقي الرايضي، الذكاء املكاين، الذكاء املوسيقي، الذكاء اجلسمي احلركي، الذكاء االجتماعي، 

الذكاء الطبيعي، الذكاء الشخصي، الذكاء الوجودي( وقد تناول تعريف الذكاء االجتماعي: أبنه القدرة على التفاعل 
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(، Gardner، 1983: 29-42ورؤية األشياء من خالل منظور أو رؤية اآلخرين هلا )واالتصال بني األشخاص 

جيايب مع ( فقد عرف الذكاء االجتماعي: أبنه قدرة الفرد على التواصل والتفاعل االجتماعي اإل2008أما املاموط )

 اآلخرين.

للذكاءات  ةصياغة تعريفات خمتصر  وبعد استعراض ودراسة نظرية الذكاءات املتعددة وما تشتمل عليه، مكن ذلك من

 (، كما يلي:2008املتعددة )عامر، 

  الذكاء االجتماعي: قدرة الشخص على التفاعل االجتماعي وبناء العالقات االجتماعية وإدراك وفهم مشاعر

اآلخرين ودوافعهم، ابإلضافة إىل فهم إدراك الذات واملشاعر الداخلية للفرد، مع القدرة على التعامل معها 

 بكل كفاءة واقتدار. 

 .الذكاء املنطقي أو الرايضي: وهو قدرة الشخص على التحليل املنطقي والرايضي وفهم االرتباطات واستنباطها 

 .الذكاء اللغوي: وهو قدرة الفرد يف استخدام اللغة ومفرداهتا وتوظيفها التوظيف األمثل 

 وسيقية وإنتاجها والقدرة على التمييز بني الذكاء املوسيقي: وهو قدرة الشخص فهم النوتة واألمناط امل

 اإليقاعات املختلفة.

  ،الذكاء الطبيعي: وهو قدرة الشخص يف التعامل والتعايش مع العامل الطبيعي للنبات واحليوان والبيئة اخلارجية

 والتمييز بني الظواهر الطبيعية املختلفة.

 فظة عليه، والتمتع مبهارات حركية وجسمية عالية.الذكاء احلركي: وهو قدرة الشخص يف إحداث التوازن واحملا 

 .الذكاء الشخصي: والذي يعتمد على قدرة الفرد لفهم وإدراك انفعاالته الداخلية ومشاعره 

  الذكاء املكاين: وهو قدرة الشخص على التخيل املكاين وإدراك الصورة للمكان وتنسيقها واملقدرة على الرؤية

 ط واألشكال واأللوان والعالقات بينها.واحلساسية البصرية جتاه اخلطو 
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( ففسرت الذكاء أبنه 1949( أن هب قدم نظرية للذكاء واليت ظهرت يف عام )2008وقد أشار عامر، )

مركب متالزم وغري منفصل من كل الصفات الفطرية املتأصلة والصفات املتعلمة، أو كما يطلق عليها الذكاء املوروث 

ويرثه من أبويه كقوة معينة أو قدرة معينة، والذكاء املكتسب به وروث هو الذي يولد الفرد والذكاء املكتسب. فالذكاء امل

 (.2016هو ما يكتسبه الفرد نتيجة تعلم أو ظروف حميطه به )احلريري، 

وقد أشار ثورنديك إىل أن الذكاء االجتماعي يع  القدرة على فهم اآلخرين والسلوك احلكيم يف العالقات 

الذكاء أبنه القدرة على  قد نشر هذه الفكرة وأطلق عليه الذكاء االجتماعي، ولقد فسر علماء النفس هذااإلنسانية و 

م( مفهوم الذكاء االجتماعي حيث 1985تناول سرتنربج )و  (.2010)اجلبهان،  توقعهتاجعل اآلخرين يتصرفون وفق م

م( يف 1985الناجح يف احلياة، كما أكد جاردنر )ذكر أنه مستقل عن القدرات األكادميية وأنه مفتاح أساسي لألداء 

حديثه عن الذكاءات املتعددة أن فهم اإلنسان لنفسه ولآلخرين وقدرته على استخدام وتوظيف هذا الفهم يعد أحد 

؛ 2004مناذج الذكاء الشخصي والذكاء يف العالقات ابآلخرين وكالمها مهارات ذات قيمة يف احلياة )حممود وآخرون،

 (.2001؛ عبد النيب،2002حممود،

اخنفاض الذكاء االجتماعي قد يعوق جناح املتفوقني دراسيا على املستويني االكادميي ومن اجلدير يف الذكر أن 

واالجتماعي، فنجد أن املتفوقني دراسيا لديهم شعور ابمللل من املهام الروتينية وأثناء العملية التعليمية اليت تصلح للعاديني 

تعون ابملهام الصعبة واملعقدة الهنم يتعلمون أسرع مما جيعلهم ال يهتمون ابألعراف والنظم التعليمية وخاصة أهنم يستم

املقيدة حلريتهم، مما يعوق املعرفة االجتماعية ابآلداب العامة للسلوك والعادات والتقاليد االجتماعية، كما أهنم ال ينجذبون 

م أو النشغاهلم ابلتحصيل الدراسي مما يؤدي إىل عدم الرغبة يف االندماج حنو األنشطة املدرسية لعدم اشباعها الحتياجاهت

 (.2011االجتماعي )القط، 
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 الدراسات السابقة:

مت دراسة العديد من الدراسات واألدبيات ذات العالقة مبوضوع الدراسة حيث توصل الباحث إىل العديد من 

سات اليت تناولت مواضيع مشاهبة للبحث احلايل وقد مت استعراضها الدراسات ذات العالقة املباشرة مبوضوع البحث والدرا

ومناقشتها واإلفادة منها لتوجيه البحث احلايل فقد اتضح متيز الطالب املتخصصني يف علم النفس يف ذكائهم االجتماعي 

االجتماعية والقيم (، واليت تتمحور حول الذكاء االجتماعي 1997كما إشارة إىل ذلك دراسة النهراين وسفيان )

تعز  واليت استخدمت املنهج الوصفي وبلغت جامعة يف النفس علم طلبة لدى واالجتماعي النفسي ابلتوافق وعالقتهما 

، وهذه 828عينة البحث ) ( طالب وطالبة وقد تبني أن طلبة علم النفس يف جامعة تعز يتمتعون بذكاء اجتماعي عال 

لكون املرشد واإلخصائي النفسي جيب أن يتحلى بذكاء اجتماعي عال  وقد تبني وجود األدبيات النظرية النتيجة تتفق مع 

ات داللة إحصائية بني الذكاء االجتماعي والتوافق النفسي، و توصلت الدراسة إىل عدم وجود عالقة ذات داللة عالقة ذ

إحصائية بني القيم االجتماعية والتوافق النفسي واالجتماعي كما اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الذكاء 

داللة إحصائية تبعًا ملتغري املرحلة الدراسية لصاحل طلبة املرحلة االجتماعي تبعًا ملتغري اجلنس، ولكن وجدت فروق ذات 

الرابعة كما اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التوافق االجتماعي تبعاً ملتغري القيم االجتماعية والذكاء االجتماعي 

م( 2007اعي ففي دراسة القدرة )معاً لصاحل ذوي الذكاء االجتماعي العايل. وقد أكد أن للتدين أثر على الذكاء االجتم

الذكاء االجتماعي لدى طلبة اجلامعة اإلسالمية وعالقته ابلتدين وبعض املتغريات استخدم الباحث املنهج الوصفي 

