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Social Competence and its Relationship to Emotional Intelligence of A in 

a Sample of Students in Kindergarten Department, Faculty of Education 

Abstract: 

The current research aims to study the Social Competence and its 

relationship to emotional intelligence in a sample of university students 

enrolled in kindergarten Department, Faculty of Education, HafrAlbatin - 

University of Dammam. 

Search Tools: researcher used the following tools in the current research: 

1. A Measure of Social efficiency. (Prepared by the researcher) 

2. A Measure of emotional intelligence. (Prepared by the researcher) 

Search Sample: Search has been applied to a sample of 200 female 

students from kindergarten Department, Faculty of Education, HafrAlbatin 

- University of Dammam, those their ages between (19-35) years. 

Results: The study found a set of results, including: 

a) There is a positive correlation statistically significant at the level 

(0.01) between the scores of students on the dimensions of 

parameters measure of social Competence and their grades on all 

dimensions of emotional intelligence scale and the total score for 

the test. 

b) Therewere statistically significant differencesat the level (0.01) 

between the Averages scores of female students with high social 

Competence and female students with social Competence to the 

test of "a measure of emotional intelligence" in favor of female 

students with high social competence. 

c) We can predict with social Competence of female student 

parameter in the light of the components of emotional intelligence. 

d) There were statistically significant differencesat the level (0.01) 

between the averages scores of the female students on a measure 

of Social Competence by age and number of specialization years. 

4- Keywords: Social Competence, Emotional Intelligence, Department 

of kindergarten students. 
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 مقـــــــــدمة
دعائم الشخصية، فمما ال شك فيو أن مرحلة ادلراىقة ىي ادلرحلة إذا كانت مرحلة الطفولة ىي ادلرحلة اليت ترسى فيها 

تتفق الدراسات والنظريات ، كما فادلراىقة ىي امتداد دلرحلة الطفولة ،خبلذلا وتأخذ مبلزلها الثابتة اليت تتبلور الشخصية
ومنهج حياتو حيث تشهد  السيكولوجية على أن مرحلة الشباب من أىم ادلراحل اليت يعيشها الفرد، واليت ٖتدد مسَتتو

أن تقدم أي بلد يف الوقت احلاضر ال يتوقف و واضحة، فسية واجتماعية ووجدانية سريعة و ىذه ادلرحلة تغَتات عضوية ون
وإظلا يتوقف على الثروة اإلنسانية اليت ؽلتلكها إذا أحسن توجيهها وٖتصينها ًا ا االقتصادية واالجتماعية دائمعلى مواردى

لى اكتساب التحاق الطالب باجلامعة يساعده ع، ف(72: 1004)احلياين ،ومستقببلً  اً حاضر   تظهرادلشاكل اليتمن 
اجلامعات من أنشطة طبلبية سلتلفة  وية والصحية وذلك من خبلل ما تقدمادلعرفية واحلركية واالنفعالادلهارات االجتماعية و 

كما يتيح التعليم اجلامعي فرصة لى فهم واقعي لشخصيتو،ا يساعده عاتو شللب من خبلذلا حدود قدراتو وإمكانؼلترب الطا
لبلستقبلل والتميز وإثبات الذات ٗتتلف عما تعود عليو يف ادلراحل التعليمية السابقة، وقد يواجو الطالب صعوبات يف 

والشخصي ذلك تتفاعل مع ظروفو الشخصية واألكادؽلية شلا يؤدي إىل إعاقة تقدمو وتوافقو اجلامعي واالجتماعي 
(؛لذا 1000، والصحي، وقد تنتهي بعض ىذه الصعوبات بتوافق الطالب النفسي واندماجو يف احلياة اجلامعية)ادلشرف

ؽلكن القول أن ادلستقبل الدراسي للطالب اجلامعي يعتمد على درجة توافقو واندماجو االجتماعي واألكادؽلي والشخصي 
؛ لذا تعد عملية التوافق والتكيف اليت يتمتع (5: 1002يها وىي اجلامعة)الصغَت، مع البيئة الثقافية اجلديدة اليت ينتقل إل

هبا الطالب يف التعلم اجلامعي مهمة بل تشكل مطلب أساسي لنجاحو وخاصة الطبلب ادلستجدين يف الدراسة اجلامعية 
يعترب  ىذا النوع من التكيف ، وعدم توفراء التعليم اجلامعي على أكمل وجوغلب توفره حىت يقوم الطالب ٔتهامو أثن

على أن ىناك حاجات غَت مشبعة للطالب داخل البيئة اجلامعية اليت يدرس فيها وعدم إشباع جزء من ىذه ًا مؤشر 
فًتة التعليم  احلاجات سوف يؤدي إىل نقص يف مستوى الكفاءة االجتماعية شلا يًتتب عليو نقص أو تعثر يف أدائو أثناء

؛وىنا يتوجب على اجلامعة توفَت ادلناخ الدراسي ادلناسب الذي يساعد على إشباع (288: 2990)الليل، وما بعدىا
ؽلثل العنصر البشري أغلى ما ٘تلكو حيث  .غلايب والفعال أثناء مسَتتوة اإلحاجات الطالب داخل اجلامعة كي يقوم بدور 

يت تتيحها وتوفرىا ادلؤسسة، ولذلك ؽلكن القول هو الذي ػلدد فعالية وأعلية باقي ادلوارد األخرى، الفأي مؤسسة تربوية، 
أنو من ادلمكن تطوير وتنمية أىم جانب من جوانب الشخصية للعنصر البشري، والذي سوف يؤدي بالفعل إىل زيادة 
 فعالية ذلك العنصر يف أدائو دلهامو الًتبوية، ويعتمد تقييم صلاح أي مؤسسة يف ادلقام األول على تنمية وتطوير ادلهارات

الوجدانية لدى ادلديرين وادلشرفُت وادلسئولُت والطبلب، ويف نفس الوقت يؤدي عدم تطوير تلك ادلهارات بصورة كربى إىل 
فشل ادلؤسسة يف ٖتقيق أىدفها الًتبوية، فالعنصر البشري ٔتهاراتو وقدراتو العقلية والوجدانية ؽلثل أىم دعائم التطوير 

ة عقب الكتاب وية.ىذا ولقد زاد االىتمام ٔتصطلح الذكاء الوجداين يف اآلونة األخَت والتنمية يف أي مدرسة أو مؤسسة ترب
ك عقلُت، عقل يفكر، وعقل يشعر، الذي أكد من خبللو أننا ظلليال جودلان" عن الذكاء العاطفي و دانالذي قدمو "

لذكاءات ادلتعددة وخاصة الذكاء يف  امبٌت علي مفهوم "ىوارد جاردنر" أن فهمو للذكاء الوجداين  ومن خبللأكد الذيو 
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الشخصي والذكاء البُت شخصي، حيث قامت ىذه النظرية ٔتعاجلة إعلال علم النفس ادلعريف للمشاعر والعواطف 
عن الذكاء العاطفي لتكمل نظرية الذكاءات ادلتعددة وتعمل ادلرتبطة هبا ولذلك جاءت نظرية "دانيال جودلان" والقضايا

"جاردنر" أطر العقل" فلقد كان كتاب ،والعواطف البشريةبادلعاجلة العلمية للمشاعر والوجدان  علي سد الفوارق اخلاصة
( ٔتنزلة بيان رمسي، يدحض فكرة معامل الذكاء حيث أكد من خبللو علي أنو ال يوجد وحدُةُ  2981الذي صدر عام )

وأخذ تفكَت" جاردنر" حول تعدد ء الذكا كلية من نوع واحد من الذكاء، ولكن يوجد تدرغلات عريضة تشمل أنواعاً من
: ىو القدرة علي فهم يف العبلقات ادلتبادلة بُت الناسأن الذكاء  :يتطور مع الوقت على النحو التايلذكاء أنواع ال

وقد الحظ "جاردنر" أن أساس الذكاء يف  ،ؽلارسون عملهم، وكيف نتعاون معهماآلخرين، وما الذي ػلركهم، وكيف 
والرغبات اخلاصة البشر يشمل القدرة علي التمييز واالستجابة ادلبلئمة للحاالت النفسية واألمزجة وادليول  العبلقات بُت

" جاردنر" أن مفتاح معرفة الذات يف ذكاء العبلقات الشخصية ىو التعرف علي ادلشاعر اخلاصة باآلخرين، ويضيف
 (.14:  1000) اجلبايل ،  السلوكوالقدرة علي التميز بينها، واالعتماد عليها لتوجيو 

ًا ىامًا ىف العمل والدراسة ويعترب الذكاء الوجداىن أكثر أعلية لنجاح الفرد ىف احلياة قياسًا بالذكاء ادلعرىف إذ أنو يلعب دور 
الذكاء الوجداىن بفهم الفرد لنفسو ولآلخرين وبعبلقاتو االجتماعية وتوافقو مع الظروف احمليطة يهتم وكذلك ، معاً 
، وحالة الفرد االنفعالية وتلعب االنفعاالت دوراً قدرة الفرد على النجاح ىف احلياةلك العوامل من شأهنا أن تزيد من ت،و بو

فريدًا ىف السجل العاطفى للفرد، بل وتؤثر على مسار حياتو وأسلوبو ىف احلياة، فقد تؤدى إىل العجز ىف قدرات الفرد 
ائو إذا مارس عواطفو شلارسة جيدة، فادلشكلة ليست احلالة الوجدانية ذاهتا ولكن ادلهنية وقد تقود تفكَته وترفع مستوى أد

ىف سبلمتها وكيفية إدارهتا والتحكم فيها، بل وصلاح اجملتمع ىف ٖتقيق أىدافو يتوقف على الكفاية اإلنتاجية لكل فرد فيو، 
شخصيتو، والىت ٖتقق لو قدر من الرضا والسعادة، وكفاية الفرد ال تتحقق إال بوضعو ىف ادلهنة الىت تتفق واإلطار العام ل

وغلب أن يتحلى الفرد بالعديد من القدرات االنفعالية و الىت تتمثل ىف وعيو ٔتشاعره  وانفعاالتو والتحكم ىف نزعاتو 
 .(151: 1007،يوسفوقراءتو دلشاعر اآلخرين والتعامل معهم ٔترونة) 

( علي أعلية الًتبية النفسية كإطار لتنمية مهارات الكفاءة االجتماعية واألخبلقية:فيقول اهلل 510: 1007)مسلم،ويؤكد
عز وجل "إن اهلل ال يغَت ما بقوم حىت يغَتوا ما بأنفسهم" ىذه اآلية القرآنية الكرؽلة ىي جوىر مفهوم الًتبية النفسية، 

أ بنفسو وأحداث نوع من التغيَت الذايت، دلا يعتقد أنو غَت مبلئم يف مهاراتو فهي عملية هتدف دلساندة الفرد على أن يبد
تغيَت، فلن يتخلص أحد من معاناتو وقصوره إال إذا كان لديو إرادة ال ،مساعدة أنفسهموسلوكو، ومساعدة الناس على 

ن مستويات التفاعل االجتماعي وتشَت األدلة النظرية والواقعية إىل أن ىناك حد أدىن م ،وساعده ذوي اخلربة يف ذلك
وأن  ،دة النفسية ويتهدد توافقو النفسيينبغي أن يتوفر لكل شخص، فإذا حرم منو يصبح أقرب إىل الشعور بالوح

اطلفاض مهارات الكفاءة االجتماعية يؤدي إىل فشل احلياة االجتماعية، وتكرار الضغوط، وفشل العبلقات ادلتبادلة بُت 
على أعلية برامج التنمية الوجدانية واالجتماعية، وضرورة "جودلان"ويؤكد أيضاً  ،(265، 1000، اجلبايل)األشخاص

وكل من يقوم بالريادة يف تقدؽلها كجزء من ادلقرر الدراسي واحلياة ادلدرسية، على أن تشمل اآلباء )وكذا ادلعلمُت( 
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وم هبا مدربون أو معلمون على درجة عالية من وتؤدي ىذه الربامج ألفضل النتائج حُت ٘تتد لفًتة طويلة، ويق ،اجملتمع
( أن الكفاءة 1007الًتتوري،يذكر)القضاةو ، كما لك، يكون لديهم صحة وجدانية جيدةاخلربة ادلهارة، وقبل كل ذ

االجتماعية غَت ادلناسبة أثناء مرحلة الطفولة ترتبط بعدد من النتائج السلبية ٔتا فيها اضلراف األحداث ومشكبلت الصحة 
ويرى أصحاب نظرية التعلم االجتماعي أن السلوك  ،عي(عقلية، وتطور ظلاذج من السلوك الغَت مرغوب )الغَت اجتماال

العدواين، واالنسحاب االجتماعي، واخلجل الشديد ينشأ نتيجة افتقار الفرد إىل ادلهارات االجتماعية، ويؤكد أصحاب 
 الناس.  سلوكيات ألنو فشل يف تعلم طرق أكثر مبلءمة للتفاعل معىذه النظرية على أن الفرد يلجأ إىل استخدام ىذه ال

احل النمو وأخصبها يف تكوين ر البحوث الًتبوية علي أن مرحلة الطفولة ادلبكرة من أعلمتؤكد الدارسات النفسية و و 
 ، فإن ادلعلمةحلةادلر إذا كان الطفل ىو زلور العملية التعليمية يف تلكو  ،صية األنسان وتكوين أظلاط سلوكوتشكيل شخو 

الكفاءة، إعدادًا عايل رياض األطفال عداد معلماتإذلك لضمان جودة التعليم يستلزمىي احملرك الرئيسىلتلك العملية، و 
لية والعادلية التعليميةاحملتمرة دلواكبة ادلستجدات من التطوارت العلمية و بصفة مس ناهتر تطوير قدو  نهبسهام يف االرتقاءإلاو 

و وع رلاالت ادلعرفةتنو ، ثورة معلوماتية ىائلةفمع وجود، يف اجملتمعات األخري نائهر علي التنافس مع نظ نٔتا يؤىله
ادلستمر، ذلذا التقدم مناسباً  اً عدادإعداد ادلعلمة، ْتيث يكون ؤية جديدة متطورة إل، كان من الضروريإغلاد ر التكنولوجيا

التواصلية للتعامل مع رلتمع اهتا الفكرية و ر تنمية مهاو  ،التكنولوجيا ادلعرفة والتعامل مع مواكبة عصردرة علي تصبح قاو 
 (.7: 1009،اذليئة القوميةلضمان جودة التعليم واالعتماد) ادلعرفةبصفة عامة

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
ف الًتبية والتعليم، يّتخذ ادلّعلم مكانة رئيسية يف النظام التعليمي بوصفو حجر األساس وادلسئول األول عن ٖتقيق أىدا  

وٗتصصيًا جيداً، إضافة إىل ٘تتعو ٔتجموعة من السمات اليت ٘تكنو من  اً وادلّعلم الكفء ىو ادلّعلم الذي أُعد إعداد تربوي
وشلا ال شك فيو أن جودة ،ماتو باستمرارالتكيف والتوافق مع ادلستجدات الًتبوية، وقدرتو على تنمية ذاتو وٖتديث معلو 

الًتبوي تتوقف على التدريس، وبالتايل فإن تكوين وإعداد ادلعلم القادر على أداء مهام ادلهنة وأعبائها يعد من الربنامج 
أىم ادلكونات اجلوىرية للمدخبلت الًتبويةومع أن كل عناصر مدخبلت النظام التعليمي تؤثر يف العملية الًتبوية، إال أن 

: 1001مل حاسم يف صلاح أو فشل الًتبية يف أي رلتمع)الشراح ،ادلعلم مفتاح عملية التنمية اإلنسانية، وعا
اح ( إىل أن الًتاث النفسي للذكاء من أىم اخلصائص ادلعرفية ادلؤثرة يف صل121: 2996ويشَت)أبو حطب، .(408

ادلعلم  إىل أن ذكاء ادلعلم يرتبط بكفاءة "مورش وولدر"ودراسات  "هؤ بار وزمبل"فقد أشارت دراسات  ،ادلعلم بالتدريس
ٔتعٌت أنو من  ،يف صلاح التدريس اً ليس لو داللة إحصائية، وعلى كل حال فالذكاء يعترب عام ال مؤثراً وزلدد اً ادلهنية ارتباط

الضروري توافر حد أدىن معُت حرج وحاسم من الذكاء )عتبة الذكاء( ليتحقق التدريس الفعال ومن السمات اليت قد 
الذكاء االنفعايل( حيث أشارت العديد من الدراسات إىل أن الذكاء االنفعايل يّؤثر يف سلوك تكون مّؤثرة يف أداء ادلّعلم )

بظهور مفاىيم جديدة كالذكاء الوجداين وظلاذج نظرية حديثة يف رلال علم و . ، وإتقان ادلهامالفرد، ونظرتو إىل احلياة
اضات اليت تقوم عليها، لنظرية واإلفًت النفس، تبدو احلاجةضرورية وملحة للتحقق من منطلقات تلك النماذج ا
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والتحصيل وجودةاحلياة  الكفاءة االجتماعيةومعرفةمدى إسهام الذكاء الوجداين يف التنبؤ ببعض احملكات األخرى ومنها 
أن التعبَت عن ادلشاعر واالنفعاالت ىو مفتاح الكفاءةاالجتماعية، واليت "جودلان"يشَتو .الدراسي والرضا الوظيفي وغَتىا

 (.41: 1001عٌت بكيفية تعبَت الناس عن مشاعرىم، ومدى صلاحهم أو فشلهم يف التعبَتعن ىذه ادلشاعر)عجاج، ت
تعد الكفاءة االجتماعية من العوامل ادلهمة يف ٖتديد طبيعة التفاعبلت اليومية للفرد مع احمليطُت بو يف رلاالت احلياة و 

بالكفاءة من عواملتقدير الذات والتوافق النفسي على ادلستويُت الشخصي ادلختلفة،واليت تعد يف حالة اتصاف التفاعبلت 
( اليت كشفت عن وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بُت 2995واالجتماعي، ويؤكد ىذا الرأي نتائج دراسة إبراىيم وزلمود )

لكفاءة االجتماعية حىت ( إيل ضرورة أن يتوفر لدى ادلعلم ا1001الكفاءة االجتماعية وتقدير الذات. ولقد أشار)شوقي،
يستطيع أن يقوم بدوره وأن ػلقق أىداف العملية التعليمية، فادلعلم الذي يعاين من ضعف الكفاءة االجتماعية يؤثر سلباً 

 Social competenceعلى طبلبو وعلى إتاىاهتم الدراسية، ويرجع االىتمام ٔتهارات الكفاءة االجتماعية
Skills" مًا يف ٖتديد طبيعة التفاعبلت اليومية للفرد، مع احمليطُت بو يف رلاالت احلياة ادلختلفة، " إىل كوهنا عامبًل مه

ومن اجلدير بالذكر ، واليت تعد يف حالة اتصافها بالكفاءة، من عوامل التوافق النفسي على ادلستويُت الشخصي واجملتمعي
يف صلاح الفرد يف مرحلة  اً فولة؛ تعترب عامبًل حامسأن عملية تطوير كفاءة اجتماعية مناسبة ومبلئمة أثناء مرحلة الط

 أعلية تنمية الكفاءة االجتماعية للمعلم،إيل أن  (11: 1002احلكمي، ،ويشَت )حياتويف ادلراحل البلحقة منطفولتو، و 
ديل سلوك يف تأكيد الًتبويُت على أنو غالبًا ما يقتصر تفكَتنا على تعديل سلوك الطالب، ونادرًا ما نفكر يف تعتتضح 

نفكر يف االثنُت معاً، ألن ٕتاىل موضوع تعديل سلوك ادلعلم يعترب اخلطأ األول يف التعامل مع  ناادلعلم، والصحيح أن
ومن  ،مشكبلت االنضباط يف البيئة التعليمية، وادلعلم يكون فعااًل يف تعديل سلوك طبلبو إذا قام ىو أواًل بتعديل سلوكو

نضباط اجليد، تبذل الكثَت من اجلهد والوقت لتمكُت ادلعلمُت من اكتساب ادلهارات البلزمة ادلفًتض أن ادلدارس ذات اال
للتأديب الفعال للطبلب، وتعديل أي سلوك للمعلم ال يتناسب مع األسس الًتبوية 

أجرت بُت طلبة قسم رياض األطفال وٗتصصات أخري جاءت درجات  اليت(1022)الزحيلي،وأثبتتدراسة.الصحيحة
 .الوجداين يف بعد التعامل الفعال لصاحل طلبات قسم رياض األطفال  الذكاء

وإذا افًتضنا أن برامج إعداد ادلعلم يف كليات الًتبية وإعداد ادلعلمُت يف ادلملكة والوطن العريب بوجو عام، ال تشتمل 
صرفات التلميذ ع سلوكيات وتعلى مقررات هتدف إىل إعداد ادلعلم، وتنمية مهارات التعامل م -غالباً  –خططها الدراسية

كما ،فإنو تربز أعلية تدريب ادلعلمُت على أساليب ضبط وإدارة السلوك،وكيفية استخدامهاو،وخارجداخل الصف الدراسي
هتتم كثَت من مؤسسات التعليم العام والعايل بتنمية اجلانب ادلعريف لدى الطبلب يف العملية التعليمية تدريسًا وتقوؽلاً، 

اىتمامًا بشكل مباشر أو منظم لتنمية ادلهارات وادلكونات ادلتعلقة باجلوانب االجتماعية واألخبلقية يف وقلما تعطي 
شخصية الطالب، من خبلل خطوات إجرائية منظمة أو عرب برامج تدريبية ٕتعلهم قادرين على التفاعل بشكل سوى مع 

على نطاق واسع بشكل يؤدي لسوء فهم كما أن ضعف مهارات التواصل االجتماعي، أمر شائع ،بعضهم البعض
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األفراد لبعضهم البعض، والتوجس من اآلخر، والتشكك فيو، والتعايل عليو، والرغبة يف إقصائو، وعدم تقبل االختبلف، 
 فضبلً عن شيوع العدوانية والتحيز، وعدم التعاطف، وضعف الرقابة الذاتية، وتشوه الضمَت. 

إىل خلل يف أساليب التنشئة الوالدية  -يف جزء كبَت منها -رجعيلوكية السلبية، قد ه ادلظاىر السوعلى الرغم من أن ىذ
ادلبكرة لؤلبناء منذ الطفولة، أو ضغط مجاعات األقران، أو التأثَتات السلبية لوسائل األعبلم، إال أن جزء من ادلسئولية 

مية مهارات الكفاءة االجتماعية واألخبلقية يعود إىل ضعف دور ادلؤسسات التعليمية يف الًتبية النفسية للطبلب، وتن
ومن ادلفًتض  ،كفء ومنضبط من الناحية األخبلقيةلديهم، بشكل يتيح ذلم التصرف بشكل فعال ومبلئم اجتماعياً، و 

اىتماماً   –من ظلو شخصية تبلميذىا  -ات التعليمية ال تعَت ىذا اجلانبأن واحدًا من أىم العوامل اليت ٕتعل ادلؤسس
اجلوانب يف شخصية ، ىو ضعف تأىيل ادلعلم وإعداده وإدلامو ٔتفاىيم وأساليب واخلطوات اإلجرائية لتنمية ىذه كافياً 

فضبًل عن كون بعض ادلعلمُت ؽلثلون ظلاذج سلبية، تعمل بشكل سلالف دلا ينبغي أن يكون عليو مستوى ٘تثلهم ، الطالب
( اليت تصدر 1001ويف مراجعة انتقائية دلا ورد ٔتجلة ادلعرفة )، (506: 1007، مسلمذه ادلهارات اجتماعياً وأخبلقياً)ذل

عن وزارة التعليم بادلملكة، للتوصيات األكثر تكراراً، واليت مت التأكيد عليها فيما يتعلق ٔتا يريده اجملتمع من الًتبويُت، فقد 
 -أشارت بعض ىذه التوصيات إىل ما يلي:

غرس القيم يف نفوس األبناء وٖتويلها إىل شلارسات واقعية، وتعزيز روح  -حسنةضرورة هتيئة ادلعلمُت ليكونوا قدوة  -
علمون طبلهبم أن يرعى ادل -التعددية واحلوار، وتكوين الرأي احلر ٔتا يكفل رلانبة اإلتباع، وتقبل األفكار دون ٘تحيص

قية والسلوكية، وتربيتهم على االستقبلل وليس ْتشو أذىاهنم بادلعلومات، والًتكيز على الًتبية األخبلويهتموا بشخصياهتم،
هة العودلة بشخصيات الشخصي والفكري، والتعبَت عن ادلشاعر واحلوار، وقبول االختبلف، واالستفادة من اآلخر، ومواج

 ما قالو عمروأن يضع ادلعلم نصب عينيو  -وتكوين االٕتاىات وبناء ادلهاراتإغلاد بيئة تعليمية تركز على القيم،  -واثقة
"ليكن أول إصبلحو لولدي إصبلحك لنفسك، فإن عيوهنم معقودة لعينيك، فاحلسن عندىم ما بن عتبة دلعلم ولده

ير لرأي نتائج دراسة كل من ببلنك ماويؤكد ىذا ا، (507: 1007، مسلم)القبح عندىم ما تركت"صنعت، و 
و موجبة بُت الكفاءة طي( اليت أشارت إيل وجود عبلقة ارتبا,.Blankemayer, et al.  (2000وآخرون

إيل أن الكفاءة االجتماعية ( Valeski,2000،فالسكي)للمعلمُت وتوافق التبلميذ، كما أشارت دراسة االجتماعية 
 ،األكادؽلي للتبلميذللمعلمُت أثرت يف إتاىات التبلميذ ضلو ادلدرسة، كما ارتبطت الكفاءة االجتماعية للمعلم باإلصلاز 

على أن الكفاءة االجتماعية ادلناسبة تزود الفرد باألساس اذلام الذي يؤدي إىل عبلقات قوية مع ( دودج وآخرون)ويؤكد 
الرفاق، وإىل النجاح الدراسي، وإن الكفاءة االجتماعية غَت ادلناسبة أثناء مرحلة الطفولة ترتبط بعدد من النتائج السلبية 

 جتماعي. ظلاذج من السلوك البل لية، وتطورٔتا فيها اضلراف األحداث ومشكبلت الصحة العق
أىم ركن من أركان العملية الًتبوية والتعليمية ألن وظيفتها غَت مقصورة علي تعليم الطفل    تعترب معلمة رياض األطفالو 

واليتوقف تأثَتىا يف األطفال علي مهاراهتا الفنية واتقاهنا للمواد   ، فقط بل ىي مربية وأم ثانية للطفل بالدرجة األويل
ولذلك هتتم   ، إظلا علي إتاىاهتا ومعتقداهتا اليت تنعكس علي األطفال الذين يعتربوهنا القدوة وادلثل األعلي  ، العلمية فقط
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معلمة أخري اليت ٘تيزىا عن أي من اخلصائص والسمات  ةأن يتوافر لديها رلموعمؤسسات إعداد معلمة الروضة بضرورة 
) أن تكون لديها القدرة على إقامة عبلقات إجتماعية إغلابية مع كر منها ما يلي:فعالية للمعلمة نذ ومن اخلصائص االن

غلب أن تكون صبورة ومتزنة وقادرة علي ٖتمل ادلسئولية ومواجهة  -أن تتمتع باالتزان االنفعايل-األطفال والكبار
 العمل اليومي لؤلطفال(. ذات شخصية مرحة وتتميز بادلرونة فيما يتعلق بربنامج   -متقبلة للنقد  - الصعوبات

دلراحل يف صلاح الفرد يف حياتو منذ مرحلة الطفولة، ويف ا اً باعتبارىا عامبًل حامسنظراً ألعلية موضوع الكفاءة االجتماعية و 
العوامل ادلهمة يف ٖتديد طبيعة التفاعبلت اليومية للفرد مع احمليطُت بو يف رلاالت احلياة البلحقة من عمره، فهي من 

، ونظراً ألعلية موضوع درتو على مواجهة الضغوط احلياتيةلفة، والذي يتعلق بقدرة الفرد على التفاعل االجتماعي وقادلخت
حيث تظهر بدايات ىذا النوع من الذكاء عند الطفل منذ ساعدتو علي ٖتقيق التوافق النفسيالذكاء الوجداين للفرد دل

الباحثُت بدراسة موضوع الذكاء الوجداين عند الفرد يف كافة مراحلو الصغر، فوجدت الباحثة أنو علي الرغم من اىتمام 
اليت  إال أنو مازال ػلتاج إيل مزيد من توجيو االىتمام إليو وٓتاصة إذا ارتبط ىذا ادلفهوم بالكفاءة االجتماعية للطالبة

 تتفاعل وضوع معُت وتستطيع أنوتوجو انفعاالهتا إتاه م ا. فالطالبة اليت تستطيع أن تعي ذاهتتصبح معلمة فيما بعد
لديها رضا  واجتماعيًا مع اآلخرين بصورة سليمة وأن يكون لديها القدرة علي مواجهة ضغوط احلياة ادلختلفة من حوذلا 

يعتمد صلاح حيثومن مث تتمتع بالرضا عن نفسها وتستطيع أن تتكيف مع اآلخرين.، وقبول عن مهنتها ادلستقبلية
متخصصًا للعمل مع  اً تربوي جود معلمات مؤىبلت تأىيبلً  ٖتقيق أىدافها على مدى و مؤسسات رياض األطفال يف

وذلك دلا ، فنجاح ادلعلمة يف عملها يعد صلاحًا للروضة يف ٖتقيق أىدافها ، ىذه ادلرحلة احلساسة من حياهتماألطفال يف
حياتو، سواء كان من قدرتو على توجيو مسار ات تزيد تقوم بو ادلعلمة من دور واضح يف هتيئة اجملال للطفل الكتساب خرب 

ذلك من خبلل تفاعلها مع األطفال، أو من خبلل تنظيمها للبيئة وٗتطيطها لؤلنشطة، فاألدوار اليت تقوم هبا معلمة 
، رياض األطفال ٗتتلف عن األدوار اليت تقوم هبا ادلعلمة يف ادلراحل العمرية األخرى، نظرًا ألعلية مرحلة ما قبل ادلدرسة

(. فدورىا يتعدى تعليم األطفال إىل كوهنا مسئولة  11:  2996وما تًتكو من أثر على حياة الطفل ادلستقبلية )النجار، 
عن توجيو عملية ظلو كل طفل من األطفال يف مرحلة شديدة احلساسية من حياهتم، وذلك يعٍت بأهنا مسئولة عن مجيع 

ويشًتط يف معلمة رياض األطفال أن تكون زلبة لؤلطفال ، (28:  1001ر هبا الطفل )الناشف، جوانب النمو اليت ؽل
غلب أن تتمتع بدرجة عالية من  وومتقبلو ذلم، إذ أن تقبلها لؤلطفال غلعلها قادرة على العمل معهم ْتب وصرب، كما أن

ون انفعال أو االتزان االنفعايل وضبط النفس حىت تتعامل مع ادلشكبلت اليت تواجهها مع األطفال بصرب وحكمة د
قسوة. وينبغي أن تكون معلمة رياض األطفال قادرة على التواصل االجتماعي اجليد مع أولياء أمور األطفال، باإلضافة 

حىت تتمكن معلمة الروضة من ، و قق الفائدة جلميع أطفال الروضةإىل ضرورة تعاوهنا مع مجيع معلمات الروضة ٔتا ػل
س األطفال ينبغي أن تكون ىي يف ادلقام األول متقبلة ذلذه القيم ومتوافقة ترسيخ قيم اجملتمع وعاداتو يف نفو 

( علي ضرورة أن يتم تأىيل معلمة الروضة تأىيبًل تربويًا من 1005ولذلك تؤكد)الناشف، ، (27:  1004معها)فهمي،
ا وتزويدىا ٓتلفية مناسبة خبلل برنامج تربوي جيد إلعداد معلمات رياض األطفال، وذلك لرفع ادلستوى الثقايف العام ذل
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عن خصائص ادلرحلة العمرية للطفولة ادلبكرة واحتياجاهتا، باإلضافة إىل إكساهبا ادلهارات ادلتعلقة بتعليم األطفال، 
قويًا على ظلو الطفل الوجداين وصحتو النفسية وإتاىاتو  كما أن للمعلمة تأثَتاً . طيط األنشطة، ودفع عملية التعلموٗت

ل من التحاقو بدار واء أكان ىذا التأثَت سلبيًا أم إغلابيًا فيكاد غلمع ادلربون على أن مدى إفادة الطفبصفة عامة س
على شخصية وكفاءة ادلعلمة، ولذلك جاءت أعلية الدراسة احلالية اليت ىدفت إيل  –كبَتإىل حد   –احلضانة يتوقف

البليت ىن معلمات  قسم رياض األطفال لطالباتجداين ة ومهارت الذكاء الو الكشف عن العبلقة بُت الكفاءة االجتماعي
يف تنمية شخصية  وػلقق أىداف العملية الًتبوية والتعليمية، سلبية علي الطفلألن ىذا ينعكس بصورة إغلابية أو  ادلستقبل