طالباً. وقد توصلت الدراسة إىل أنه يوجد مستوى مرتفع للذكاء االجتماعي  16651التحليلي وبلغت عينة الدراسة 

مية بغزة، ومستوى التدين لدى طالب اجلامعة االسالمية بغزة، كما توجد عالقة ارتباطية لدى طالب اجلامعة االسال

موجبة بني درجات الطلبة على مستوى التدين ومستوى الذكاء االجتماعي، وال توجد فروق بني متوسط الطلبة والطالبات 

بني متوسط الطلبة يف املستوى األول وال توجد فروق  0.05يف مستوى قياس الذكاء االجتماعي عند مستوى الداللة 

 .0.05وطلبة املستوى الرابع يف قياس الذكاء االجتماعي عند مستوي الداللة 

http://sh22y.com/vb/t409847.html
http://sh22y.com/vb/t409847.html
http://sh22y.com/vb/t409847.html
http://sh22y.com/vb/t409847.html
http://sh22y.com/vb/t409847.html
http://sh22y.com/vb/t409847.html
http://sh22y.com/vb/t409847.html
http://sh22y.com/vb/t409847.html
http://sh22y.com/vb/t409847.html
http://sh22y.com/vb/t409847.html
http://sh22y.com/vb/t409847.html
http://sh22y.com/vb/t409847.html
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( حول مكوانت  2008هناك عالقة بني الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداين ففي دراسة ابو هاشم  ) و 

ى طالب اجلامعة املصريني والسعوديني )دراسة مقارنة( الذكاء االجتماعي و الذكاء الوجداين و النموذج العالقي بينهما لد

طالب  388طالب وطالبة منهم  755ابستخدام مقياس الذكاء االجتماعي ومقياس الذكاء الوجداين طبقت العينة على 

طالب وطالبة مصري وبينت نتائج الدراسة أن هناك وجود ارتباط موجب دال احصائًيا بني  357وطالبة سعوديني و 

ت الذكاء االجتماعي ومكوانت الذكاء الوجداين لدى طالب اجلامعة املصريني والسعوديني كما تبني وجود مسارات مكوان

دالة احصائيا للعالقات بني مكوانت الذكاء االجتماعي والوجداين لدى طالب اجلامعة املصريني والسعوديني كما تبني 

ت الذكاء االجتماعي والوجداين لطالب اجلامعة املصريني اانث( على كل من مكوان -عدم وجود أتثري للنوع )ذكور 

سعودي( على بعض مكوانت الذكاء الوجداين  -والسعوديني واتضح أن هناك فرق دال احصائيا للجنسية )مصري

لطالب اجلامعة املصريني والسعوديني، كما اتضح تشبع مكوانت الذكاء االجتماعي ومكوانت الذكاء الوجداين على 

لدى طالب اجلامعة املصريني وتبني أيضا وجود متايز مكوانت الذكاء االجتماعي ومكوانت الذكاء الوجداين  عامل عام

كما تبني أن التخصصات اإلنسانية حتصل على معدالت عالية يف الذكاء   على عاملني لدى طالب اجلامعة السعوديني.

إىل التعرف على الذكاء االجتماعي وعالقته جبودة  واليت سعت (2010التميمي واثبت )االجتماعي فقد أشارت دراسة 

( طالب وطالبة ابستخدام املنهج الوصفي، وقد توصلت 200)على طبقت  اليتا اذ القرار لدى طالب اجلامعة، و 

الدراسة إىل أن الذكاء االجتماعي لدى كلية الرتبية بفرعيها العلمي واالنساين عايل بشكل ملحوظ. كما اتضح وجود 

ا يف درجة الذكاء حصائيً إا يف درجة الذكاء االجتماعي لصاحل الذكور كما اتضح وجود فرق دال حصائيً إ فرق دال

جيابية بني الذكاء االجتماعي وجودة ا اذ القرار وتبني إنساين. كما اتضح وجود عالقة االجتماعي لصاحل التخصص اإل

ومن خالل الدراسات تبني أنه  ماعي وجودة ا اذ القرار.ا يف طبيعة العالقة بني الذكاء االجتحصائيً إوجود فرق دال 

 ( إىل التعرف على الذكاء2010سعت دراسة )املنابري،  اليوجد عالقة بني الذكاء االجتماعي والتحصيل الدراسي فقد

املكرمة  مبكة القرى جبامعة أم الرتبية كلية طالبات من عينة لدى والتحصيل الدراسي االجتماعية واملسئولية االجتماعي

م القري أعداد الرتبوي جبامعة طالبة من طالبات اإل 629ابستخدام الباحثة مقياس الذكاء االجتماعي بلغت عينة الدراسة
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وقد توصلت الدراسة إىل أنه يوجد عالقة ارتباطية دالة احصائية بني الذكاء االجتماعي واملسئولية االجتماعية وإىل عدم 

داللة احصائية بني الذكاء االجتماعي والتحصيل الدراسي وإىل عدم وجود فروق ذات داللة  وجود عالقة ارتباطية ذات

ويف دراسة مقارنة الذكاء االجتماعي بني  بني استجاابت العينة على مقياس الذكاء االجتماعي وفقا ملتغري التخصص.

واليت ضمنتها )برانمج مقرتح من منظور ينهم، فلم جتد فروق ب( 2011جرهتا )القط، أاملتفوقني واملتفوقات دراسًيا واليت 

( 129العالج املعريف السلوكي( وهي دراسة وصفية واليت استخدمت منهج املسح االجتماعي حيث طبقت الدراسة على )

 -دراك االجتماعين كل أبعاد الذكاء االجتماعي )اإلأبرز نتائج الدراسة: أطالبا وطالبة من املتفوقني دراسيا و كانت 

الكفاءة االجتماعية( تقع يف بداية شرحية الذكاء االجتماعي املرتفع، وبناء على -املعرفة االجتماعية -وافق االجتماعيالت

ما سبق ال توجد فروق احصائية ذات داللة معنوية يف الذكاء االجتماعي بني املتفوقني واملتفوقات دراسيا. وهذا قد يرجع 

ا يف خصائص العينة من حيث السن والتفوق الدراسي والعام الدراسي والبيئة ت دراسيً إىل التشابه بني املتفوقني واملتفوقا

وتبني ارتفاع الذكاء االجتماعي لدى طالب اجلامعات كما  املدرسية واجملتمع احلضري متشابه إىل حد بعيد يف خصائصه.