من .كما أوضحت نتائج كثَت م ودفعو ضلو التقدم، حىت يكونوا قادرين على نفع أنفسهم ورلتمعهمتكاملة لؤلفراد
لو دور يف صلاح العاملُت يف ادلؤسسات التعليمية، والدراسة احلالية ستقوم بالتحقق من ىذا  لوجداينالدراسات أن الذكاء ا

يف تساؤل رئيسي ىو:  احلالية ء عليو تربز مشكلة الدراسةوبنا ،ادلرحلة اجلامعيةبسبة للمعلمة يف مرحلة اإلعداد الدور بالن
 ؟لطالبات قسم رياض األطفالوالكفاءة االجتماعية  الوجداينىل توجد عبلقة بُت الذكاء 

ومن ىذا ادلنطلق تتحدد مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤل التايل: ىل ارتفاع مستوي الكفاءة االجتماعية غلعل طالبات 
 قسم رياض األطفال أكثر ذكاءاً وجدانياً ؟

 -وبذلك تتبلور ىذه ادلشكلة يف التساؤالت التالية:

ىل توجد عبلقة بُت درجات طالبات قسم رياض األطفال على مقياس الكفاءة االجتماعية ودرجاهتن على مقياس -2
 الذكاء الوجداين ؟

ىل يوجد فرق بُت متوسط درجات الطالبات ذوات الكفاءة االجتماعية ادلرتفعة والطالبات ذوات الكفاءة -1
 ؟ االجتماعية ادلنخفضة على مقياس الذكاء الوجداين

 ؟   اتقسم رياض األطفالبأبعاد الذكاء الوجداين لطالب بؤاً الكفاءة االجتماعية األكثر تنما ىي أبعاد -1

يف الذكاء الوجداين ومكوناتو الفرعية، والكفاءة االجتماعية وأبعادىا، لطالبات  ةإحصائي اللةدذو ق وجد فر يىل -4
 ؟والعمر اخلربةعدد سنوات  قسم رياض األطفال راجعة لتأثَت التخصص و

 -تهدف الدراسة الحالية إلي تحقيق األىداف التالية : أىداف الدراسة :
 التعريف ٔتفهوم وأبعاد الكفاءة االجتماعية و مهاراهتا و كيفية قياسها .-2 
 .قسم رياض األطفالي طالبات الكشف عن بعض ادلظاىر السلبية النإتة عن اطلفاض الكفاءة االجتماعية لد-1
 التعرف علي العبلقة بُت الكفاءة االجتماعية والذكاء الوجداين لطالبات قسم رياض األطفال.-1
 قسم رياض األطفال.ات لطالبر تنبأً بأبعاد الذكاء الوجداين الكفاءة االجتماعية األكثالتعرف علي أبعاد -4
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جداين وتأثَتاهتا ادلباشرة وغَت ادلباشرة يف التوصل إىل ظلوذج عام يفسر التأثَتات ادلتبادلة بُت مكونات الذكاء الو -5
 الكفاءة االجتماعية.

  -أىمية الدراسة : 

تشَت الدراسات السابقة اليت تناولت الذكاء الوجداين وعبلقتو ببعض ادلتغَتات إىل أنو يرتبطإغلابيًا ّتملة من ادلؤشرات 
ناحلياة، والنجاح االجتماعي واألكادؽلي، والسعادة وجودة اإلغلابية ادلرغوبة شخصياً واجتماعياً، من ذلك ارتباطو بالرضا ع

 ويوسف،، 1006اجلمال، ودراسة ، Furnham ,2003)فرهنام مثل دراسة احلياة، وفاعلية الذات
1007،Mavrovelial,et al.,2007 ،والعلوان، 1022، والزحيلي، 1022القاسم، ، و1008وادلصدر ،
والتقبل االجتماعية ترتبط الكفاءة االجتماعية بادلهارات ،كما (1021، وعلوان والنواجحة، 1021، والقاضي، 1022

االجتماعي، ويعد السلوك البلجتماعي مشكلة مزعجة لكل من ادلدرسة والبيت واجملتمع، ويظهر السلوك البلجتماعي 
ال منها: العصيان وادلخالفة وعدم االستجابة دلا يطلبو ادلعلم إضافة للسلوك العدواين والقسوة ٕتاه الرفاق على عدة أشك

والتصرفات الفوضوية والشغب داخل الصف واحلذلقة يف الكبلم والكذب واذلرب والغش وٗتريب ادلمتلكات)أبو عيطو، 
ة مناسبة ومبلئمة أثناء مرحلة الطفولة؛ تعترب عامبًل حامساً ومن اجلدير بالذكر أن عملية تطوير كفاءة اجتماعي، (1001

 (.Merrell, 1993يف صلاح الفرد يف مرحلة طفولتو، ويف ادلراحل البلحقة من حياتو )
أن االىتمام بالكفاءة االجتماعية يرجع لتأثَتىا على قدرة الفرد على التفاعل االجتماعي (إلى1004وتشَتدراسة ادلغازي)

( إيل بعض 1002عبد ادلقصود ،وتشَت)السرسي و ، ية،كما أهنا تؤثر على التحصيلمواجهة الضغوط احلياتوقدرتو على 
 -:بالكفاءة االجتماعية لؤلفراد وىيأسباب االىتمام 

أهنا تقدم مؤشرات نسبية للكفاءة االجتماعية للفرد شلا يتيح لو فرصة ادلقارنة مع أفراد يف نفس السن واجلنس -2
 االجتماعي والثقايف.وادلستوى 

 أهنا توضح درجة ادلتغَتات البيئية اليت تؤثر يف شخصية الفرد.-1

 أهنا تفيد يف التعرف على اجلماعات غَت السوية.   -1

م للمهارات االجتماعية اين منها الطبلب ترتبط باكتساهبويعتقد الباحثون أن الكثَت من ادلشكبلت التعلمية اليت يع 
االجتماعية الدراسات إىل أن افتقار الطالب للمهارات االجتماعية قد يسبب عدم كفاءتو  حيث أشارتالسلوكية،

( Mobya, 1993)ويؤكد موبيا، (1001)اخلطيب وآخرون، ٖتصيلو واطلفاض مفهوم الذات لديووتدين والتعليمية 
ت قوية مع الرفاق، وإىل النجاح على أن الكفاءة االجتماعية ادلناسبة تزود الفرد باألساس اذلام الذي يؤدي إىل عبلقا

الدراسي، وإن الكفاءة االجتماعية غَت ادلناسبة أثناء مرحلة الطفولة ترتبط بعدد من النتائج السلبية ٔتا فيها اضلراف 
بلل ادلراحل الدراسية األحداث ومشكبلت الصحة العقلية، وتطور ظلاذج من السلوك البلجتماعي اليت تواجو الطالبات خ

ومن ىنا نشأت  ،ا تدىن مستوى الكفاءة االجتماعيةٓتاصة ادلرحلة اجلامعية وتسبب ذلن االضطراب، ومنهو ادلختلفة 
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كذلك الكشف عن بعض الجتماعية لدي طالبات اجلامعة، و الكفاءة اإيل وجود دراسة للكشف عن مستوى  احلاجة
تربية وذكاء وجداين، كما تشتق الدراسة احلالية  توافق وأساليبكفاءة االجتماعية من مناخ أسري و ادلتغَتات ادلؤثرة يف ال

رورة  ، وكذلك التأكيد علي ضعند اختيار طالبات كليات الًتبيةأعليتها من أهنا زلاولة لتوظيف نتائج الدراسة احلالية 
ومكوناتو، يف العبلقة بُت الذكاء الوجداين ،وهتتم ىذه الدراسة بالبحث الباتاالجتماعي للطاالىتمام باجلانب النفسي و 

والكفاءة االجتماعية لدى عينة من طالبات قسم رياض األطفال يف كافة األبعاد، وتكمن أعليتها يف حيوية مهنة التعليم، 
لطالبات قسم رياض األطفال، وتناوذلا ألحد ادلتغَتات النفسية االجتماعية وتطرقها إىل بعض العوامل ادلؤثرة يف الكفاءة 

 واليت أشار الًتاث النفسي بأنو يسهم يف النجاح والتوافق ادلهٍت للفرد.  –الوجداينالذكاء  -اذلامة
 -وتتضح أىمية الدراسة الحالية من خالل ما يلي:

 ( الناحية النظرية:1)
اً رياض األطفال، إؽلانهتتم الدراسة ٔتعرفة مستوى الذكاء الوجداين، وأبعاد الكفاءة االجتماعية لدى طالبات قسم  -2

بأعلية ىذين ادلوضوعُت دلا ذلما من تأثَت مباشر يف جودة النتاج التعليمي والًتبوي يف مدارس التعليم العام من الباحثة 
 خصوصاً وأهنا ستقوم بالتعامل مع أىم مرحلة ظلائية يف حياة االنسان وىي مرحلة رياض األطفال.

ن الباحثة مل تعثر على ال أللمّعلم بوجو عام إ على الرغم من كثرة الدراسات اليت تناولت موضوع الكفاءة االجتماعية -1
حيث أن معظم الدراسات اليت مت االطبلع عليها كانت ،دراسة تتطرق إىل ادلوضوع من جانب نفسي يف حدود اطبلعها

 من منظور إداري.
ض األطفال يتوقع أن تكشف الدراسة عن عامل مهم من العوامل ادلؤثرة يف الكفاءة االجتماعية لطالبات قسم ريا -1 

 يف ادلرحلة اجلامعية يف دول اخلليج العريب بشكٍل عام، ويف ادلملكة العربية السعودية على وجو اخلصوص.
من أىم ادلراحل اليت هم فوالشباب راىقة ادل يتمرحلتتمثل أعلية الدراسة يف أعلية الشرػلة العمرية اليت تناولتها، أال وىى -4

من تغَتات فسيولوجية  مرحلة ادلراىقة دلهتمون ٔتجال النمو، وما يصاحبوٓتاصة ا حظيت باىتمام كثَت من علماءالنفس
ندرة يف الدراسات اليت تناولت  الباحثة واجتماعية تنعكس على توافق ادلراىق مع نفسو ومع من حولو، حيث وجدت

 . والشبابمراىقُت للكاء الوجداين الكفاءة االجتماعية وعبلقاهتا بالذ 
 تطبيقية:( الناحية ال2)
نتائج الدراسة قد تكشف عن عامل مهم من العوامل ادلؤثرة يف الكفاءة االجتماعية للمّعلمُت، وىو الذكاء  -2

 برامج الوجداين، األمر الذي قد يلفت اىتمام ادلسئولُت إىل أعلية ىذا النوع من الذكاء، ومن مث أخذه بعُت االعتبار يف
مام بالذكاء الوجداين يف أماكنالعمل، والتعرف على مدى تأثَته على كفاءة ادلعلمُت كما أن االىت،إعداد وتكوين ادلّعلمُت

يساعد يف اختيار أفضل الطبلب ادلتقدمُت لبللتحاق بكلية الًتبية للعمل يف مهنة التدريسوالذين تتوافر فيهم خصال 
ل اليت سوف تعمل يف مؤسسات إذا كان األمر متعلق باختيار معلمة رياض األطفا خصوصاً ،و ومسات ادلعلم الكفء
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أن ىذه ادلرحلة ىامة وخطَتة يف حياة اإلنسان فنظرًا خلصوصة ادلرحلة يتم اختيار الطالبة  رياض األطفال ومن ادلعروف
  وصفات وخصائص معينة ٘تيزىا عن أي معلمة أخري.َتوفقاً دلعاي

قسم رياض األطفال اتلطالبادلكونات الوجدانية ب الكفاءة االجتماعية ادلنبئةأبعاد من خبلل التعرف والكشف عن أعل-1 
ريق برامج التدريب عن ط لماتلدى ادلع إعداد برامج تدريبية هتتم ببناء وتنمية الذكاء الوجداين من خبلذلا ؽلكنواليت 

 بشكل مستمر. لماتواليت تقدم للمع، وأثناء اخلدمة أثناء اإلعداد
اجلوانب النفسية للفرد واليت تؤكد الدراسات النفسية على أثرىا يف النجاح هذه الدراسة عن جانب خفي من قدتكشف-1

 وتنميتو. إليو للتعامل معو بالشكل الصحيح لباحثُت، ومن مث لفت انتباه اوىو اجلانب الوجداين ادلهٍت للمعلمات
  -مصطلحات الدراسة:

 (Social Competence):الكفاءة االجتماعية-1
( بأهنا بعد وجداين يتمثل يف التعاطف والتواصل مع اآلخرين والفهم 17-21: 2991،وكفايف )عبد احلميدهايعرف

ادلتبادل للمشاعر الوجدانية، وتكوين العبلقات الشخصية ادلرضية معهم، ْتيث يكون الفرد مستمعًا جيدًا ذلم، وقادراً 
 ,Welsh. & Bier man)والش وبَتمان  هايعرفو وتقدير مشاعرىم وتفهمها.ى تعرف اىتماماهتم،عل

من أجل تكيفهم  السلوكيات اليت ػلتاج اإلفراد إليهاادلهارات االجتماعية والوجدانية وادلعرفية و بأهنا"(2003:6
 ."االجتماعي الناجح

ويقصد هبا قدرة ادلّعلم على التوافق االجتماعي، تألفمنالكفايات االجتماعية،ت(بأهنا"41-41: 1008)مغريب،هايعرفو 
الكفايات ادلهنية ضم تادلتّعلمُت واجملتمع من حولو، و  التعامل والتعاون مع اآلخرين، ومدى تفاعلو معوحسن 
يتفاعل تفاعبل  -الفريق ػلرص على العمل بروح-للتعاون مع إدارة ادلدرسة ادلبادرة-للتعاون مع زمبلئو ادلبادرةالتالية:)

ػلرص على -طة البل صفية ويسهم فيها بفاعليةدر للمشاركة يف األنشيبا-يتفاعل مع اجملتمع احمّللي-مع ادلدرسة اً إغلابي
 ب وأولياء أمورىم(.بلتكوين عبلقات إغلابية مع الطػلرص على  -متابعة أنشطة ادلتّعلمُت البلصفية باستمرار

وميولو وحاجاتو  نتاج العبلقات الديناميكية الصادرة عن تفاعل اإلنسان ٔتهاراتو االجتماعيةبأهنا"(1020)زلمود،هاعرفتو 
 .نسان لؤلعمال واألنشطة ادلختلفة"وإتاىاتو ضلو العمل االجتماعي مع إمكانات البيئة اليت تؤثر بدورىا يف استعداد اإل

القدرة على و ، إغلايب وفعال مع اآلخرينىي" قدرة الفرد على التفاعل بشكل بأهنا الكفاءة االجتماعية  وؽلكن تعريف
تشتمل على رلموعة من التصرفات االجتماعية العاطفية، ادلهارات و  ،ماالقيام باألدوار وادلهام ادلتعلقة بوظيفة 
أوسع  ، وىيأومهمة بدرجة من اإلتقان،اليت ٘تكن من شلارسة وظيفة، نشاطادلعرفية،ادلهارات النفسية،واحلسية احلركية 

مقياس  عليوتعرف إجرائيًا "بأهنا رلموع الدرجات اليت ٖتصل عليها ،دلعارفمشل من مفهوم ادلهارات،القدرات،اأو 
 ."يف الدراسة دعالكفاءة االجتماعية ادل

 (Emotional Intelligence): الذكاء الوجداني-2
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" القدرة على التعرف على مشاعرنا الذاتية ريفًا للذكاء الوجداين على أنو( تعGoleman, 1998قدم جودلان )
 ومشاعر اآلخرين لتحفيز أنفسنا، وإلدارة العواطف بصورة جيدة يف أنفسنا ويف عبلقاتنا". 

 -ما يلي: لي فهم وحل ادلشكبلت اليت تتطلبأنو " قدرة ادلرء عب( 1020)أبو حبلوة،و يعرفو 
 .إدارة االستجابة االنفعالية•
 .اين االنفعاليةفهم االنفعاالت وادلع•
 .تقييم االنفعاالت يف ادلواقف ادلختلفة•
 .استخدام االنفعاالت يف االستدالل•
 علي الوجو، ومن خبلل الصوت، واإلؽلاءات، وتعليقات اآلخرين.   ىمن خبلل التعبَتات اليت تتبد اكتشاف االنفعاالت•

و االنفعالية وانفعاالت اآلخرين وتنظيم انفعاالتو ىو قدرة الفرد علي الوعي ْتالت(بأنو "212: 1022العلوان،)ويعرفو
 مع األفراد احمليطُت بو".ين والتعاطف والتواصل االجتماعي وانفعاالت اآلخر 

وفهمها وصياغتها بوضوح، الذاتية  ه وانفعاالتوشاعر معلى الفرد يف التعرف  قدرة بأنو "عرف الذكاء الوجداينؽلكن ت و 
ىعلي النجاح يف حياتو االنفعالية انفعالية اجتماعية إغلابية تساعدتكوين عبلقات إىل وتنظيمها، للوصول 
يف  دعالذكاء الوجداين ادل مقياس ها الطالبة علىرلموع الدرجات اليت ٖتصل علي" إجرائيًا بأنو واالجتماعية،ويعرف 

 . "الدراسة 
بالسنة  ْتفر الباطن ادللتحقات–قسام الًتبويةرلموعة من طالبات كلية الًتبية لؤلىن : اتقسم رياض األطفالطالب-3

 ( سنة.15-29بُت ) نتًتواح أعمارى بليتوال، الثالثة، الرابعة( بقسم رياض األطفال )الثانية
 حدود الدراسة:

استخدمت الدراسة احلالية ادلنهج الوصفي، الذي يهتم بوصف الظاىرة وصفًا دقيقًا من خبلل منهج الدراسة: (2)
ودراسة العبلقات اليت توجد بُت الظاىرة موضوع الدراسة وبعض ادلتغَتات األخرى والتعبَت عنها التعبَت النوعي 

بشكل كمي. حيث قامت الباحثة بوصف دقيق للظاىرة موضوع الدراسة، لئلجابة علي أسئلة البحث قامت 
فية ودقيقة ومتعمقة ويتضمن أيضاً الباحثة ّتمع البيانات واحلقائق وتصنيفها وتبوبيها، باإلضافة إيل ٖتليلها بصورة كا

 قدر من التفسَت للنتائج .
( 100)النهائي تكونت عينة الدراسة من الطالبات ادللتحقات بقسم رياض األطفال، وبلغ عددىنعينة الدراسة:( 2) 

الدراسي األول من العام ّتامعة الدمام.مت تطبيق الدراسة يف الفصل -ْتفر الباطن  –طالبة بكلية الًتبية لؤلقسام الًتبوية 
 م(.1021/1024ىـ )2414/2415اجلامعي 

 -( أدوات الدراسة :3) 
 (2)إعداد الباحثة(  ملحق  رقم ).مقياس الكفاءة االجتماعية دلعلمة الروضة -2
 (1)إعداد الباحثة(   ملحق رقم ).  مقياس الذكاء الوجداين دلعلمة الروضة-1
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 -:والدراسات السابقةاإلطار النظري 
 (Social competence) أواًل: الكفاءة االجتماعية

 -: ( تعريف الكفاءة االجتماعية1)
تعد الكفاءة االجتماعية ىي حجر األساس يف النمو االجتماعي االغلايب للفرد، وىى من األمور اذلامة اليت تتنبأ ٔتدي 

االىتمام من قبل علماء النفس والدارسُت نظراً صلاح الفرد يف حياتو ادلستقبلية، وقد حظي ىذا ادلصطلح بدرجة كبَتة من 
يرجع االىتمام ٔتهارات الكفاءة االجتماعية إىل كوهنا عامبًل مهمًا يف ٖتديد طبيعة ،و ألعليتو البالغة يف ظلو الشخصية

، من عوامل التفاعبلت اليومية للفرد، مع احمليطُت بو يف رلاالت احلياة ادلختلفة، واليت تعد يف حالة اتصافها بالكفاءة
وتشَت كلمة اجتماعية إيل التعايش مع أعضاء ، (27 :1001التوافق النفسي على ادلستويُت الشخصي واجملتمعي)شوقي،

يف حُت تشَت كلمة كفاءة إيل نوعية وطيبة وجودة العبلقات االجتماعية  ،قات االجتماعية ادلتبادلة بينهماجملتمع والعبل
 -من مهارات ومعارف.ومن أبرز تعريفات الكفاءة االجتماعية ما يلي: ادلتبادلة مع اآلخرين وما تتطلبو

(بأهنا "القدرة على التفاعل بنجاح وفاعلية مع اآلخرين، بالشكل الذي ييسَت Craham, 1986, 131)هايعرف
ية ذلا طابع ٖتقيق التوافق مع البيئة، ويساعد يف إصلاز األىداف الشخصية وادلهنية، وذلك من خبلل تكوين عبلقات إغلاب

( أن الكفاءة االجتماعية تعٍت Wendy ,1999 P.4وترى) ويندى ، كن الفرد من التأثَت يف اآلخريناالستمرار، ٘ت
إجادة مهارات اجتماعية تسهل وتيسر التفاعل االجتماعي، وفهم عواطف الفرد وعواطف اآلخرين وإدراكها، ومعرفة 

لصحيح للسلوكيات االجتماعية واالستجابات ادلبلئمة ذلا، وفهم األحداث ادلفاىيم الدقيقة دلوقف لنتمكن من التفسَت ا
" قدرة الكفاءة االجتماعية ىي( إيل أن (Faber, et al., 1999:4326يشَت فابَت وآخرون و  الشخصية والتنبؤ هبا.

 ادلواقف الفرد على التفاعل بشكل فعال مع احمليطُت بو، وىي تشمل القدرة على إغلاد مكان مناسب للفرد يف
االجتماعية، وٖتديد السمات الشخصية واحلاالت االنفعالية لآلخرين بنجاح، وانتقاء الوسائل ادلناسبة دلعاملتهم وٖتقيق 
ىذه الوسائل أثناء التفاعل، وتتطور الكفاءة االجتماعية يف الوقت الذي يتعلم فيو الفرد كيف يتصل بالنشاط ادلشًتك مع  

رلموعة ادلهارات الشخصية وادلهارات "بأهنا(Segrin .2000.P,379 )سيجرن  ويعرفها اآلخرين ويشارك فيو.
القدرة على التعامل والتفاعل " علىأهنا (Bar-on.2000 ,15 )بارون ويعرفها". االجتماعيةوالقدرةعلىالتواصل

ت متعلمة تساعد مهاراعلى أهنا " (Elliot, et al., 2001, 19 )اليوت وآخرون ويعرفها."بشكلمبلئممعالناس
رلموعة من القدرات وادلهارات بأهنا " (Zsolnai,2002) "زولناى" وعرفها ".نالفرد على التواصل بفاعلية مع اآلخري

أن  إيل (121: 1001،مصطفي)ويشَت، ادلوروث يف الكفاءة االجتماعية"ادلتعلمة ْتيث ٘تثل النزعات وادليول للجانب 
ينجح يف حياتو وعبلقاتو االجتماعية  يلك جلميع ادلهارات االجتماعية اليت ػلتاجها الفردمظلة تعد الكفاءة االجتماعية 

فالشخص ذو الكفاءة االجتماعية ينجح يف اختيار ادلهارات  ادلناسبة لكل موقف، ويستخدمها بطرق تؤدي إيل نواتج 
رة على االحتفاظ بعبلقات مرضيو مع القد" ( إيل أن الكفاءة االجتماعية ىي910:  1001، ويشَت )النجارإغلابية. 
اجملموع الكلى للمعرفة " على أهنا  (TenDam & Volman . 2003,P. 4) تندام وفودلان وعرفها. "اآلخرين
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وادلهارات واالٕتاىات اليت تساعد الفرد على أداء ادلهام وحل ادلشكبلت يف رلال زلدد، وتعكس السلوكيات االجتماعية 
: 1001ويعرفها )الغريب،، (968: 1007)عبد اذلادى،"لوك على ضلو مبلئم يف احلياة اليوميةوادلهارات البلزمة للس

( إجرائيًا على أهنا "نسق من ادلهارات ادلعرفية والوجدانية والسلوكية، اليت تيسر صدور سلوكيات اجتماعية تتفق مع 15
در مبلئم من الفعالية والرضا، يف سلتلف مواقف ادلعايَت االجتماعية أو الشخصية أو كليهما معاً، وتساىم يف ٖتقيق ق

التفاعل االجتماعي مع اآلخرين. وتنعكس مظاىر الكفاءة يف كافة صور مهارات التواصل االجتماعي، وتوكيد الذات، 
بأهنا اإلحساس ( 480: 1004"، ويعرفها )ادلغازي،وحل ادلشكبلت االجتماعية، والتوافق النفسي االجتماعي للفرد

ح يف ادلواقف االجتماعية وبذل اجلهد لتحقيق الرضا يف العبلقاتاالجتماعيةوالشعور بالثقة ٕتاه السلوك االجتماعي باالرتيا 
رب االجتماعية تعت أن الكفاءةكما ،  االجتماعية للفردوٖتقيق التوازن ادلستمر بُت األفراد وبيئتو إلشباع احلاجات الشخصية 

من مظاىر القوة االجتماعية حيث تعترب مظهر ، م النفس االجتماعيومن أىم موضوعات علإحدى مسات الشخصية
فالقوة االجتماعية ٘تثل من الناحية النفسية دافعًا داخليًا لئلنسانيكمن يف الرغبة يف حفظ الذات وتأكيدىا عن ، للفرد

فالكفاءة االجتماعية ، وامتيازاتطريق التأثَت والسيطرة على اآلخرين فهذه القوة االجتماعية تعطي دلن ؽلتلكها مكاسب 
( إيل الكفاءة بأهنا 1007ويشَت)الًتيوي، .تعترب أحد جوانب القوة االجتماعية اليت ٘تثل نواة علم االجتماع السياسي

"ىي حاجة نفسية مهمة وىي شعور اإلنسان بالتحدي لئلصلاز وإثبات التفوق يف العمل، فتقدر كفاءة اإلنسان ٔتا ينجزه 
 سائل ادلتاحة أو ادلستحدثة للقيام بالعمل".بإتباع الو 

لقد تعددت مفاىيم الكفاءة وتباينت بشكل كبَت، ورٔتا يكون السبب ىو استخدام ىذا ادلصطلح يف أكثر من رلال 
فالكفاءة يف العمل من ادلوضوعات اليت نالت اىتمام ادلسئولُت يف سلتلف ادلهن  ،اختلف ادلفهوم باختبلف االستخدامف

فمنهم من  ،ويف رلال الًتبية والتعليم وغَتىا من اجملاالت، يف الصناعة واالقتصاد، ويف الصحةاسة واإلعبلم، و يف السي
عرفها بادلقدرة واألىلية، ومنهم من عرفها بالقيام بعمل ما ٔتستوى معُت من األداء، ومنهم من ربط بينها وبُت القدرة 

 .( 18: 1001واألداء ") الفتبلوي، 
، يشَت إىل رصيد من السلوكيات بشكل عام مفهوم مهارات الكفاءة االجتماعيةإيل أن  (42: 1001يب، الغر ويشَت)

ادلتعلمة، واليت تستخدم لتحقيق أىداف متنوعة، واحلصول على التدعيم يف سياقات التفاعل مع اآلخرين، وتيسَت ادلبادرة 
ادلهنية والنسق االجتماعي، وتقليل العائد االجتماعي ومواصلة التفاعل والنهوض بتحقيق احلاجة للرضا يف العبلقات 

إيل أن ( 25 -24: 1004،حسن)أبو ىاشم و كما يشَتعات ادلرتبطة بالسلوك االجتماعي.السليب، التفاقها مع التوق
ين عندما دعت اجمللة األمريكية لعلم النفس عامل النفس الربيطابدأ بتعريف الكفاءة االجتماعية أو ادلهارة  االىتمام

)مهر ( أي حذق و  إيل الفعلوأكد علي أن مصطلح ادلهارة يرجع ليديل بوجهة نظره يف ادلهارة(pear)بيَتالصناعي 
 .حاذقاً عادلاً بو متقناً لو ناالسم منو )ماىر ( ويقال فبلن ) مهر يف العلم ( أي كا

ل صحيحة على الوجو ادلطلوب وبشك ( الكفاءة بأهنا" ىي القدرة على أداء العمل بطريقة12: 1008ويعرف )مغريب، 
وللربط بُت ادلعٌت اللغوي ، أن يتقنو( إن اهلل ػلب إذا عمل أحدكم عمبلً :)صلى اهلل عليو وسلم الرسول متقن، يقول
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اللغوي  ادلعٌت أن ىناك تناسقاً بُت رىنيم اليت أشرنا إليها، للكفاءة والذي يعٍت ادلماثلة والندية وادلساواة كما سبق، وادلفاى
والعامل الكفء ىو العامل القادر على  ،ة ذلذا العمل، والقدرة على أدائوفالكفاءة يف العمل تعٍت ادلماثلة والندي، وادلفهوم

امتبلك الفرد  " ( اجرائيًا على أهنا1008)عبد اخلالق ،وقد عرفها.ام بأعباء العمل وواجباتو فهو كفء وند ونظَتالقي
ادلعينة واليت ٘تكنو من التواصل االغلايب الفعال مع اآلخرين وتتضمن ىذه ادلهارات مهارة لبعض ادلهارات االجتماعية 

التعاون وادلشاركة، التعبَت عن ادلشاعر واألفكار، ضبط النفس، القدرة على حل ادلشكبلت االجتماعية، التوكيدية واليت 
 ." ٘تكن الفرد من التفاعل والتعامل بشكل إغلايب مع البيئة احمليطة

القدرة على و ، إغلايب وفعال مع اآلخرينىي" قدرة الفرد على التفاعل بشكل بأهنا الكفاءة االجتماعية  وؽلكن تعريف
تشتمل على رلموعة من التصرفات االجتماعية العاطفية، ادلهارات و  ،ماالقيام باألدوار وادلهام ادلتعلقة بوظيفة 
أوسع  ، وىيمن اإلتقان،أو مهمة بدرجة اليت ٘تكن من شلارسة وظيفة، نشاطادلعرفية،ادلهارات النفسية،واحلسية احلركية 

  -:وتتضمن األبعاد التالية ،مشل من مفهوم ادلهارات،القدرات،ادلعارفأو 
يشَت مفهوم توكيد الذات إىل خاصية تبُت أهنا ٘تيز األشخاص الناجحُت، ومن وجهة نظر :مهارات توكيد الذات.1

ره على ضلو علمي، شَت إىل فعالية العبلقات االجتماعية، وكان أول من أشار إىل ىذا ادلفهوم وبلو الصحة النفسية، فإهنا ت
، والذي أشار إىل أن ىذا ادلفهوم ؽلثل (Salter  1949سالًت )العامل األمريكي وكشف عن متضمناتو الصحية، 

، فيكون توكيديُت يف سلتلف ر يف البعضنبساط، أي أهنا تتوافخاصية أو مسة من مسات الشخصية مثل االنطواء أو اال
 يف ادلواقف االجتماعية ادلختلفة ادلواقف، وقد ال تتوافر يف البعض األخر فيصبحون سلبيُت عاجزين عن تأكيد أنفسهم

، اللذان أعاد صياغة ىذه اخلاصية ْتيث Lazarus,  1966)الزاروس )، و(Walpe, 1958ولب )وجاء بعده 
ؽلكن تطويرىا وتدريبها، وتتمثل يف التعبَت عن النفس والدفاع عن احلقوق الشخصية عندما ٗتًتق أصبحت تشَت إىل قدرة 

مهارات سلوكية لفظية وغَت لفظية، نوعية موقفية بأهنا  (2999، ويعرفها )شوقي،(64: 2994اىيم، بر إدون وجو حق)
( بصورة احتجاج –ء( والسلبية )غضبثنا –قديرفرد عن مشاعره اإلغلابية) ت، تتضمن تعبَت المتعلمة، ذات فعالية نسبية

وادلبادرة  ،ن إلجباره على إتيان ما ال يرغبو، أو الكف عن فعل ما يرغبومبلئمة ومقاومة الضغوط الىت ؽلارسها اآلخرو 
، والدفاع عن حقوقو ضد من ػلاول انتهاكها شريطة عدم إنتهاك ببدء، واإلستمرار يف، وإهناء التفاعبلت اإلجتماعية

، ومن انب اللفظى واجلانب غَت اللفظىن السلوك التوكيدى لو جانبُت رئيسُت علا اجلأ.ومن ىذا يتبُت قوق اآلخرينح
 ادلهارات التوكيدية )الدفاع عن احلقوق، مواجهة اآلخرين، االختبلف مع اآلخرين....(

اليت تعرب  لفظيةاللفظية وغَت السلوكية ال هاراتفي الدراسة احلالية "بأهنا تشمل رلموعةمن ادلهارات توكيد الذاتٔتويقصد 
هبا الطالبة عن مشاعرىا اإلغلابية والسلبية، ومن مث تستطيع مواجهة الضغوط اليت ؽلارسها اآلخرين إتاىا زلاولة منهم 

 االعًتاف بسوء الذات(.  -التياهنا ٔتا ال ترغبو أو أن تكف عن فعل ما ترغبو ومن أمثلة ذلك )االستقبلل بالرأي
قق ٖت( ومع اآلخرين ْتيث او عواطفه ا)مشاعرىا على التعامل اإلغلايب مع نفسهالطالبة قدرة :ىي مهارات وجدانية. 2

تستطيع إقامة عبلقات وثيقة وودية مع اآلخرين، و  ا،وتساعدىاىذه ادلهارات عليودلن حوذل اأكرب قدر من السعادة لنفسه
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أكثر قبواًل لديهم مثل: التعاطف وادلشاركة  صبحتنهم والتعرف عليهم لعلى االقًتاب م ىانحو يساعدالتفاعل معهم على
   الوجدانية.