ذكططاء االجتماعي وعالقته مبوقع إىل التعرف على الواليت هدفت ( 1430اخلالدي )يف دراسة القط فمن خالل دراسة 

اخلارجي لدى طلبططة جامعطططة بغططداد من خالل التعرف على مستوى الذكططاء االجتماعي لديهم.  –الضبط الداخلي

( طالًبا وطالبة، 450ابستخدام املنهج الوصفي ومت اختيار عينة عشوائية من طالب جامعة بغداد حيث بلغت العينة )

ستباانت جلمع البياانت، وأشارت أبرز نتائج الدراسة: أن طلبة جامعة بغداد يتمتعون ابلذكاء واستخدمت الباحثة اال

االجتماعي، كما أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الذكاء االجتماعي وفق متغريي اجلنس لصاحل اإلانث، 

ذات داللة إحصائية يف التفاعل ما بني وال توجد فروق ذات داللة إحصائية وفق متغريي التخصص، وال توجد فروق 

)اجلنس * التخصص( لدى طالبة جامعة بغداد. وكذلك أشارت نتائج الدراسة إىل وجود ارتباط دال وحقيقي ما بني 

موقع الضبط )الداخلي( و )الداخلي اخلارجي( مع الذكاء االجتماعي، يف حني ال يوجد ارتباط دال يف العالقة بني موقع 

في وزايدة الذكاء االجتماعي يساهم يف حتسني سلوك الطالب حنو االخرين ف ي مع الذكاء االجتماعي.الضبط اخلارج

واملتفوقني ومشلت  الطلبة العاديني لدى العدواين والسلوك االجتماعي الذكاء بني ( حول العالقة2011دراسة الزغيب )
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( 168وطالبة، ) ( طالبا333) من الدراسة عينة ونتتك .االجتماعي العدواين، والذكاء السلوك مقياسي الدراسة أدوات

ردن وقد مناطق يف األ ثالث يف العاشر الصف طلبة من املتفوقني من وطالبة ( طالبا165العاديني، و ) من وطالبة طالبا

العدواين  للسلوك الكلية والدرجة االجتماعي الذكاء بني اودالة إحصائيً  سلبية ارتباطية عالقات توصلت الدراسة إىل وجود

 والعدائية والغضب اجلسدي، وأشكال العدوان االجتماعي الذكاء بني إحصائيا دالة ارتباطية عالقة وكذلك عدم وجود

 أم متفوقني أكانوا سواء عموًما للطلبة العدوان اللفظي من تقلل االجتماعي الذكاء ، كما أن زايدة املتفوقني الطلبة لدى

 اآلخرين مع والتواصل التعبري، وطرق وثيقا ابأللفاظ، ارتباطا يرتبط االجتماعي الذكاء ومن ابرز النتائج أن. عاديني

 معهم. والتعامل

في وقد اكدت الدراسات على أن األنشطة الطالبية تساهم يف حتسني العديد من املهارات احلياتية للطالب ف

( واليت ركزت على دور األنشطة الرتبوية يف تنمية املهارات احلياتية حيث هدفت إىل دراسة 2011دراسة أبو حجر )

العالقة بني النشاط املدرسي واملهارات احلياتية ودور األنشطة الطالبية يف تنمية املهارات احلياتية، وقامت الدراسة على 

األنشطة الطالبية تساهم بشكل واضح يف حتسني أداء الطالبات من حيث  املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إىل أن

املهارات التعاونية بينهم وحتسني القدرة على ا اذ القرار وتساهم يف تنمية القدرة على حل املشكالت وتنمية مهارات 

تنمية بعض املبادئ تناولت الدور الرتبوي لألنشطة الطالبية يف  اليت (2014دراسة مزيو )وأكدت ذلك االتصال. 

الرتبوية لدى طالبات املرحلة املتوسطة مبنطقة تبوك حيث استخدمت الباحثة املنهج  الوصفي ومن خالل النتائج  

توصلت الباحثة إىل أن املشاركة يف األنشطة اجلماعية القائمة على التفاعل والتعاون بني الطالب وبذل اجلهد يف نشاط 

روعات واملعسكرات مثل برامج اخلدمة العامة اليت تبىن على فلسفة العمل اجلماعي حيث معني أو أكثر كاجلوالة واملش

أهنا تدعم شعور الطالب ابلوالء واالنتماء للجماعة اليت يتبعوهنا والتجانس كما أن هذه األنشطة تسهم يف حتقيق مبدأ 

 أهنا تساهم يف غرس القيم وحتقيق الذات الشورى وتعزيز قواعد احلرية املسئولة، واملساوة بني الطالب ابإلضافة إىل

واليت ( 2015دراسة كتفي )كما أكدت على ماسبق   مانة لديهم.وتساهم يف زايدة قدرات الطالب وتعزيز قيمة األ

حول الذكاء االجتماعي وعالقته مبهارات االتصال التنظيمي ابجلامعة حيث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي دارت 
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( قسم موزعني  28( رئيس قسم وانئبيه من جمموع )  40جريت الدراسة على عينة تكونت من ) االرتباطي، فقد أ

%،  والذين مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية البسيطة، وقد توصلت الدراسة إىل  47على مجيع كليات اجلامعة ،بنسبة 

وجود عالقة بني الذكاء االجتماعي أن هناك عالقة بني الذكاء االجتماعي ومهارات االتصال التنظيمي، وكذلك  

شارت إىل أنه ال توجد عالقة بني الذكاء االجتماعي و مهارات أومهارات التحدث والكتابة، كما أن نتائج الدراسة 

(،  اليت أهتمت يف أثر حلقات حتفيظ القرآن الكرمي على 2014أما دراسة العبد اللطيف ) االستماع والقراءة.

م اخللقية، فقد ركزت على العالقة بني التحاق الطالب حبلقة التحفيظ القرآن الكرمي وبعض التحصيل الدراسي والقي

مانة( ويف سبيل حتقيق أهداف املتغريات الرتبوية مثل التحصيل الدراسي، والقيم اخللقية )الصدق، بر الوالدين ، واأل

الدراسة هي االستبانة وتوصلت نتائج الدراسة داة املستخدمة يف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي وكانت األ

منذ فرتة من الزمن أكثر من غريهم، كما توصلت  حبلقات التحفيظ إىل ارتفاع التحصيل الدراسي  للطالب امللتحقني

 مانة للطالب امللتحقني حبلقات حتفيظ القرآن الكرمي.دب احلديث واألآإىل توفر القيم اخللقية كرب الوالدين والصدق و 

من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة تبني وجود العديد من الدراسات املرتبطة و  

ابلدراسة احلالية بشكل غري مباشر وخاصة ابلعينة املستهدفة، ومل يقف الباحث على دراسة ذات عالقة مباشرة ابلدراسة 

مام حممد بن سعود اإلسالمية، ابلرغم من ارتباط هذه جبامعة اإل احلالية اليت مت تطبيقها على طالب اخلدمة االجتماعية

الدراسات ابلذكاء االجتماعي للطالب اجلامعيني إال أهنا مل تطبق على الطالب املتخصصني يف اخلدمة االجتماعية جبامعة 

ماعي واملشاركة ابألنشطة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ومل جيرى مثل هذه الدراسة من حيث العالقة بني الذكاء االجت

 االجتماعية الطالبية اجلماعية كاألنشطة الطالبية واألنشطة الكشفية واملشاركة يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي.
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 نتائج الدراسة:

وبناءً على ما سبق فقد أهتم هذا البحث بدراسة الذكاء االجتماعي وبوجوده لدى طالب اخلدمة االجتماعية  

الدراسية الدنيا والعليا، حيث أن الذكاء االجتماعي مطلب أساسي لنجاح االخصائيني االجتماعيني  مبختلف مستوايهتم

 يف عملهم وبعد مجع البياانت من املبحوثني وحتليلها ووفًقا ألهداف الدراسة وتساؤالهتا جاءت نتائج الدراسة كما يلي:

 ( يتناول البياانت األولية للمبحوثني:2أواًل: جدول رقم )