ٔتوجبها بإرسال رسالة لفظية أو غَت لفظية بوسيلة ما لتحقيق : فهو تلك العملية اليت تقوم الطالبة مهارات االتصال .3
ومن تلك وادلعاين واألفكار  شاركهم يف ادلعلوماتتو  مبادذلم أفكارىتو  اآلخرينتصل بتعلى أن  هتاوتعٍت قدر ، ىدف معُت

 -وتتضمن:االنتباه للمتحدث واالىتمام بو(  -تقبل األفكار-ادلهارات ) االنصات
رغب يف نقلها لآلخرين لفظيًا أو بشكل تعلى توصيل ادلعلومات اليت طالبة وىي تعرب عن قدرة ال :مهارات اإلرسال -أ

 كالتحدث واحلوار واإلشارات االجتماعية.  غَت لفظي، من خبلل عمليات نوعية،
يف االنتباه وتلقى الرسائل وادلهارات اللفظية وغَت اللفظية من اآلخرين، طالبة وتعٍت مهارة ال :مهارات االستقبال -ب

 وإدراكها وفهم مغزاىا والتعامل معهم يف ضوئها.
 اعلى التحكم بصورة مرنة يف سلوكهلطالبة ا وتشَت إىل قدرة:مهارات الضبط والمرونة االجتماعية واالنفعالية .4

اللفظي وغَت اللفظي االنفعايل، خاصة يف موقف التفاعل مع اآلخرين، وتعديلو ٔتا يتناسب مع ما يطرأ على تلك ادلواقف 
ار بالسلوك االجتماعي ادلبلئم للموقف، واختي اومعرفته هتا. ويتم ذلك من خبلل خرب هامن مستجدات لتحقيق أىداف

 .قيت ادلناسب إلصداره فيوالتو 
 -( الفرق بين المهارات االجتماعية والكفاءة االجتماعية :2) 

يرى أغلب الباحثُت أن ادلهارة االجتماعية والكفاءة االجتماعية مفهومان مًتادفان، فادلهارة ىي نظام متناسق من النشاط 
الفرد مع آخر يف نشاط اجتماعي وتتطلب منو  الذي يستهدف ٖتقيق ىدف معُت، وتصبح ادلهارة اجتماعية مىت يتفاعل

:  2982ما يقوم بو اآلخر ليصحح مسار نشاطو لتحقيق التكيف) السيد،و مهارة حىت يوائم بُت ما يفعلو ىو 
بينما يرى معظم الباحثُت الكفاءة االجتماعية على أهنا تفاعل عدد من العوامل اليت تشكل عبلقات الفرد (،144

السلوكيات اليت تظهر عدم التكيف أو عدم القبول االجتماعي وظهور السلوكيات اليت تدعم أو يتم باآلخرين، مع غياب 
 & Dianne)ي وفاعلية ادلهارات االجتماعيةتعزيزىا وكذلك ظهور السلوكيات اليت تركز على القبول االجتماع

Stephen, 2002 : 88)تاج للعبلقات الديناميكية الكفاءة االجتماعية ىي نأن  (81: 1005، )الزيتوين،وتري
الصادرة عن تفاعل اإلنسان ٔتهاراتو االجتماعية وميولو وحاجاتو وحوافزه وإتاىاتو ضلو العمل االجتماعي مع إمكانيات 

( ؽليز ٔتزيد (Mcfall, 1982أما ماكفل  ،سان لؤلعمال واألنشطة االجتماعيةالبيئة اليت تؤثر بدورىا يف استعداد اإلن
، فادلهارات االجتماعية ىي ببساطة تماعية مقابل الكفاءة االجتماعيةتصور اخلاص بادلهارات االجمن التفصيل ال

سلوكيات زلددة يقوم هبا الفرد حىت يؤدى مهمة بكفاءة، يف حُت ٘تثل الكفاءة االجتماعية مصطلح تقيمي يتعلق 
ادلدرسُت(، –اآلخرين ذوى األعلية )الوالديناء باحلكم على مدى كفاءة الفرد يف أداء ادلهمة، ىذا احلكم قد يقوم على آر 

عدد ادلهام االجتماعية اليت يتم أدائها بشكل صحيح أو مقارنات ببعض النماذج واألمثلة و أومقارنة وفقًا دلعايَت زلددة، 
كان على ضلو إىل أن األداء  أن الكفاءة االجتماعية ال تعٌت أداء استثنائيًا وإظلا ُتشَت فقط  "ماكفل"ادلعيارية ويضيف 
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، ونظراً ذلذا االتساعتعددت ادلفاىيم وادلصطلحات اتساع مفهوم ادلهارات االجتماعيةإيل  (1006)ادلخظي، يشَتو .مبلئم
يمكن استخدم مفهوم تبادل العبلقات الشخصية مع اآلخرين أو مصطلح فادلرادفة دلصطلح ادلهارات االجتماعية، 

إال أنو غلب الوقوف للتفريق بينها، وىي أن ادلهارات االجتماعية تعرب تماعية دي أو مصطلح الكفاءة االجالسلوك التوكي
عن سلوكيات مبلحظة ؽلكن قياسها ويستخدمها الفرد أثناء تفاعلو مع اآلخرين، وىي سلوك وليس مسة، وىذه 

الكفاءة الكلية  السلوكيات إذا اجتمعت لدي الفرد أصبحت تعرب عن مسة عليا وىي الكفاءة االجتماعية، وىي جزء من
للشخصية، فإذا ما أضفنا عليها ادلهارات األكادؽلية وادلهارات اجلسمية والنفسية أصبحت لدينا شخصية متكاملة، وىي 

، ولقد أصبح مفهوم ادلهارات االجتماعية مصطلح داين كما جاء يف ظلوذج "جودلان"٘تثل ادلكون اخلامس للذكاء الوج
جتماعي ليتضمن الصداقة، وادلكانة االجتماعية، ادلهارات االجتماعية، والكفاية يستخدم لوصف األداء الوظيفي اال

 االجتماعية، والسلوك التكيفي.
  -( أبعاد الكفاءة االجتماعية:3)

ومن بُت ىذه احملاوالت  ،ك االجتماعي يف ادلراحل ادلختلفةزلاوالت كثَتة لتفسَت السلو  (إيل وجود1007يشَت)الًتتوري ،
رًا مقضياً، وليس عملية خلقية ما قدمو علماء النفس االجتماعي الذين أكدوا على أن السلوك اإلنساين ليس قد

وٗتلص ىذه التفسَتات إىل أن  ،والبيئة اليت يعيش فيها اإلنسان بيولوجية وحسب، لكنو يتأثر إىل حد كبَت باجملتمعأو 
األبعاد اليت يبدو أن   أما ،فرد األساليب ادلقبولة يف رلتمعويتعلم فيها الية تطبيع اجتماعيان عبارة عن عملسلوك اإلنس

-االمتثال للقوانُت والسلطة:  الكفاءة االجتماعية للطفل فهيالدراسات تتفق عليها وتعتربىا أبعادًا أساسية يفكثَتًا من
-ٖتمل ادلسؤولية-التحكم بالذاتوضبط النفس-تمع الرفاقمع رلالتكيف-ادلشاركة االجتماعية البناءة-ادلؤىبلت القيادية

 االتصال. -منو وسبلمتوآباألمور ادلتعلقة بالوعي -االستقبلليةواالعتمادعلى الذات
)توكيد الذات، رات مكونو للكفاءة االجتماعية ىيرلموعة مهاأن ىناك ((Kazdin. 2000:334يذكر كازدن

إىل تصور ( 51-50: 1001،شوقي)ويشَت، (ومهارات تنظيم ادلعرفة وادلشاعرومهارات ادلواجهة، ومهارات التواصل، 
 -آخر أكثر تفصيبلً دلهارات الكفاءة االجتماعية، كما ىو موضح بالشكل التايل:

 ( تصور مفصل لمهارات الكفاءة االجتماعية1شكل )
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عن ادلشاعر واآلراء والدفاع عن احلقوق، : تظهر ىذه ادلهارات يف قدرة الفرد على التعبَت مهارات توكيد الذات (2)
 وٖتديد ادلهارات يف مواجهة ضغوط اآلخرين .

: تظهر ىذه ادلهارات يف تيسَت إقامة الفرد لعبلقات وثيقة وودودة مع اآلخرين، وإدارة التفاعل  مهارات وجدانية (1)
 دلشاركة الوجدانية.معهم على ضلو يساعد على االقًتاب منهم والتعرف عليهم، وتشتمل على التعاطف وا

: وتعرب عن قدرة الفرد على توصيل ادلعلومات لآلخرين لفظيًا أو غَت لفظياً، وتلقي الرسائل مهارات االتصال (1)
 وتتضمن ادلهارات االتصاليةاللفظية وغَت اللفظية من اآلخرين وفهم مغزاىا والتعامل معهم يف ضوئها. 

توصيل ادلعلومات اليت يرغب يف نقلها لآلخرين لفظيًا أو : وىي تعرب عن قدرة الفرد على مهارات اإلرسال ( أ)
 بشكل غَت لفظي، من خبلل عمليات نوعية، كالتحدث واحلوار واإلشارات االجتماعية.

:وتعٍت مهارة الفرد يف االنتباه وتلقى الرسائل وادلهارات اللفظية وغَت اللفظية من مهارات االستقبال)ب(
 والتعامل معهم يف ضوئها. اآلخرين، وإدراكها وفهم مغزاىا 

: وتشَت إيل قدرة الفرد على التحكم ٔترونة يف سلوكو اللفظي مهارات الضبط والمرونة االجتماعية واالنفعالية (4)
وغَت اللفظي االنفعايل وخاصة يف موقف التفاعل مع اآلخرين، وتعديلو وفقًا دلا يطرأ من تغَتات على ادلوقف، 

 ومعرفة السلوك االجتماعي ادلبلئم للموقف، واختيار التوقيت ادلناسب إلصداره فيو. 
 -أن مكونات الكفاءة االجتماعية تشمل مخسة عناصر ىي :  (7: 1001يرى )حبيب ،و
 اآلخرين يف نشاطات اجتماعية. مشاركة-1.   اإلفصاح عن الذات-1القدرة على تأكيد الذات.-2  
 فهم منظور الشخص اآلخر. -5. إظهار االىتمام باآلخرين -4 

من السابقون متشاهبو حلد كبَت على الرغم  الباحثونوترى الباحثة أن مهارات الكفاءة االجتماعية الىت أشار إليها 
ىا ينصب على التفاعل مع اآلخرين والقدرة على التواصل معهم بنجاح وإظهار االىتمام اختبلف ادلسميات، فمحتوا

مهارات -ادلهارات الوجدانية-واىتمت الدراسة احلالية بقياس األبعاد التالية للكفاءة االجتماعية)توكيد الذات، هبم
 لدي طالبات قسم رياض األطفال. مهارات الضبط وادلرونة االجتماعية واالنفعالية(-االتصال

 ( خصائص األفراد ذوى الكفاءة االجتماعية :4)
رتفعي الكفاءة االجتماعية أكثر قدرة على مواجهة ادلواقف االجتماعية، وادلشاركة يف أظل( 5 :1001،حبيب)يرى

ؽلكن إغلاز ىذه اخلصائص و األنشطة االجتماعية، وانفتاحًا مع اآلخرين أكثر من األفراد منخفضي الكفاءة االجتماعية. 
 .(يةفطنة اجتماع-أنشطة جيدة قابلة للتكيف-الرغبة-يف أربعة عناصرىي:)ادلعرفة

 ( مظاىر ضعف الكفاءة االجتماعية :5)
ادلظاىر السلبية ادلًتتبة على ضعف مهارات الكفاءة االجتماعية لدى ادلعلم،  إيل بعض من  (1001)شوقي، يشَت

  -فيما يلي:مثل واليت تتوتأثَتاهتا على التكوين النفسي للطبلب 
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ت يف العبلقات يقلل من احتمالية التغلب على اخلبلفا، بشكل اآلخرينالتورط يف كثَت من مشكبلت التفاعل مع  -2
على ضلو قد تصل معو إىل صراعات عنيفة، كنتيجة لضعف ادلهارات االجتماعية البلزمة –أحياناً  –الشخصية، وتصعيدىا

 يف التفاعل، خاصة مهارات االستشعار االجتماعي واالتصال، والتفهم الوجداين، وضبط الذات.
لة، واقعية، فيما يتعلق بردود فعل الطبلب أو كيفية تصرفهم، ورٔتا تبٍت بعض األفكار غَت الفعاتبٍت توقعات غَت  -1

صحتها، السلوك بشكل غَت وظيفي أو فعال، شلا يفضي لتفاقم ادلشكبلت وإثارة الصراعات واليت يًتتب على االعتقاد في
وتفسَت سلوك ومقاصد الطبلب، ؽلكن أن يستثَت  وىدر الطاقة يف ادلؤسسات التعليمية. وبعبارة أخرى فإن صعوبة فهم

 ردود أفعال دفاعية، قد تؤثر سلباً على العبلقة معهم، كان من ادلمكن ٕتنبها يف حالة الفهم الدقيق لسلوكهم.
اإلخفاق الذي قد يعانيو ادلعلم يف مواقف التفاعل، وعدم استثمار الفرص ادلتاحة إلقامة عبلقات ودية مع احمليطُت  -1
 ، وعدم احلصول على ادلوضع )الدور( ادلناسب يف العمل، وادلكانة ادلبلئمة بُت الزمبلء.بو
اإلفراط أو التشدد الزائد يف التعامل مع الطبلب من الناحية التحصيلية، بشكل قد ينفرىم من العملية التعليمية،  -4

 عملية التعليمية برمتها.وغلعلهم يتبنون إتاىات سلبية حيال ادلعلم وادلقرر الدراسي، ورٔتا ال
الفشل ادلتكرر والتسرب الدراسي لبعض الطبلب، كنتيجة إلساءة معاملة ادلعلمُت ذلم، باستخدام أساليب تتسم  -5

اجلدارة، وعدم التقبل غَت ادلشروط ذلم، والتحيز وعدم العدالة يف التعامل معهم. وما  مبالتحقَت واإلىانة، واإلحساس بعد
ب من إحساس باإلحباط واطلفاض تقديرىم لذواهتم، واستخدام أساليب سلبية للتوافق تتسم يعًتي ىؤالء الطبل

بالعدوانية والكذب واإلسقاط، وإثارة الشغب وعدم االنضباط داخل وخارج الصف ادلدرسي، يف زلاولة للتفريغ النفسي 
  أو غَت مألوف.للمشاعر السلبية، وإزاحة العدوان الكامن لديهم، وتأكيد ذواهتم على ضلو سليب

حيث يصعب على منخفضي ادلهارات االجتماعية اإلفصاح باالكتئاب،–أحياناً –يرتبط ضعف ادلهارات االجتماعية -6
عن مشاعرىم، واإلفضاء ٔتا ػلملون من علوم، وما يشعرون بو من معاناة لآلخرين، وؽليلون بداًل من ذلك إىل اجًتارىا 

ة على ادلستويُت النفسي والبدين، وىو ما يؤدي إىل ظهور بعض األعراض االكتئابية ذاتياً، شلا يضخم من آثارىا السلبي
 ادلزاجية، والنفسجسمية.                  

 -ثانياً: الذكاء الوجداني:
 -( تعريف  الذكاء الوجداني:1)

عرنا الذاتية " القدرة على التعرف على مشاتعريفًا للذكاء الوجداين على أنو( Goleman, 1998)قدم جودلان
. وعرفو ماير وسالويف جيدة يف أنفسنا ويف عبلقاتنا ومشاعر اآلخرين لتحفيز أنفسنا، وإلدارة العواطف بصورة

(Mayer, Salovey. & Caruse , 1997 ،بأنو"عبارة عن قدرة الفرد على إدراك االنفعاالت بدقة، وتقييمها )
الوصول إليها عندما تُيسر عملية التفكَت، والقدرة على فهم االنفعال  والتعبَت عنها، والقدرة على توليد االنفعاالت، أو

( بأنو 1006، حافظو)وادلعرفة الوجدانية، والقدرة على تنظيم االنفعاالت ٔتا يعزز النمو الوجداين والعقلي".كما يعرف
احلياة والعمل، واليت تعرب عن  "رلموعة من ادلهارات االنفعالية الشخصية واالجتماعية اليت تساعد الفرد علي النجاح يف
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رلموعة من ادلهارات والكفاءات ( بأنو"1006أمحد،و نفسها من خبلل السلوك الذكي وجدانيًا ". ويعرفو)عبد اهلل 
العقلية ادلرتبطة بتجهيز ومعاجلة ادلعلومات االنفعالية وٗتتص بصفة عامة بإدراك االنفعاالت واستخدام االنفعاالت يف 

ىجُت (بأنو " Bar-On,2006أون ) -فكَت والفهم االنفعايل وتنظيم وإدارة االنفعاالت.ويعرفو بارتيسر عملية الت
من تفاعبلت رلموعة من ادلهارات والكفاءات وادليسرات الوجدانية واالجتماعية اليت تؤثر يف قدرة الفرد علي فهم نفسو 

ت احلياة اليومية ورلاهبة التحديات والضغوط.ويعرفو والتعبَت عنها وفهم اآلخرين واالرتباط هبم والتعامل مع متطلبا
والكفاية االجتماعية، ة ويتضمن رلايل الكفاية الشخصية القدرة علي معاجلة ادلعلومات االنفعالي( بأنو"1006 ،الرؽلاوي)

لتعاطف ا: ة، أما الكفاية االجتماعية تتضمنوتتضمن الكفاية الشخصية :الوعي الذايت، والتنظيم الذايت، الدافعي
بأنو "رلموعة من القدرات وادلهارات ادلكتسبة اليت ٘تكن مدير ادلدرسة (1007)البلوشي، و عرفتوادلهارات االجتماعية ".و 

من التعامل مع ادلواقف واألحداث الًتبوية اجلارية، والتمكن من ضبط االنفعاالت وادلثابرة وٖتمل الضغوط وفهم الذات 
لتحقيق النجاح  سيطرة على مشاعر مدير ادلدرسة للوصول إىل اٗتاذ القرار ادلناسبوفهم مشاعر العاملُت وإحكام ال

الفرد إىل الوعى الوجداين بأنو رلموعة من القدرات الىت تقود ( 1008)عبد العزيز ،يعرفو، كما بفريق عمل متميز"
 توافق النفسي واالجتماعى.، وٖتفيز الذات، وإدارة الوجدانات ٔتا ػلقق لو الالوجداين باآلخر ، والوعىبالذات

" قدرة الفرد علي الوعي ٔتشاعره وانفعاالتو وفهمها وإدارهتا، وقدرتو علي الوعي ٔتشاعر ( بأنو1020يعرفو)اجلامع،و 
 ."وانفعاالت اآلخرين وفهمها والدخول معهم وفق ىذا الفهم يف عبلقات اجتماعية ومهنية بناءة

"قدرة الفرد على وعي وادارك مشاعره وانفعاالتو ادلختلفة، وٕادارك بأنو رائياً إج( 66: 1021)الفرا و النواجحة،  عرفووي
على ضبط وٕادارة ومعاجلة انفعاالتو لفظية ومبلمح وجوىهم، وقدرتو أيضاً خرين من خبلل تعبَتاهتم الانفعاالت ومشاعر اآل

اإلشباع اآلين إىل ادلستقبل، وقدرتو على  ، وكبح مجاح شهواتو و تأجيليو مشاعره لتحقيق أىدافو ادلرجوةادلختلفة، وتوج
قامة إخرين من خبلل اعلة يف تلبيتها، والتوافق مع اآلٖتسس وتفهم مشاعر واحتياحات اآلخرين والعمل على ادلس

 . "عبلقات اجتماعية متميزة معهم
 -وىما: هاتجاىان في تفسير  من خالل استعراض تعريفات الذكاء الوجداني نجد ىناك

القدرة علي فهم االنفعاالت :": وىو االٕتاه األكثر ٖتفظًا يف تعريفو للذكاء الوجداين حيث يعرفو بأنواألولاالتجاه 
 Mayerيعرف )" ،فالذاتية والتحكم فيها وتنظيمها وفق فهم انفعاالت اآلخرين والتعامل معها وفق ادلواقف احلياتية

&et al., 1990م االنفعاالت الذاتية وانفعاالت اآلخرين وتنظيمها للرقي بكل ( الذكاء الوجداين بأنو )القدرة علي فه
( بأن الذكاء الوجداين ؽليز األفراد الذين ػلاولون التحكم Mayer, et al., 1993من االنفعال والتفكَت( كما يشَت )

يات سلوكية يف مشاعرىم ومراقبة مشاعر اآلخرين وتنظيم انفعاالهتم وفهمهما، وؽلكنهم ذلك من استخدام اسًتاتيج
( بأن مرتفعي الذكاء الوجداين ػلتمل أن Mayer, et al., 1995للتحكم الذايت يف ادلشاعر واالنفعاالت، ويشَت )

يكون لديهم القدرة علي مراقبة انفعاالهتم ومشاعرىم والتحكم فيها واحلساسية ذلا وتنظيم تلك االنفعاالت وفق 
 انفعاالت ومشاعر اآلخرين.
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وىو االٕتاه األكثر ٖترراً ومشولية يف تعريف الذكاء الوجداين فيعرفو بأنو " رلموعة من ادلهارات االنفعالية : االتجاه الثاني
دلختلفة. ويعطي واالجتماعية اليت يتمتع هبا الفرد والبلزمة للنجاح يف التفاعبلت ادلهنية وىف مواقف احلياة ا

(Goleman, 1995 رلموعة من ادلهارات االنفعالية واالجتماعية اليت  ٘تيز مرتفعي الذكاء الوجداين وتشمل الوعي )
واحلماس  Persistenceوادلثابرة  Impulse Controlوالتحكم يف االندفاعات  Self-Awarenessبالذات 
Zeal   والدافعية الذاتيةSelf- Motivation  والتقمص العاطفيEmpathy اللياقة االجتماعية  واألناقة أو

social fitness' كما يشَت بأن اطلفاض تلك ادلهارات االنفعالية واالجتماعية ليس يف صاحل تفكَت الفرد أو صلاحو ،
 (.9-8:  2998)السيد ، وعبدالسميع،  يف تفاعبلتو ادلهنية

وانفعاالتو والتحكم فيها وإدارهتا والوعي يتضح شلا سبق أن مفهوم الذكاء الوجداين يدور حول فهم الفرد ووعيو ٔتشاعره 
ٔتشاعر وانفعاالت اآلخرين والتعاطف والتفاعل معهم، وأن الذكاء الوجداين قدرة مكتسبة ومتعلمة، وأنو ينطوي على 

ويعٍت ىذا أن الذكاء الوجداين ىو" قدرة اإلنسان على التعامل اإلغلايب  ،ية وزلددة ؽلكن تعلمها واكتساهبامهارات نوع
فهو غلمع بُت اجلانب العقلي واجلانب  ،قدر من السعادة لنفسو ودلن حولوع نفسو ومع اآلخرين ْتيث ػلقق أكرب م

الوجداين للفرد، فالذكاء الوجداين يشمل القدرة على إدراك االنفعاالت بدقة، وتقييمها، والتعبَت عنها، والقدرة على توليد 
ملية التفكَت، والقدرة على فهم االنفعال وادلعرفة الوجدانية، والقدرة على االنفعاالت، أو الوصول إليها عندما تيسر ع

 تنظيم االنفعاالت ٔتا يعزز النمو الوجداين و العقلي". وىذا التعريف للذكاء الوجداين ؛ غلمع بُت:
 فكرة أن االنفعال غلعل تفكَتنا أكثر ذكاءاً. -2
 ة.فكرة التفكَت بشكل ذكي ضلو حاالتنا االنفعالي -1
 التفكَت فيها.، و القدرة على إدراك و تنظيم االنفعاالت  -1

وىذا يعٍت أن الذكاء الوجداين رلموعة من القدرات ادلنفصلة، ولكنها متجانسة مع بعضها، ٔتعٌت أن الفرد قد يكون عايل 
ييز بُت التعابَت الصادقة اءة إشارات الوجو غَت اللغوية، والتمالقدرة يف فهم انفعاالت اآلخرين من خبلل حساسيتو يف قر 

لكنو منخفض القدرة يف تنظيم انفعاالتو والتعبَت عنها. كما يغطي مفهوم الذكاء الوجداين رلموعة وغَت الصادقة مثبًل، و 
واسعة من ادلهارات واالستعدادات اليت ٗترج عن نطاق قدرات الذكاء التقليدي، وبالتايل فإن الذكاء الوجداين يتضمن 

التعرف على مشاعره وانفعاالتو وعلى التعامل مع ادلشاعر السلبية كالشعور باإلحباط ْتيث يتمكن من  يفقدرة الشخص 
 -تنبع عواطفنا من أربعة أبنية أساسية ىي:و استخدام وتوظيف ادلشاعر للوصول إىل قرارات سليمة

 القدرة على الفهم الدقيق والتقدير الدقيق والتعبَت الدقيق عن العاطفة . .2
 لقدرة على توليد ادلشاعر حسب الطلب عندما تسهل فهم الشخص لنفسو أو لشخص آخرا .1
 القدرة على فهم العواطف وادلعرفة اليت تنتج عنها .1
 القدرة على تنظيم العواطف لتطوير النمو العاطفي والفكري. .4

  -تعقيب :
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األول:علي أن الذكاء الوجداين قدرة عقليو تقوم انقسمت تعريفات الذكاء الوجداين إيل إتاىُت يركز فيها االٕتاه  -2
واالٕتاه الثاين: يرى أن الذكاء الوجداين مسُة ، اين للمعرفة وفهم إدارة الوجدانعلي اإلدراك الدقيق للوجدان والتيسَت الوجد

 من مسات الشخصية مثل التعاطف والعبلقات االجتماعية وغَتىا من مسات الشخصية. 
 ات اليت ركزت علي أن الذكاء الوجداين مرتبط بالسلوك الصادر عن الفرد.ىناك بعض التعريف -1
ىناك بعض التعريفات اليت أشارت إيل أن الذكاء الوجداين فرع من الذكاء االجتماعي وآخرون يرون العكس أي أن  -1

 بينهما. الذكاء الوجداين يتضمن الذكاء االجتماعي وأنو أعم وأمشل منو وأنو ليس من الضروري التمييز
وانفعاالت ول فهم الفرد النفعاالتو أن ىذا ادلفهوم يدور حصلد من خبلل العرض السابق لتعريفات الذكاء الوجداين -4

اآلخرين والتحكم يف ىذه االنفعاالت، وكيفية التعامل مع مشاعر اآلخرين دلساعدتو يف التعامل معهم بشكل جيد، 
ي أساس أنو مسة من مسات والبعض اآلخر نظر إليو عل ،أنو قدرةوسواء نظر بعض الباحثُت للذكاء الوجداين علي 

نظرة التكاملية ذلذا ادلفهوم، ألن الذكاء الوجداين ؽلثل أحد متغَتات فإن ىذين االٕتاىُت ذلما أعلية يف ال، الشخصية
 . وعبلقاتو االجتماعية مع اآلخرين الشخصية اذلامة اليت تنعكس علي سلوك الفرد وطريقة تفكَته

 -( مكونات الذكاء الوجداني:2)
 -( أربعة أبعاد للذكاء الوجداين وىي: Mayer & Salovey, 1990حدد ) 
: ويشمل القدرة على التعرف Emotional perception and expressionادلشاعر والتعبَت عنها إدراك  -2

 على ادلشاعر الشخصية وعلى مشاعر اآلخرين والقدرة على التعبَت عن ادلشاعر بشكل دقيق ومبلئم اجتماعيا.
تصبح وفيه: Emotional facilitation of thoughtوضوح التفكَت من خبلل التحكم يف ادلشاعر -1

ادلشاعر جزء من العملية ادلعرفية كاإلبداع أو حل ادلشكبلت أو الذاكرة واٗتاذ القرار، أي توظيف ادلشاعر للتأثَت يف  
 وضوح عمليات التفكَت وإضفاء ادلناخ االنفعايل إلدارة العقل للمشاعر .

 معاجلة ادلعلومات : ويشمل اإلمكانات ادلعرفية يفEmotional understandingفهم االنفعاالت  -1
االنفعالية،  وتتضمن القدرة  على الفهم من خبلل االستبصار بالعبلقات بُت أنواع ادلشاعر ادلختلفة ألسباب وعواقب 

 ىذه االنفعاالت وكذلك استيعاب االنفعاالت والتغَتات اليت ٖتدث حلظة االنفعاالت لدى الفرد واجلماعات.
: وتشمل القدرة على تنظيم االنفعاالت ومراقبتها وضبطها   Emotional managementإدارة االنفعاالت  -4

وتوجيهها لدى الشخص يف ادلواقف االجتماعية ادلتنوعة مع اآلخرين. وقد أصبح ىذا البعد يدرس اآلن يف علم النفس 
 ( أي الوعي باالنفعاالت وإدارهتا . Met Emotionفيما يطلق عليو )ادليتا انفعالية  

بأنو رلموعة من السمات "( أبعاد الذكاء الوجداين من خبلل ظلوذجو والذي عرفوBar-on, 1997وحدد )
والكفاءات وادلهارات االنفعالية والشخصية واالجتماعية )غَت ادلعرفية( واليت تؤثر علي قدرة الفرد علي النجاح يف كفاحو 

 -مع ادلطالب البيئية والضغوط ". وأبعاده ىي:
 االستقبلل(. -ٖتقيق الذات   -احًتام الذات  -التو كيدية  -)الوعي االنفعايل بالذاتادلهارات الذاتية  .2
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حل -القدرة على التكيف-التعاطف -ادلسئولية االجتماعية -ادلهارات البُت شخصية )العبلقات البُت شخصية .1
 ادلرونة(. -اختبار الوقائع -ادلشكبلت

 ضبط االندفاع(. -إدارة الضغوط )ٖتمل الضغوط  .1
 التفاؤل(.  -زاج العام )السعادة ادل .4
           -( مخسة أبعاد للذكاء الوجداين وىي: (Goleman, 1998ولقد حدد  
 وتعٌت الوعي ٔتشاعرنا وانفعاالتنا أي الوعي بأفكارنا ادلرتبطة هبذه العواطف واالنفعاالت. :الوعي بالذات  -2
وىي تعٍت كيفية التعرف علي التعامل مع ادلشاعر اليت تُؤذينا وتُزعجنا فهذا التعامل وىذه :معاجلة اجلوانب الوجدانية -1

 ادلعاجلة ىي أساس الذكاء الوجداين، وٖتقيق التوازن يف تناول أمور احلياة. 
افعية ، : أي أنو يكون لدينا ىدف ومحاس للعمل وادلثابرة لبلستمرار والسعي و األمل مكون أساسي يف الدالدافعية -1

 وأن نعلم أبنائنا كيف يكون لديهم أمل.
 ": ويعٍت قراءة مشاعر اآلخرين والتعرف عليها واالستجابة ذلا. Empathyالتعاطف " -4
وتعٍت القدرة علي قراءة وفهم كل من السلوك االجتماعي ومهارة  :"Social Skillsادلهارات االجتماعية "  -5

 للفظي واالنفعايل والقدرة علي لعب الدور االجتماعي بكفاءة.                                         ادلشاركة االجتماعية مثل التعبَت ا
بتحسُت النموذج السابق ودمج اخلمس وعشرين كفاءة إيل عشرين كفاءة  فقط ودمج اخلمس أبعاد مث قام " جودلان " 

 -إيل أربعة أبعاد وىي:
  الثقة بالنفس(. –التقييم الدقيق للذات  –االنفعايل بالذات الوعي بالذات: ويشتمل علي )الوعي 
 الدافع لئلصلاز-القدرة على التكيف –يقظة الضمَت–اجلدارة بالثقة –إدارة الذات: ويشتمل علي)ضبط النفس– 

 ادلبادأة (.
 الوعي التنظيمي(  –توجيو اخلدمات –الوعي االجتماعي: ويشتمل علي )التعاطف. 
 بناء  –ٖتفيز الغَت  –القيادة  –إدارة الصراع  –التواصل  –التأثَت  –ت : ويشتمل علي )تنمية اآلخرين إدارة العبلقا