 النسبة )%( العدد )ك( الفئات البـيـــان  

 عمر المبحوثين

18  :20 55 28،5% 

23:21 67 46،8% 

 %14،7 21 فأكثر24

 %100 143 المجموع

 المعدل التراكمي للطالب في الثانوي

75:70% 13 9،1 % 

85:76% 46 31،2 % 

95:86 % 75 52،5 % 

 6،3 9 فأكثر 96

 %100 143 المجموع

 نوع المدرسة الثانوية

 47.5 68 أهلي

 52.5 74 حكومي

 %100 143 المجموع

 الحالة االجتماعية للمبحوث

 %95.1 136 أعزب

 %4.9 7 متزوج

 %100 143 المجموع

 الدخل الشهري الفردي من الجامعة

840 141 98.6 

 1.4 2 ال يوجد

 %100 143 المجموع

 

الوالدينالدخل الشهري الفردي من   

 %4،2 6 ال يوجد دخل

 % 50،9 57 فأقل 900

901 :1500 14 9،8 % 
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1501:2100  7 4،9 % 

فأكثر 2101  6 4،2% 

 %100 143 المجموع

 المستوى الحالي بالجامعة

 %57،4 82 والثانياألول 

 %42،6 61 السادس: الثامن

 %100 143 المجموع

 المعدل التراكمي الحالي بالجامعة

 

3:1 29 20،3% 

4:3.01 33 23.1% 

5:4،1 16 11.25 

 %54.5 78 المجموع

 %45.5 65  الفاقد 

إىل  21( والذي يوضح البياانت األولية للمبحوثني: اتضح أن عمر املبحوثني الذي يقعون بني 2ابستقراء اجلدول رقم )

 فأكرب. 24أعمارهم  %14.7سنة و 20إىل  18من  %28.5منهم  %46.8ميثلون  23

يف مدارس أهلية. ما احلالة  %47.5من املبحوثني درسوا الثانوية العامة يف مدارس حكومية و %25.5كما تبني أن 

منهم متزوجني فقط. والدخل الشهري للمبحوثني  %4.9إىل أهنم غري متزوجني و %95االجتماعية للمبحوثني فقد أشار

 رايل. 840قدر بط يستلمون مكافأة اجلامعة واليت ت %98.6تبني أن 

رايل كمصروف  900منهم إىل أهنم يستلمون  %50أما ابلنسبة للدخل الشهري املساند من الوالدين فقد أشار 

رايل فأكثر وفقط  1501يستلمون  %9.1رايل من والديهم و  1500إىل  901يستلمون  %9.8من والديهم فأقل و

من املبحوثني يصنفون على أهنم يف املستوايت  %57.4 أن تبني كماال يتلقى أي مصاريف مادية من والديهم   4.2%

ابملستوايت العليا يف قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية شعبة  %42.6 و الدنيا ابجلامعة أي ابملستوى األول أو الثاين

اكمي لعينة البحث تبني من استقراء املعدل الرت  وقداخلدمة االجتماعية أي أهنم ابملستوى السادس أو السابع أو الثامن. 

معدهلم الرتاكمي  %11، وأن 300معدالهتم أقل من  %20وأن  4.01، 3.01تقع معدالهتم اجلامعية بني  %23أن 
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مل يوضحوا معدهلم الرتاكمي وهذا يشري إىل حتفظ قرابة نصف العينة من االفصاح عن  %45.5، وأن 5إىل 4.1بني 

 معدالهتم الرتاكمية.

 املشاركة لدى الطالب: ( يوضح نوع3جدول رقم )

 النسبة )%( العدد )ك( الفئات البـيـــان

 املشاركة يف حلقات القرآن

 

 %73،4 105 نعم

 %26.6 38 ال

 % 100 143 اجملموع

 املشاركة يف األنشطة الطالبية

 %60،8 87 نعم

 %39،2 56 ال

 %100 143 اجملموع

 املشاركة يف الكشافة

 %19.6 28 نعم

 %80,4 113 ال

 %100 143 اجملموع

 

( والذي اشتمل على أبرز األنشطة اليت شارك هبا الطالب ويتوقع أن هلا عالقة يف 3ابستقراء اجلدول رقم )

من املبحوثني سبق أن اشرتكوا يف حلقات حتفيظ  %73.45تنمية الذكاء االجتماعي، حيث أشارت النتائج إىل أن 

مل يسبق هلم  %39.2كذلك سبق هلم املشاركة يف األنشطة الطالبية و  %60.8املشاركة. ومل يسبق هلم  %26.6القرآن و

 مل يسبق هلم املشاركة يف الكشافة. %80.4سبق هلم االشرتاك يف األنشطة الكشفية و %19.6املشاركة، و

 



 جامعة الفيوم   -الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية 

 

 

 

 

 

 

813 

 العدد الواحد والعشرون

 ( يوضح البياانت األولية ألسرة الطالب:4اثنًيا: جدول رقم )

 النسبة )%( العدد )ك( الفئات البـيـــان

 الدخل الشهري لألسرة
 

 

 %17،5 25 فأقل8000

16000:8001 25 17.5% 

 %18،1 26 16001فأكثر 

 53.1 76 اجملموع

 49.1 67 الفاقد

 احلالة املهنية لألب
 %62.9 90 يعمل 

 % 37.1 53 ال يعمل

 %100 143 اجملموع

 احلالة املهنية لألم
 9.1 13 تعمل

 90،9 130 ال تعمل

 %100 143 اجملموع

 املستوى التعليمي لألب

 26،6 38 ابتدائي فأقل

 11،9 17 متوسط

 31،5 45 اثنوي

 24.5 35 جامعي

دكتوراه-ماجستري  8 5.6 

 %100 143 اجملموع

 املستوى التعليمي لألم

 43.4 62 ابتدائي فأقل

 17.5 25 متوسط

 25.9 37 اثنوي

 12.6 18 جامعي

دكتوراه-ماجستري  1 .70  

 %100 143 اجملموع

 احلالة الزواجية للوالدين

 123 86 متزوجان

 8 5.6 منفصالن

 12 8.4 أحدهم متويف

 %100 143 اجملموع

من أفراد العينة مل يفصحوا  %49( والذي اشتمل على البياانت األولية لألسرة اتضح أن 4ابستقراء جدول رقم )

يرجع ذلك إىل جهلهم بدخل األسرة أو نوع من أنواع احلفاظ على سرية معلومات األسرة اليت ال عن دخل أسرهم وقد 
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دخلهم  %17.5رايل فأكثر، وأن قرابة  16001دخلهم  %18يفصح عنها يف اجملتمع السعودي غالًبا كما تبني أن 

 رايل.8001:16000فأقل وبنفس النسبة من يرتاوح دخلهم بني  8000

 %90.9ال يعلمون. أما احلالة املهنية لألم فأتضح أن  %37.1منهم يعملون و %62.9حلالة املهنية لألب كما تبني أن ا

 يعلمن. %9.1ال يعملن وفقط 

حيملون الشهادة االبتدائية أو أقل منها،  %26.2ابء حيملون الشهادة الثانوية ومن األ %31واتضح من اجلدول أن 

ما شهادة ماجستري إحيملون  %5.6حيملون الشهادة املتوسطة، و %11.9ا أن حيملون الشهادة اجلامعية، كم 24.5%

 أو دكتوراه.

حيملن الشهادة االبتدائية أو أقل وأما من حيملن الشهادة الثانوية  %43.4أما ابلنسبة ألمهات املبحوثني فقد تبني أن 

وفقط أقل  %12.6شهادة اجلامعية ومن حيملن ال %17.5ومن حيملن الشهادة املتوسطة  %25.9فقد كانت نسبتهن 

 %86أحدمها متويف و %8.4فقط منفصلني و %5.6حيملن شهادة املاجستري. وتبني أن والدين املبحوثني  %7من 

 يعيشان مًعا.