 العمل اجلماعي والتعاون (. –الروابط 
مدى التحكم الذايت يف -الوعي بالذاتعة مكونات للذكاء الوجداين وىي:( إيل سب2999وتوصل أيضًا )جودة، 

التعامل مع اآلخرين وتفهمهم وحفز -ات وتوجيو اللوم إليها أحياناً حفز الذ-الدافعية و"يقظة الضمَت -االنفعاالت
الوضوح وإفشاء الذات واالعًتاف بالواقع الفعلي والقدرة علي  -تفهم الذات وحساسية العبلقة مع اآلخرين -الذات

 .مواجهة ادلشكبلت االنفعالية
 -التعاطف-تنظيم الذات-الدافعية-الوعي بالذات) لذكاء الوجداين وىي(إليخمسة أبعاد ل1006وتوصل)حافظ، 

 (.ادلهارات االجتماعية
 -( إيل مخسة أبعاد للذكاء الوجداين وىي:1020ويشَت )اجلامع،
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 التو، وعلي األفكار ادلصاحبةويتمثل يف قدرة الفرد يف التعرف علي حقيقة انفعانفعاالت الذاتية والتعبَت عنها:تقييم اال-2
 ن حالة انفعالية إيل أخري.مييز بُت االنفعاالت ادلتزامنة وادلتداخلة وإدراك حالة االنتقادل، والتعبَت عنها بدقة، والتذلا
تقييم انفعاالت اآلخرين: ويعٍت قدرة الفرد يف التعرف علي انفعاالت اآلخرين من خبلل أشكال سلتلفة من التعبَت،  -1

 ا وبُت األجداث وادلواقف.و٘تييز صدقها وفهم العبلقة بينه
تعٍت قدرة الفرد علي االنفتاح علي انفعاالتو وقبوذلا والتحكم فيها، وقدرتو علي إدارة االنفعاالت الذاتية: -1

 االستمرارية يف حالة انفعالية أو التخلص منها عن طريق التفكَت.
آلخرين بتوجيهها وتعديل آثارىا دون ادلساس : تعٍت قدرة الفرد علي التحكم يف انفعاالت اإدارة انفعاالت اآلخرين-4

 بادلعٍت الذي ٖتملو.
: تعٍت قدرة الفرد علي توظيف حالتو االنفعالية يف توجيو انتباىو إيل مواضيع معينة استخدام االنفعاالت يف التفكَت -5

 وتركيز تفكَته عليها.
 -تعقيب:

ء الوجداين ليس إال اختبلف يف صياغة ىذه األبعاد يتضح من العرض السابق أن اختبلف الباحثُت حول أبعاد الذكا
تنظيم  –الدافعية –بالذاتفنجد أن ىناك اتفاق بُت عدد من الباحثُت حول أبعاد الذكاء الوجداين وىي )الوعي 

( علي نفس األبعاد ولكنو أضاف عليها أبعاد 2999ادلهارات االجتماعية( واتفق معهم )جودة،  –التعاطف –الذات
الوضوح وإفشاء الذات واالعًتاف بالواقع الفعلي والقدرة علي  –ن)تفهم وحساسية العبلقة مع اآلخري أخرى وىي:

 مواجهة ادلشكبلت االنفعالية(.
 كاآليت :  اً  مسات ومؤشرات األذكياء وجدانيذكر عدد من العلماء والباحثُت( خصائص وسمات األذكياء وجدانًيا :3) 

  وإدارة الضغوط .لديهم قدرة عالية على التكيف 
 . يتمتعون بدرجة منخفضة من االكتئاب والقلق 
 ٕتاه اآلخرين .اً وتقمص اً أكثر مرونة وانفتاح 
 . لديهم إحساس كبَت بادلسؤولية االجتماعية 
 . لديهم القدرة على التحكم بالذات والتعبَت ادلناسب عن ادلشاعر 
 . لديهم القدرة على التفاؤل والوعي بالذات 
  القدرة على حل ادلشكبلت بشكل مًتوي وىادئ .لديهم 
 . لديهم القدرة على التخطيط وٖتديد األىداف وادلثابرة يف أداء األعمال 
 . لديهم القدرة على بناء روابط الثقة مع اآلخرين 
 م .هتلديهم توازن عاطفي يف حيا 
 لديهم قدر كبَت من الًتكيز والتفكَت 
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 عاالت وكبح مجاح الغضب .لديهم القدرة على السيطرة على االنف 
  م.هتقدرة على إظهار التعاطف مع اآلخرين وٖتليل انفعاالاللديهم 
 . لديهم القدرة على توقع النتائج ادلًتتبة على السلوك 
 . لديهم قدرة على تأكيد الذات 
 (11-26: 1020، العًتي)لى التعاون والتفاعل مع اآلخرين لديهم قدرة ع. 

 فروض الدراسة :
عبلقة دالة إحصائيًا بُت درجات الطالبات على مقياس الكفاءة االجتماعية ودرجاهتن على "مقياس الذكاء توجد -2

 ." الوجداين
يوجد فرق دال إحصائياً بُت متوسطي درجات الطالبات ذوات الكفاءة االجتماعية ادلرتفعة والطالبات ذوات الكفاءة -1

 اء الوجداين " لصاحل الطالبات ذوات الكفاءة االجتماعية ادلرتفعة .االجتماعية ادلنخفضة على اختبار " مقياس الذك
 .لوجداينكونات الذكاء ايف ضوء ماالجتماعية لدي الطالبة ؽلكن التنبؤ بالكفاءة -1
توجد فروق دالة احصائيًا بُت الطالبات يف درجاهتم علي مقياس الكفاءة االجتماعية حسب السن وعدد سنوات -4

 التخصص.
 الدراسة :إجراءات 

حيث أن الدراسات الوصفية ،ادلنهج الوصفي دلناسبتو دلوضوع الدراسة ت الدراسة احلاليةاستخدممنهج الدراسة: .1
ادلتغَتات ادلرتبطة بالظاىرة، وذلك باستخدام عنها وتقرير حالتها، ودراسة بعض هتدف إىل وصف ظاىرة ومجع ادلعلومات 

 التعبَت عن النتائج بصورة كمية.ويتم معاجلة تلك ادلعلومات بطرق إحصائية، و ة منها االختبارات، وسائل علمية متعدد
 ّتامعة الدمام-( طالبة من طالبات كلية الًتبية للبنات ْتفر الباطن 112اشتملت العينة األولية للبحث على) :ةالعين22

العينة لعدم استكمال إجاباهتن على طالبة من (12)عد تطبيق أدوات البحث مت استبعادوبمت اختيارىم بطريقة عشوائية،
 (سنة.15-29) ( طالبة فقط وترواحت أعمارىم بُت100بعض األسئلة، وبذلك أصبحت عينة البحث الكلية )

  -.أدوات الدراسة :اشتملت الدراسة على المقاييس اآلتية :3
 مقياس الكفاءة االجتماعية: -أوالً :

يهدف ادلقياس إيل ٖتديد الكفاءة االجتماعية لدى طالبات اجلامعة، وقد اتبعت الباحثة عدة خطوات إلعداد ادلقياس، 
الكفاءة قامت الباحثة ٔتراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة للكفاءة االجتماعية، واطلعت على بعض مقاييس 

ة االجتماعية ليناسب الطالبات، ويناسب البيئة اليت تعيش فيها مث قامت الباحثة بإعداد مقياس للكفاءاالجتماعية، 
مهارات توكيد  اشتملت علي)وتضمن ادلقياس أربعة أبعاد أساسية ىي ادلهارات ادلكونة للكفاءة االجتماعية . الطالبات

 (89)ادلقياس من  وتكون (مهارات الضبط وادلرونة االجتماعية واالنفعالية -مهارات االتصال -مهارات وجدانية -الذات
 قامت الباحثة ْتساب نسبة االتفاق فيها واستبعدت العبارات اليت تقل نسبةمث  عبارة عرضت على السادة احملكمُت
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االستجابات على ادلقياس جاءت خرى اليت أشار إليها احملكمون و %( وتعديل بعض ادلفردات األ 80)االتفاق عليها عن
أوافق درجات  مخسوتتوزع الدرجات، ( أوافق بشدة -أوافق -متأكد َتغ -أوافق ال -ال أوافق بشدةإجابات )يف مخس 

وٖتسب درجة الكفاءة  بل أوافق بشدة، درجة لبل أوافقدرجتان، متأكد َتغثبلث درجاتل،  وافقأل أربع درجات، بشدة
( درجة 445-89س بُت )االجتماعية عن طريق مجع درجات الطالبة على مفردات ادلقياس، وتًتاوح الدرجات على ادلقيا

وتعرب الدرجة ادلرتفعة على ادلقياس عن ارتفاع الكفاءة االجتماعية، وتعرب الدرجة ادلنخفضة على ادلقياس على اطلفاض 
 الكفاءة االجتماعية لدى الطالبة.
 حساب صدق وثبات المقياس :

 :صدق المقياس -أ
قامت الباحثة ْتساب معامل االرتباط بُت درجة كل عبارة من عبارات ادلقياس والدرجة صدق االتساق الداخلي: -1

ثبلث ( ما عدا 0.02الكلية للبعد الذي تنتمي إليو. وكانت مجيع قيم معامبلت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى )
ُت الدرجة الكلية لكل بعد من (، مث قامت الباحثة ْتساب معامل االرتباط ب0.05عند مستوى ) ةت كانت دالاعبار 

أبعاد ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس. وكانت معامبلت االتساق الداخلي ألبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية ىى لبعد 
، ولبعد مهارات 726,0، ولبعد مهارات االتصال 610,0، ولبعد ادلهارات الوجدانية754,0مهارات توكيد الذات 
 .2,0وىى كلها معامبلت دالة إحصائيا عند مستوى  750,0عية واالنفعالية الضبط وادلرونة االجتما

معامل ألفا كرونباخ على عينة التقنُت البالغ عددىا  ةقامت الباحثة ْتساب ثابت ادلقياس بطريقثبات المقياس: -ب
( طالبة من نفس 40ا )( طالبو باجلامعة، مث قامت ْتساب الثبات بطريقة إعادة تطبيق االختبار على عينة قوامه200)

 العينة بفاصل زمٍت قدره أسبوعُت، واجلدول التايل يوضح قيم معامبلت الثبات.
 (قيم معامالت الثبات ألبعاد الكفاءة االجتماعية1جدول )

 األبعاد
 معامالت الثبات

 إعادة التطبيق الفاكر ونباخ

 0.729 0.717 مهارات توكيد الذات

 0.750 0.778 مهارات وجدانية

 0.714 0.776 مهارات االتصال

 0.684 0.671 مهارات الضبط وادلرونة االجتماعية واالنفعالية
 2.945 2.968 الدرجة الكلية

يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامبلت الثبات مرتفعة باستثناء بعد الضبط وادلرونة الذي جاء قيم معامبلت 
وبالتايل ؽلكن ، بادلقياسؽلكن الوثوق من ذلك عن باقي أبعاد ادلقياس، وعلى الرغم  الثبات لو منخفضة إيل حد ما

 .تطبيقو على عينة البحث
 -ثانياً: مقياس الذكاء الوجداني:
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لدى طالبات اجلامعة، وقد اتبعت الباحثة عدة خطوات إلعداد  معدالت الذكاء الوجداينيهدف ادلقياس إيل ٖتديد 
الذكاء ، واطلعت على بعض مقاييس للذكاء الوجداينادلقياس، قامت الباحثة ٔتراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة 

أبعاد  مخسةاس ، وتضمن ادلقيعينة البحث احلايلليناسب  للذكاء الوجداينمث قامت الباحثة بإعداد مقياس ، الوجداين
وتكون ادلقياس من  (اإلدراك الوجداين -الوجداينيم يالتق-ادلشاركة-استخدام الوجدان-التنظيم الوجداين)أساسية ىي 

اليت تقل  قامت الباحثة ْتساب نسبة االتفاق فيها واستبعدت العباراتمث  عبارة عرضت على السادة احملكمُت (62)
االستجابات على جاءت خرى اليت أشار إليها احملكمون و وتعديل بعض ادلفردات األ%(  80)نسبة االتفاق عليها عن

درجات  مخسوتتوزع الدرجات، ( أوافق بشدة-أوافق-متأكد َتغ -ال أوافق-ال أوافق بشدةإجابات )يف مخس ادلقياس 
الذكاء وٖتسب درجة  ق بشدةبل أواف، درجة لبل أوافقدرجتان، متأكد َتغثبلث درجاتل، وافقأل أربع درجات، أوافق بشدة

( درجة 105-62عن طريق مجع درجات الطالبة على مفردات ادلقياس، وتًتاوح الدرجات على ادلقياس بُت ) الوجداين
، وتعرب الدرجة ادلنخفضة على ادلقياس على اطلفاض نسبة الذكاء الوجداينوتعرب الدرجة ادلرتفعة على ادلقياس عن ارتفاع 

 لدى الطالبة. نسبة الذكاء الوجداين
 حساب صدق وثبات المقياس: 

 صدق المقياس:أ. 
( طالبة جامعية وذلك 200قامت الباحثة بإعادة تقنُت ادلقياس على عينة قوامها ) -: صدق االتساق الداخلي.1

ْتساب معامل االرتباط بُت درجة كل عبارة من عبارات ادلقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليو، وكانت مجيع قيم 
عامل ارتباط بَتسون بُت الدرجة (، مث قامت الباحثة ْتساب م0.02معامبلت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى )

.، ولبعد ,745التنظيم الوجداينالكلية لكل بعد من أبعاد ادلقياس والدرجة الكلية للمقياس .وكانت معامل االرتباط لبعد 
اإلدراك الوجداين ، ولبعد 705,0 التقييم  الوجداين، ولبعد 729,0 ادلشاركة، ولبعد 711,0 استخدام الوجدان

 .02,0معامبلت ارتباط دالة  إحصائيا عند مستوى ، وىى كلها 691,0
قامت الباحثة ْتساب ثبات ادلقياس باستخدام طريقة إعادة تطبيق االختبار بفاصل زمٍت قدره ثبات المقياس: ب. 

 –التجزئة النصفية لسبَتمانطريقة ( طالبة، كما استخدمت 50)األول والثاين على عينة قوامها  أسبوعُت بُت التطبيقُت
 ( طالبة، واجلدول التايل يوضح ذلك.200وان على عينة عددىا )بر 

 الذكاء الوجداني( معامالت الثبات ألبعاد مقياس 2جدول )

 األبعـــاد
 معامالت الثبات

 إعادة التطبيق التجزئة النصفية

 0.710 0.714 التنظيم الوجداين

 0.722 0.721 استخدام الوجدان

 0.741 0.751 ادلشاركة

 0.710 0.715 يم  الوجداينيالتق

 0.699 0.610 اإلدراك الوجداين
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الذكاء مقياس  وبالتايل ؽلكن تطبيقيتضح من اجلدول السابق أن قيم معامبلت الثبات مرتفعة وؽلكن الوثوق هبا، 
 .الوجداين

 -تفسير ومناقشة نتائج الدراسة : 
إليها البحث، وذلك من خبلل عرض لفروض البحث وتناوذلا بالتحليل  اليت توصلىذا اجلزء عرض النتائج يتناول 

 والتحقق منها، باإلضافة لتحليل ومناقشة النتائج يف ضوء الدراسات السابقة، واإلطار النظري، ونتائج الدراسة ادليدانية.
ات الطالبات على مقياس الكفاءة بُت درجاً توجد عبلقة دالة إحصائيوالذي ينص على: مت اختبار صحة الفرض األول 

وللتحقق من صحة ذلك الفرض، قامت الباحثة باستخدام معامل  االجتماعية ودرجاهتن على مقياس الذكاء الوجداين.
على مقياس الكفاءة االجتماعية ودرجاهتن  قسم رياض األطفالطالبات عبلقة بُت درجات ارتباط )بَتسون( إلغلاد ال

 (1، كما يتضح يف  اجلدول رقم )اينعلى مقياس الذكاء الوجد
 عالقة بين درجات الطالبات على مقياس الكفاءة االجتماعية ودرجاتهن على مقياس الذكاء الوجدانيال ( يوضح 3جدول رقم )

 مقياس الذكاء الوجداني
مهارات توكيد 

 الذات
 الدرجة الكلية لمقياس الكفاءة االجتماعية واالنفعاليةمهارات الضبط والمرونة االجتماعية  مهارات االتصال مهارات وجدانية

 04.5. 0393. 0374. .036. 04.7. التنظيم الوجداين
 0375. 0.89. 0350. 0346. 0364. استخدام الوجدان

 5355. 0.86. 0333. ..03. 0339. ادلشاركة
 5345. 0300. 03.8. .0.7. 0337. يم  الوجداينيالتق