( يتناول متوسطات أبعاد الذكاء االجتماعي وجمموع متوسط الذكاء االجتماعي لدى 5جدول رقم )

     طالب اخلدمة االجتماعية:         

 الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط البعد  م

 2 0.56 2.47 االدراك االجتماعي 1

 4 0.60 2.36 التوافق االجتماعي 2

 1 0.59 2.57 ةاملعرفة االجتماعي 3

 3 0.63 2.46 ةالكفاءة االجتماعي 4

 ، 595 2.49 الذكاء االجتماعي
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أبعاد الذكاء االجتماعي ومتوسط الذكاء االجتماعي لدى ( الذي يوضح متوسطات 5ابستقراء جدول رقم )

وهنا مفاتيح  ،.595وابحنراف معياري  2,49مبتوسط مرتفع قدره  الطالب اجلامعيني املتخصصني ابخلدمة االجتماعية

 – 1.68يعترب منخفض، وكل ما يقع بني قيمة  1.67-1املتوسطات يف هذه الدراسة حيث أن كل ما يقع بني قيمة 

 وعند استعراض نتائج أبعاد الذكاء االجتماعي تبني أن .يعترب مرتفع 3-2.35يعترب متوسط، وكل ما يقع بني  2.34

دراك يليه بعد اإل، 63وابحنراف معياري قدره  2.57تماعية مبتوسط قدره بعد املعرفة االجبعد لدى املبحوثني هو  أعلى

وابحنراف معياري  2.46مث بعد الكفاءة االجتماعية مبتوسط ، 56وابحنراف معياري  3.47االجتماعي مبتوسط قدره 

جتماعية مبتوسط كأقل األبعاد يف مستوى الذكاء االجتماعي لدى طالب اخلدمة اال  االجتماعي وجاء بعد التوافق، 63

 وابلرغم من ذلك إال أنه الزال يف خانة املتوسطات املرتفعة.، 60وابحنراف معياري  2.36قدره 

وبناء على ذلك يتضح أن مجيع أبعاد الذكاء االجتماعي تقع يف بداية الذكاء االجتماعي املرتفع حيث 

.  وذلك 2.49حممد بن سعود االسالمية هو  متوسط الذكاء االجتماعي لطالب اخلدمة االجتماعية يف جامعة اإلمام

( والذين أشاروا إىل ارتفاع الذكاء االجتماعي لدى طالب العلوم االنسانية كما 2010يتفق مع دراسة التميمي واثبت )

( واليت توصلت أبن املتفوقني واملتفوقات نسبة ذكائهم تقع يف بداية املرتفع وتتفق كذلك 2011تتفق مع دراسة القط )

 (.1997دراسة النهراين وسفيان )مع 

ويتضح أن متوسطاهتم تقع يف بداية املرتفع ومل تصل حد أعلى املرتفع يف الذكاء االجتماعي وأبعاده  

املختلفة. وذلك يشري إىل إمكانية تنمية الذكاء االجتماعي لدى طالب اخلدمة االجتماعية من خالل دراستهم يف 

ماعيني حيتاجون إىل العديد من املهارات االجتماعية اليت تعينهم على النجاح يف اجلامعة خاصة أن االخصائيني االجت

 سر احملتاجة.األأفراد جمال عملهم مع 
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 ( يتناول بعد اإلدراك االجتماعي لدى املبحوثني6جدول رقم )

 م
 

 العبارة
االحنراف  نعم أحياان ال

 الرتتيب املتوسط املعياري
 % ك % ك % ك

1 
فهم التعبريات غري اللفظية ميكن  

 6 2.44 0.53 45.5 65 53.1 76 1.4 2 لآلخرين

2 
أستطيع التمييز بني االستجاابت 

 املختلفة لآلخرين
3 2.1 63 44.1 77 53.8 0.54 2.51 4 

3 
لدي القدرة على فهم انفعاالت 

 2 2.68 0.48 69.9 100 28.7 41 1.4 2 اآلخرين

4 
يف أستطيع تقدير مشاعر اآلخرين 

 املواقف الصعبة
1 0.7 30 21 112 78.3 0.43 2.77 1 

5 
ميكن  التنبؤ ببعض سلوكيات 

 5 2.48 0.58 53 76 42 60 4.9 7 اآلخرين

6 
أستطيع التحكم يف االنفعاالت يف 

 املواقف الصعبة
15 10.5 73 51 55 38.5 0.63 2.27 9 

7 
أمتتع ابلقدرة على فهم دوافع 

 7 2.32 0.64 42.7 61 47.6 68 9.8 14 اآلخرين

8 
أملك القدرة على التعاطف اجليد 

 حنو اآلخرين
3 10.5 43 30.1 97 67.8 0.51 2.65 3 

 8 2.29 0.65 39.9 57 49.5 71 10.5 15 ميكن  معرفة اهتمامات اآلخرين 9

10 
أستطيع التنبؤ ببعض أفكار 

 10 2.23 0.63 35.7 51 51.7 74 12.6 18 اآلخرين

  2.46 0.56       اجملموع 
 

( والذي يقيس مستوى االدراك االجتماعي لدى املبحوثني وهو البعد األول من أبعاد الذكاء 6ابستقراء اجلدول رقم )

االجتماعي اتضح أن هناك سبع عبارات تقع يف خانة املتوسطات املرتفعة وأربع عبارات تقع يف خانة املتوسط.  وقد تبني 

وهذه النتيجة تتفق مع ما  ،43وابحنراف معياري  2.77اآلخرين احتل املرتتبة األوىل مبتوسط أن تقدير املبحوثني ملشاعر 

( من أن مهارات الذكاء 1996م( كما تتفق مع ما توصل إليه دراسة ابو حطب )2011توصلت إليه دراسة القط )

كما أن قدرة املبحوثني على فهم   ملشاعر اآلخرين. ةاالجتماعي تساهم يف مساعدة األفراد على أن يكونوا أكثر حساسي
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تى يف املرتبة الثالثة متلك املبحوثني القدرة أو ، 48وابحنراف معياري . 2.68انفعاالت اآلخرين احتل املرتبة الثانية مبتوسط 

ز تت العبارة أستطيع التمييأ. ويف املرتبة الرابعة ،51وابحنراف معياري  2.65على التعاطف اجليد حنو اآلخرين مبتوسط 

. ويف املرتبة اخلامسة كانت قول املبحوثني ،54وابحنراف معياري  2.51بني االستجاابت املختلفة لألخرين مبتوسط 

ما يف املرتبة السادسة فقد أتت العبارة أ. ،58وابحنراف معياري  2.48ميكن  التنبؤ ببعض سلوكيات اآلخرين مبتوسط 

ويف املرتبة السابعة كانت العبارة ميكن   ،53وابحنراف معياري  ،2.44مبتوسط ميكن  فهم التعبريات غري اللفظية لآلخرين 

ويف املرتبة الثامنة كانت العبارة ميكن   ،64وابحنراف معياري  ،2.32فهم التعبريات غري اللفظية لآلخرين مبتوسط قدره 

ة التاسعة كانت العبارة أستطيع التحكم ويف املرتب ،65وابحنراف معياري  ،2.29معرفة اهتمامات اآلخرين مبتوسط قدره 

ويف املرتبة العاشرة كانت العبارة أستطيع التنبؤ  ،63وابحنراف معياري  ،2.27يف االنفعاالت يف املواقف الصعبة   مبتوسط 

 .،63وابحنراف معياري  2.23ببعض أفكار اآلخرين مبتوسط 
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( والذي يقيس مستوى التوافق االجتماعي لدى املبحوثني وهو البعد الثاين من أبعاد الذكاء 7ابستقراء اجلدول رقم )
 االجتماعي اتضح أن هناك ست عبارات تقع يف خانة املتوسطات املرتفعة وأربع عبارات تقع يف خانة املتوسط.  

عالقات اجتماعية انجحة احتل املرتتبة األوىل مبتوسط وتبني أن عبارة املبحوثني لديهم مقدرة على تكوين 
كما أن املبحوثني يفضلون العمل االجتماعي عن العمل الفردي احتل املرتبة الثانية مبتوسط ،  53وابحنراف معياري  2.62
لآلخرين مبتوسط ن املبحوثني جييدون مهارة االستماع الواعي أتى يف املرتبة الثالثة أ. و ،60وابحنراف معياري  2.58قدره 
وابحنراف ، 2.46. ويف املرتبة الرابعة اتت العبارة أملك القدرة على تذكر األمساء والوجوه ،58وابحنراف معياري  2.51
ومعها بنفس املتوسط أسعى لنقل خربايت لآلخرين. ويف املرتبة اخلامسة كانت قول املبحوثني أشارك اآلخرين ، 61معياري 

. أما يف املرتبة السادسة فقد أتت العبارة أستطيع التوافق ،60وابحنراف معياري  2.37مبتوسط قدره يف مناسباهتم املختلفة 
ويف املرتبة السابعة كانت العبارة أملك القدرة  ،58وابحنراف معياري  2.32مع اآلخرين مع اختالف شخصياهتم مبتوسط 

 ني:( يتناول بعد التوافق االجتماعي لدى املبحوث7جدول رقم )
 م

 

االحنراف  نعم أحياان ال العبارة
 املعياري

 الرتتيب املتوسط

 % ك % ك % ك

 1 2.62 0.53 65.7 94 31.5 45 2.8 4 لدي مقدرة على تكوين عالقات اجتماعية انجحة 1

 2 2.53 0.60 59.4 85 34.3 49 6.3 9 أفضل العمل االجتماعي عن العمل الفردي 2

 9 1.77 0.67 14.7 21 48.3 69 37.1 53 يف األنشطة اجملتمعيةأقضي أوقات فراغي  3

 5 2.37 0.60 44.1 63 49 70 0,7 10 أشارك اآلخرين يف مناسباهتم املختلفة 4

 8 2.27 0.67 40.6 58 46.2 66 13.3 19 ةأميل ال اذ دور القائد يف املواقف املختلف 5

  4 2.46 0.61 53.1 76 40.6 58 6.3 9 أملك القدرة على تذكر األمساء والوجوه 6

 7 2.30 0.59 37.1 53 55.9 80 0,7 10 أملك القدرة على التأثري يف اآلخرين 7

 6 2.32 0.58 39.2 56 54.5 78 6.3 9 هتمأستطيع التوافق مع اآلخرين مع اختالف شخصيا 8

 3 2.51 0.58 55.9 80 39.2 56 4.9 7 أجيد مهارة االستماع الواعي لآلخرين 9

 م 4 2.46 0.62 54.5 78 37.8 54 7.7 11 أسعى لنقل خربايت لآلخرين 10

  2.36 0.60       اجملموع 
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ويف املرتبة الثامنة كانت العبارة أميل ال اذ دور القائد  ،59وابحنراف معياري  2.30على التأثري يف اآلخرين مبتوسط قدره 
ويف املرتبة التاسعة كانت العبارة أقضي أوقات فراغي   ،، 67وابحنراف معياري  2.27يف املواقف املختلفة مبتوسط قدره 

 .،67وابحنراف معياري  1.77يف األنشطة اجملتمعية مبتوسط منخفض قدره 

 لدى املبحوثني: املعرفة االجتماعيةد ( يتناول بع8جدول رقم )
 م

 

 

 العبارة

االحنراف  نعم أحياان ال
 املعياري

 الرتتيب املتوسط

   % ك % ك % ك

 8 2.46 0.61 53.1 76 40.6 58 6.3 9 تصرفايت تتفق مع ثقافة جمتمعي 1
التزم ابملعايري االجتماعية يف املناسبات  2

 االجتماعية
5 3.5 37 25.9 101 70.6 0.52 2.67 4 

 5 2.60 0.52 62.9 90 35 50 2.1 3 اراعي السلوكيات املرغوبة يف عالقايت االجتماعية 3
 10 2.43 0.58 47.6 68 48.3 69 4.2 6 اتقبل التغريات املختلفة احمليطة بوعي 4
 6 2.52 0.58 56.6 81 39.2 56 4.2 6 أراعي التقاليد العامة يف املواقف املختلفة 5

 3 2.69 0.52 72 103 25.2 36 2.8 4 ألتزم بقواعد السلوك االجتماعي يف تصرفايت 6

أراعي آداب السلوك العام يف األماكن اليت  7
 أتواجد فيها

3 2.1 26 18.2 114 79.7 0.47 2.77 1 

 2 2.71 0.45 71.3 102 28.7 41 - - أتصرف حبكمة عند تعاملي مع اآلخرين 8
 7 2.48 0.55 51.7 74 45.5 65 2.8 4 يف تعاماليتأدرك فروق الثقافات  9

أملك القدرة على ضبط النفس يف املواقف  10
 املختلفة

9 6.3 60 42 74 51.7 0.61 2.45 9 

  2.57 0.59       المجموع 
 

( واملرتبط ببعد املعرفة االجتماعية كأحد أبعاد الذكاء االجتماعي لدى طالب 8ابستقراء اجلدول رقم )
البكالوريوس يف اخلدمة االجتماعية اتضح أن مجيع عبارات البعد تقع يف خانة املتوسطات املرتفعة وال يوجد أي عبارة 
وقعت يف خانة املتوسطات املنخفضة. وتبني أن مراعاة الطالب آلداب السلوك العام يف األماكن اليت يتواجدون هبا أتى 

م(. 2011. النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة )القط، ،47راف معياري وابحن 2.77يف املرتبة األوىل مبتوسط قدره 
وابحنراف معياري  2.71واحتلت املرتبة الثانية لدى املبحوثني أهنم يتصرفون حبكمة عند تعاملهم مع اآلخرين مبتوسط قدره 

وابحنراف معياري  2.69 مبتوسط قدره . وجاء يف املرتبة الثالثة العبارة التزم بقواعد السلوك االجتماعي يف تصرفايت،45
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وكذلك هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت اليه الدراسة السابقة. ويف املرتبة الرابعة العبارة التزم ابملعايري االجتماعية ،. 52
  .،52وابحنراف معياري  2.67يف املناسبات االجتماعية مبتوسط قدره 

بارة اراعي السلوكيات املرغوبة يف عالقايت االجتماعية مبتوسط قدره ويف املرتبة اخلامسة لدى املبحوثني كانت الع
مبتوسط  املختلفة . ويف املرتبة السادسة لدى املبحوثني عبارة أراعي التقاليد العامة يف املواقف،52وابحنراف معياري  2.60
قافات يف تعاماليت مبتوسط قدره . ويف املرتبة السابعة كانت العبارة أدرك فروق الث،58وابحنراف معياري  2.52قدره 
 2.46. ويف املرتبة الثامنة كانت العبارة تصرفايت تتفق مع ثقافة جمتمعي مبتوسط قدره ،55وابحنراف معياري  2.48

. ويف املرتبة التاسعة كانت العبارة أملك القدرة على ضبط النفس يف املواقف املختلفة مبتوسط قدره ،61وابحنراف معياري 
 2.43. ويف املرتبة العاشرة كانت العبارة اتقبل التغريات املختلفة احمليطة بوعي مبتوسط قدره ،61راف معياري وابحن 2.45

 .،58وابحنراف معياري 

 لدى املبحوثني: الكفاءة االجتماعية( يتناول 9جدول رقم )

االحنراف  نعم أحياان ال العبارة م
 املعياري

 الرتتيب املتوسط

 % ك % ك % ك

 2 2.62 0.55 65.7 94 30.8 44 3.5 5 احرص على مشاركة اآلخرين يف حل مشكالهتم 1

 1 2.71 0.49 73.4 105 24.5 35 2.1 3 اابدر بتقدمي النصيحة لآلخرين احملتاجني هلا 2

 4 2.46 0.54 49 70 48.3 69 2.8 4 أحسن التصرف يف املواقف الصعبة 3

 8 2.34 0.63 42.7 61 49 70 8.4 12 املواقف الصعبةأستطيع ارضاء مجيع األطراف يف  4

 6 2.41 0.61 47.6 68 46.2 66 6.3 9 أملك مهارة التفاوض مع اآلخرين 5

 3 2.57 0.53 60.1 86 37.1 53 2.8 4 أحسن القيام ابألعمال املكلف هبا 6

أستطيع اصدار أحكام صحيحة يف املواقف  7
 املختلفة

11 7.7 78 54.5 54 37.8 0.59 2.30 9 

 5 2.42 0.54 45.5 65 51.7 74 2.8 4 أقدر املواقف من جوانبها املختلفة 8

 7 2.35 0.66 46.2 66 43.4 62 10.5 15 أجيد توجيه النقد دون إحراج اآلخرين 9
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1
0 

أستطيع تقدمي بدائل متعددة حلل مشكالت 
 اآلخرين

 م5 2.42 0.62 49.7 71 43,4 62 7 10

  2.46 0.63       اجملموع 

 

( واملرتبط ابلبعد الرابع وهو بعد الكفاءة االجتماعية كأحد أبعاد الذكاء االجتماعي لدى طالب 9ابستقراء اجلدول رقم )
البكالوريوس يف اخلدمة االجتماعية اتضح أن هناك مثاين عبارات تقع يف خانة املتوسطات املرتفعة وال يوجد إال عبارتني 

 تقع يف خانة املتوسط.  

وابحنراف معياري  2.71عبارة األوىل لدى الطالب أابدر بتقدمي النصيحة لألخرين مبتوسط قدره وتبني أن ال
وابحنراف معياري  2.62. واحتلت املرتبة الثانية عبارة حرصهم على مشاركة اآلخرين يف حل مشكالهتم مبتوسط قدره ،49
. ،53وابحنراف معياري  2.57ف هبا مبتوسط قدره . كما احتلت املرتبة الثالثة عبارة أحسن القيام ابألعمال املكل،55

. واحتلت ،54وابحنراف معياري  2.46واحتلت املرتبة الرابعة عبارة أحسن التصرف يف املواقف الصعبة مبتوسط قدره 
. وكذلك العبارة ،54وابحنراف معياري  2.42املرتبة اخلامسة عبارة أقدر املواقف من جوانبها املختلفة مبتوسط قدره 

ستطيع تقدمي بدائل متعددة حلل مشكالت اآلخرين بنفس املتوسط. واحتلت املرتبة السادسة عبارة أملك مهارة التفاوض أ
. واحتلت املرتبة السابعة عبارة أجيد توجيه النقد دون إحراج ،61وابحنراف معياري  2.41مع اآلخرين مبتوسط قدره 

واحتلت املرتبة الثامنة أستطيع ارضاء مجيع األطراف يف املواقف  .،66وابحنراف معياري  2.35اآلخرين مبتوسط قدره 
. واحتلت املرتبة التاسعة عبارة أستطيع اصدار أحكام صحيحة يف ،63وابحنراف معياري  2.34الصعبة مبتوسط قدره 

 .،59وابحنراف معياري  2.30املواقف املختلفة مبتوسط قدره 

 

 مستقلتني للفروق يف مستوى الذكاء االجتماعي لدى الطالب ( نتائج اختبار ت لعينتني 10جدول رقم ) 
 ابختالف املشاركة يف األنشطة الطالبية

 الداللة  قيمة )ت( االحنراف املعياري املتوسط التكرار اجملموعات
 (0،225)  2,50 84 نعم

2,36 020. 
 ( 0،24)  2,41 55 ال
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( والذي يوضح الفروق بني من شارك يف األنشطة الطالبية مع الذكاء االجتماعي، 10ابستقراء اجلدول رقم )

( مما يع  وجود فروق ذات داللة احصائية بني من شارك ابألنشطة الطالبية 0.020فمن خالل قيمة مستوى الداللة )

لصاحل من يشاركون يف ( وهذه الفروق 0.05والذي ال يشارك يف الذكاء االجتماعي عند مستوى داللة االحصائية )

وابحنراف معياري ( 2.41مقابل من ال يشاركون )، 22وابحنراف معياري ( 2.50األنشطة الطالبية مبتوسط حسايب )

( على األاثر اإلجيابية للمشاركة يف األنشطة املختلفة على ارتفاع نسبة الذكاء 2011وقد أكدت دراسة القط )،  24

 االجتماعي لدى الطالب املتفوقني.

( والذي يوضح الفروق بني من شارك يف حلقات التحفيظ القرآن الكرمي مع 11اجلدول رقم )ابستقراء 

( مما يع  عدم وجود فروق 0.05(، وهي قيمة أكرب من )0.66الذكاء االجتماعي، فمن خالل قيمة مستوى الداللة )

ماعي عند مستوى الداللة ذات داللة احصائية بني من شارك حبلقات التحفيظ والذي مل يشارك يف الذكاء االجت

 .(0.5االحصائية )

 
( نتائج اختبار ت لعينتني مستقلتني للفروق يف مستوى الذكاء االجتماعي لدى الطالب 12جدول رقم )

 ابختالف متغري املشاركة يف الكشافة
 الداللة  قيمة )ت( االحنراف املعياري املتوسط التكرار  اجملموعات

     0.28  2.56 27 نعم
2.25 026. 

 0.22 2,44 112 ال

( نتائج اختبار ت لعينتني مستقلتني للفروق يف مستوى الذكاء االجتماعي لدى الطالب 11جدول رقم )
 ابختالف متغري املشاركة يف حلقات التحفيظ

 الداللة  قيمة )ت( االحنراف املعياري املتوسط التكرار  اجملموعات
 0.43 0.24 2,47 102 نعم

 66، 
 0.25 2,22 37 ال
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( والذي يوضح الفروق بني من شارك يف الكشافة مع الذكاء االجتماعي، فمن 12ابستقراء اجلدول رقم )

( مما يع  وجود فروق ذات داللة احصائية بني من شارك ابلكشافة والذي مل 0.026خالل قيمة مستوى الداللة )

 الكشافة ( وهذه الفروق لصاحل من يشاركون يف0.05يشارك يف الذكاء االجتماعي عند مستوى داللة االحصائية )

وابحنراف معياري (، 2.44مقابل من مل يشاركون مبتوسط حسايب ) ،28وابحنراف معياري ( 2.56مبتوسط حسايب )

 وتشري النتيجة السابقة إىل أتثري املشاركة يف نشاط الكشافة على مستوى الذكاء االجتماعي لدى الطالب. ، 22

 مناقشة نتائج الدراسة

تبني من خالل نتائج الدراسة ارتفاع مستوى الذكاء االجتماعي لدى طالب اخلدمة االجتماعية يف مجيع  .1

املستوايت اليت مت دراستها ويف مجيع أبعاد الذكاء االجتماعي، وذلك يشري إىل أن الذكاء االجتماعي لطالب القسم 

ودراسة التميمي ( 2011ما توصلت إليه دراسة القط )متوافق ومساند ملتطلبات مهنة اخلدمة االجتماعية وهذا يتفق مع 

حيث يتوقع أن يكون عطائهم بكفاءة ( من حيث ارتفاع مستوى الذكاء االجتماعي لدى الطالب اجلامعيني، 2010)

عالية بعد التخرج فيما ميلكون من إمكاانت ذات عالقة يف أبعاد الذكاء االجتماعي، وهذا يؤكد على أمهية اختيار طالب 

 يف املستقبل. م اخلدمة االجتماعيةقس

اتضح من خالل نتائج الدراسة واليت تناقش فروض الدراسة أن هناك فروق ذات داللة احصائية يف الذكاء  .2

االجتماعي لصاحل الطالب املشاركني يف األنشطة الطالبية اجلماعية املختلفة، وهذ يتفق مع ما توصلت اليه دراسة أبو 

نشطة الطالبية يف تنمية قدرات ومهارات الطالب االجتماعية وكذلك تتفق مع نتائج دراسة ( من أمهية األ2011حجر )

(، وقد يعود ذلك إىل طبيعة األنشطة اجلماعية اليت تقوم على التعاون والتكاتف واملساندة كل فرد يف 2014مزيو )

 اجملموعة لآلخر والقيادة والتبعية.

 تناقش فروض الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف تبني كذلك من خالل نتائج الدراسة واليت .3

( 2014الذكاء االجتماعي لصاحل الطالب املشاركني يف األنشطة الكشفية وهذ يتفق مع ما توصلت اليه دراسة مزيو )
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تنمية  واليت أكدت على أمهية املشاركة يف األنشطة الكشفية يف تعزيز التكاتف والتعاون بني الطالب وذلك يسهم يف

 .الذكاء االجتماعي. حيث تبني أنه أثر على مستوى الذكاء االجتماعي لدى طالب اخلدمة االجتماعية بشكل إجيايب

كما تبني من خالل النتائج واليت تناقش فروض الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل  .4

( واليت توصلت 2014إليه دراسة العبد اللطيف ) الطالب املشاركني يف حلقات التحفيظ، وذلك ال يتفق مع ما توصلت

إىل أن حلقات التحفيظ تساهم يف بناء شخصية الطالب وتطوير مهاراته العلمية واخللقية، ورمبا يرجع ذلك إىل طول 

ت ن طبيعة حلقاأالفرتة الزمنية اليت تفصل بني وقت االلتحاق حبلقات حتفيظ القرآن الكرمي وفرتة مجع بياانت الدراسة و 

التحفيظ ابلرغم من أنه نشاط مجاعي إال أنه رمبا يطغى عليه بعض اجلوانب الفردية أكثر من اجلماعية من حيث احلفظ 

 ابنفراد والتسميع ملعلم احللقة ابنفراد.

 توصيات الدراسة:

االجتماعية، قسام اخلدمة أتوصي الدراسة أبمهية إجراء اختبارات الذكاء االجتماعي على املتقدمني للدراسة يف  -1

وكذلك إجراء االختبار بشكل دوري من أجل متابعة التقدم يف مستوايت الطالب لتعزيز جوانب القوة يف 

 الذكاء االجتماعي وتقوية جوانب الضعف لدى الطالب.

فة تؤكد الدراسة على أمهية إدراج أبعاد الذكاء االجتماعي األربعة )اإلدراك االجتماعي، التوافق االجتماعي، املعر  -2

، الكفاءة االجتماعية( يف املواد ذات العالقة اليت يتعلمها الطالب خالل دراستهم ملهنة اخلدمة ةاالجتماعي

االجتماعية حيث أن زايدة الذكاء االجتماعي لألخصائيني سيساهم يف هتيئة اخلرجيني ومتكينهم بشكل متميز 

 يف سرعة احلصول على فرص العمل املتاحة بعد اخلرج. 

عض الربامج االجتماعية اجلماعية واألنشطة االجتماعية العملية والتطوعية اليت ميكن من خالهلا املسامهة يف تصميم ب -3

رفع مستوى الذكاء االجتماعي لدى طالب اخلدمة االجتماعية أببعادها األربعة، على سبيل املثال من خالل 

ربامج الكشفية وأنشطة خدمة ونظافة البيئة، معسكرات اخلدمة العامة واملعسكرات الكشفية وإقامة األنشطة وال
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وكذلك الربامج التطوعية خلدمة احلجاج وغريها سواء داخل الكلية أو خارجها، أي الرتكيز على الربامج 

 االجتماعية وخاصة األنشطة الطالبية اجلماعية والكشافة.

ماعي األربعة واملتمثلة يف اإلدراك عقد الدورات التدريبية لطالب اخلدمة االجتماعية حول أبعاد الذكاء االجت -4

االجتماعي والتوافق االجتماعي واملعرفة االجتماعية والكفاءة االجتماعية قبل التخرج، وذلك من أجل تنمية 

قدراهتم ومهاراهتم والذي يتوقع أن يساهم يف رفع قدرات وكفاءة األخصائيني االجتماعيني عند البحث عن 

 فرصة العمل.

يف سلوكي مجاعي لطالب اخلدمة االجتماعية يهدف إىل تنمية الذكاء االجتماعي للطالب تصميم برانمج معر  -5

املتخصصني أببعاده األربعة حيث أن العالج املعريف السلوكي يقوم على ركائز علمية للتعامل مع املشكالت 

املقرتح وتطبيقه مع طالب من منظور ثالثي األبعاد سواء كانت معرفية أو انفعالية أو سلوكية وبناء هذا الربانمج 

التخصص سيعطي الطالب أدوات متكينية تساعد على متيزهم عند النزول إىل ميدان العمل وابلتايل جناحهم 

 يف املهام اليت توكل هلم.

عادة تقييم الطالب من خالل عينة إإعادة إجراء الدراسة مرة أخرى بعد تطبيق نتائج الدراسة بعد ثالث سنوات و  -6

طالب القسم، كما ميكن إجراء بعض الدراسات ملقارنة طالب مهنة اخلدمة االجتماعية أبقسام  تكون أكرب من

مشاهبة مثل علم االجتماع وعلم النفس ملعرفة أثر التخصصات العلمية على قدرات الذكاء االجتماعي لدى 

 الطالب ومدى ارتباطها ببعض التخصصات االنسانية املرتبطة مبساعدة الناس.
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