 0354. 0357. 0.86. 0300. 03.4. اإلدراك الوجداين

 0.218( = 0.05)    0.282( = 0.02مستوى الداللة عند  ) 
قسم  ( بُت درجات طالبات0.02مستوى )عند  ايتضح من اجلدول السابق وجود عبلقة ارتباطيو موجبو دالة إحصائيً 

مقياس الذكاء الوجدانيوالدرجة الكلية على أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية ودرجاهتن على مجيع أبعاد رياض األطفال 
الذكاء كلما ارتفعت درجات الطالبات علي مقياس الكفاءة االجتماعية زادت درجاهتن علي اختبار أي أنو  لبلختبار.
، Mavrovelial,et al., 2007)مافروفلي وآخرون )).وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من الوجداين
اجتماعية من األفراد األقل ذكاءاً أكثر كفاءة  األكثر ذكاءًا وجدانياً إيل أن األفراد  حيث أشاروا (1008، ادلصدر
لعبلقة بُت الكفاءة ا.وتري الباحثة أن الذكاء الوجداينبُت الكفاءة االجتماعية و موجبة ، وأنو توجد عبلقة وجدانياً 

واجدانياً والذي يتعامل مع نفسو ومشاعره بطريقة إغلابية، فالشخص الذكي ، إغلابيةعبلقة  الذكاء الوجدايناالجتماعية و 
اجتماعية مرتفعة فهو ػلظي يستمد طاقتو من كفاءة  ويتعاطف مع اآلخرين ويستطيع إقامة عبلقات ناجحة معهم

ل ولديو مهارات اتصا، ٔتهارات توكيد الذات ويستطيع االعًتاف بأخطائو من أجل تعديلها ويتميز باالقدام االجتماعي
، كما أن للكبار ادلقربُت من األطفال يف أيضًا يتميز بالضبط النفسي واالجتماعيو عالية فهو يستطيع فهم اآلخرين 

ادلراحل ادلبكرة من عمرىم يكون لذكائهم الوجداين أثر إغلايب يف تنمية الكفاءة االجتماعية ألطفاذلم حيث أثبتت 

 2.915 2.933 الدرجة الكلية
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بذكاء وجداىن مرتفع يكون أطفاذلم على قدر كبَت من الكفاءة  إيل أن األمهات الىت تتمتع(1006دراسة)اجلمال، 
اإلجتماعية حىت أنو ؽلكن القول أن الذكاء الوجداىن لؤلمهات مسئول عن الكفاءة اإلجتماعية ألطفاذلم وذلك بنسبة 

(88.1.)% 
لبات ذوات الكفاءة بُت متوسطي درجات الطا اً يوجد فرق دال إحصائيمت اختبار صحة الفرض الثاين والذي ينص على: 

مقياس الذكاء الوجداين " لصاحل على اختبار "االجتماعية ادلرتفعة والطالبات ذوات الكفاءة االجتماعية ادلنخفضة 
وللتحقق من صحة ذلك الفرض، قامت الباحثة باستخدام اختبار )ت(  .وات الكفاءة االجتماعية ادلرتفعةالطالبات ذ

الطالبات ذوات الكفاءة االجتماعية ادلرتفعة والطالبات ذوات الكفاءة االجتماعية  درجاتإلغلاد الفروق بُت متوسطات 
 (.4، كما يتضح يف  اجلدول رقم )ادلنخفضة على اختبار " مقياس الذكاء الوجداين "

الكفاءة درجات الطالبات ذوات الكفاءة االجتماعية المرتفعة والطالبات ذوات ( يوضح الفروق بين متوسطات 4جدول رقم ) 
 االجتماعية المنخفضة على اختبار " مقياس الذكاء الوجداني "

 مستوى الداللة Tقيمة  درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط الذكاء الوجداني مقياس

 28.596 111.12 الكفاءةمرتفعي 
 (0.02دالة عند ) 4.721 265

 20.404 297.75 الكفاءةمنخفضي 

درجات الطالبات ذوات بُت متوسطات  (0.02)عند مستوىوق دالة إحصائيًا السابق وجود فر يتضح من اجلدول 
مقياس الذكاء الوجداين " لصاحل الجتماعية ادلنخفضة على "الكفاءة االجتماعية ادلرتفعة والطالبات ذوات الكفاءة ا

وتري الباحثة أن ىذه النتيجة الثاين. . وىذا يشَت إىل ثبوت صحة الفرضالطالبات ذوات الكفاءة االجتماعية ادلرتفعة
ىذا يرجع ، و الذكاء الوجداينتوضح أن متغَت الكفاءة االجتماعية لو تأثَت قوي علي تباين درجات الطالبات علي أبعاد 

إيل أن الكفاءة االجتماعية تتضمن مهارات تؤثر علي توافق الفرد سواء الشخصي أو االجتماعي، فالفرد الناجح يف 
وذكاءه  االجتماعية ينعكس ىذا علي توافقو الشخصي و ادلختلفة ويف اختيار ادلهارات ادلناسبة للمواقف ادلختلفتفاعبلتو 
من   Sanchez(2004)(، وسانشيز 2995يؤيد ىذه النتيجة ما أشار إليو إبراىيم رزق وزلمود رلدة )و ، الوجداين

كما أنو يؤكد ما توصلت وادلهارات االجتماعية والسعادة.ت تقدير الذابالذكاء الوجداين و  أن الكفاءة االجتماعية ترتبط
الدراسات السابقة اليت تناولت الذكاء الوجداين وعبلقتو ببعض ادلتغَتات إىل أنو يرتبطإغلابيًا ّتملة من ادلؤشرات  إليو

األكادؽلي، والسعادة وجودة اإلغلابية ادلرغوبة شخصياً واجتماعياً، من ذلك ارتباطو بالرضا عناحلياة، والنجاح االجتماعي و 
، 1008 ،ادلصدر، 1006اجلمال ،، Furnham.2003) فرهنام  مثل دراسة احلياة، والصحة العامة، وفاعلية الذات

وىذا يتفق مع (. 1021، علوان والنواجحة،1021، القاضي 1022،العلوان ،1022، القاسم ،1008أبو ىاشم 
االجتماعية أكثر قدرة على مواجهة ادلواقف االجتماعية، وادلشاركة يف رتفعي الكفاءة أظلاألطار النظري الذي يري 

 األنشطة االجتماعية، وانفتاحاً مع اآلخرين أكثر من األفراد منخفضي الكفاءة االجتماعية.
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ؽلكن التنبؤ بالكفاءة االجتماعية لدي الطالبةيف ضوء مكونات الذكاء والذي ينص على: مت اختبار صحة الفرض الثالث  
( MultipleRegression)دادلتعدذلك الفرض، قامت الباحثة استخدام االضلدار صحة وللتحقق من  الوجداين.
 (.5، كما يتضح يف  اجلدول رقم )التنبؤ بالكفاءة االجتماعية لدي الطالبة يف ضوء مكونات الذكاء الوجداين حىت ؽلكن

 في ضوء مكونات الذكاء الوجدانيطالبات قسم رياض األطفال بالكفاءة االجتماعية لدي التنبؤ ( يوضح 5جدول رقم ) 
 الكفاءة االجتماعية                     

 مكونات الذكاء الوجداني
 قيمة
R 

 قيمة
F 

 الداللة
Sig 

 قيمة
T 

 قيمة
B 

 التنظيم الوجداين

0.545 26.171 0.000 

0.568 0.176 
 0.192 0.191 استخدام الوجدان

 2.019- 2.098- ادلشاركة
 7.10- 0.092- يم  الوجداينيالتق

 0.176 0.568 اإلدراك الوجداين

( تشَت إىل وجود عبلقة بُت الكفاءة االجتماعية ومكونات الذكاء Rيتضح من اجلدول السابق أن قيمة االرتباط )
االضلدار بداًل من استخدام الوسط احلسايب ( على أعلية معادلة 26.171( اليت وصلت إىل )Fالوجداين، وتشَت قيمة )

( على أن قدرة التنبؤ بالكفاءة االجتماعية من 0.02( اليت قلت عن )Sigللتنبؤ بالكفاءة االجتماعية، وتشَت قيمة )
( ٗتتلف عن )الصفر( b( على أن قيمة )Tخبلل مكونات الذكاء الوجداين كان ذا داللة إحصائية، كما تشَت قيمة )

التنبؤ بالكفاءة االجتماعية لدي الطالبة يف ضوء  ات أو مكونات الذكاء الوجداين، شلا يدل على أنو ؽلكنلكل متغَت 
استخدام ،التنظيم الوجداينأن كل من )وىذا يعٍت . وىذا يشَت إىل ثبوت صحة الفرض الثالث.مكونات الذكاء الوجداين

بالكفاءة كأبعاد للذكاء الوجداين ذلا قدرة تنبؤية   وجداين(اإلدراك ال،التقيم الوجداين،ادلشاركة الوجدانية، الوجدان
عزو نتائج تبدرجة عالية من الذكاء الوجداين تمتع تيتال طالبةإيل أن الشَت االجتماعية لطالبات قسم رياض األطفال.وىذا ي

هارات الوجدانية واالتصالية مع توكيد الذات وادلتمتع بدرجة عالية من وكفاءهتا االجتماعية فهي تإيل قدرتو الذاتية  اأفعاذل
، وذلك بفعل ما يتضمنو الذكاء الوجداين من فهم وتقدير للذات، وقدرة الذات علي فهم مشاعر اآلخرين من اآلخرين

هم. وىذا كلو اء تفاعلو االجتماعي مععلي تغيَت احلالة الوجدانية للطرف اآلخر أثن لطالبةتعبَتات الوجو، وأيضًا قدرة ا
دراسة كل من ببلنك ما ير ع علي األطفال الذي سوف تتعامل معهم فيما بعد وىذا ما أكدهتينعكس بالطب

( اليت أشارت إيل وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بُت الكفاءة   ,.Blankemayer, et al.  (2000وآخرون
إيل أن الكفاءة االجتماعية (Valeski(2000.االجتماعية للمعلمُت وتوافق التبلميذ، كما أشارت دراسة فالسكي 

للمعلمُت أثرت يف إتاىات التبلميذ ضلو ادلدرسة، كما ارتبطت الكفاءة االجتماعية للمعلم باإلصلازاألكادؽلي للتبلميذ. 
على أن الكفاءة االجتماعية ادلناسبة تزود الفرد باألساس اذلام الذي يؤدي إىل عبلقات قوية مع ( دودج وآخرون)ويؤكد 

 . إىل النجاح الدراسيالرفاق، و 
قسم رياض األطفال يف درجاهتن  طالباتتوجد فروق دالة إحصائياً بُت مت اختبار صحة الفرض الرابع والذي ينص على: 

على مقياس الكفاءة االجتماعية حسب السن وعدد سنوات التخصص. وللتحقق من صحة ذلك الفرض، قامت 
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بُت متوسطات الطالبات يف درجاهتم على مقياس الكفاءة االجتماعية الباحثة باستخدام اختبار )ت( إلغلاد الفروق 
 (6جدول )عدد سنوات التخصص(، كما يتضح يف )حسب اجلنس و 

 ( يوضح الفروق بين درجات الطالبات على مقياس الكفاءة االجتماعية حسب السن وعدد سنوات التخصص6جدول رقم )
 مقياس الكفاءة االجتماعية                     

 المتغير
 مستوى الداللة Tقيمة  درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط

 1.507 12.74 السن
299 

211.597 0.000 
 0.000 57.012 0.751 1.04 سنوات التخصص

متوســطات درجــات الطالبــات ( بــُت 0.02يتضــح مــن اجلــدول الســابق وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى )
علـــى مقيـــاس الكفـــاءة االجتماعيـــة حســـب الســـن وعـــدد ســـنوات التخصـــص، شلـــا يشـــَت إىل أن الكفـــاءة االجتماعيـــة ترتفـــع 
بارتفـاع السـن واخلـربة أو مـدة سـنوات التخصـص، وىـذا يشـَت إىل ثبـوت صـحة الفـرض الرابـع. وىـذا يتفـق مـع نتـائج دراسـة  

، 1008، وســليمان ، 2996، ياســوتك ،Wanat, 1983 ،Moriarty & Buckley, 2003)كــبلً مــن
( إيل أنـو ؽلكـن تنميـة الكفـاءة االجتماعيـة مـن خـبلل الـربامج ادلختلفـة وىـذا مـا أوضـحتو الدراسـة احلاليـة 1021الصـمادي 

 أن الكفاءة االجتماعية تزداد بالتقدم يف العمر إذا مت تنميتها. 

 اسة احلالية ؽلكن وضع التوصيات التالية:ر إليها يف الد توصلتبناًء على النتائج اليت توصيات الدراسة: 

بيــنهم، وضرورةتضــمُت  والًتبيــة الوجدانيــة االىتمــام بالــذكاء الوجــداين للطلبــة والدارســُت مــن خــبلل نشــر الثقافــة النفســية -2
 ات الذكاء الوجدانيلديهم.ر اسية على تدريبات وأنشطة تسهم يف تنمية وترقية مهار ادلناىج الد

ـــاخ األكـــادؽلي اإلغلـــايب الـــذي يســـهم برفـــع كفـــاءة  -1 من خـــبلل رلموعـــة مـــن الطالبـــات االجتماعيـــةالعمـــل علـــى تـــوفَت ادلن
 ادلمارسات اجليدة.

لتنميــة الكفــاءة احــل التعلــيم بــدءاً مــن مرحلــة ريــاض األطفــال وحتىادلرحلــة اجلامعيــة ر امج تدريبيــة سلتلفــة جلميــع مر تصــميم بــ-1
 كاء الوجداين.االجتماعية ومهارات الذ 

واألقسـام  دراسة مقارنـة ىف الكفـاءة االجتماعيـة بـُت طالبـات اجلامعـة ادلنتظمـات وادلنتسـبات بالكليـات النظريـة والعمليـة -4 
 ادلختلفة.
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 المراجع:
 أوال: المراجع العربية: 

رللة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  ،المراىقين من الجنسينتقدير الذات وعالقتو بالكفاءة االجتماعية لدى (: 2995رلدة ) ،زق و زلمود، ر إبراىيم
 .221 -61ص ص ، 4، اجلزء 25جامعة ادلنيا، اجمللد 

 ، القاىرة:دار الفجر.أساليب وميادين تطبيقو-علم النفس السلوكي المعرفي الحديث (: 2994، عبدالستار)إبراىيم
 . 5ط  : االصللو ادلصرية،رة ھ، القا يةالقدرات العقل(: 2996فؤاد )  ،أبو حطب
 ،قسم علم النفس الًتبوي،كلية الًتبية بدمنهور، جامعة اإلسكندرية.الذكاء االنفعالي والسلوك القيادي: (1020زلمد السعيد )، أبو حبلوة
 .1، طوالتوزيع النشرعمان: دار الفكر للطباعة و  ،مبادئ اإلرشاد النفسي:( 1001سهام ) ، أبو عيطو

المصريين والسعوديين  الجامعة الذكاء االجتماعى والوجدانى والنموذج العالقى بينها لدى طالب مكونات(: 1008)السيد زلمد  ،أبو ىاشم
 .110 -257( ص ص 76، العدد)أكتوبر(28"،رللة كلية الًتبية، جامعة بنها، اجمللد)"دراسة مقارنة

 .زىراء الشرق: ، القاىرةسيكولوجية المهارات(:  1004فاطمة حلمي )  ،السيد زلمد و حسن ،أبو ىاشم

، رسالة ماجستَت غَت تطوير الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة في سلطنة عمان في ضوء مدخل الذكاء العاطفي:(1007)ابتسام سبيل،البلوشي
 .ة عمان، جامعة السلطان قابوسمنشورة، سلطن

 .رللة ديوان العرب الفكرية،الكفاءة االجتماعية: (1007الًتتوري، زلمد عوض)

ماجستَت،قسم علم النفس، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية،جامعة الذكاء االنفعالي وعالقتو بفعالية القيادة،(:1020إبراىيم) ،اجلامع
 منتوري قسطينة، اجلمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية.

 ، يوليو.دراسات الطفولة، ألمهات وعالقتو بالكفاءة االجتماعية ألبنائهمالذكاء الوجداني ل(:1006)رضا مسعد ، اجلمال
: رللة كلية الًتبية ببنها.  دراسة لبعض مكونات الذكاء الوجداني في عالقتو بمركز التحكم لدي طالب الجامعة(: 2999زلمد إبراىيم )  ،جودة

 .242 -51ص ص  ،(40اجمللد العاشر. أكتوبر العدد ) 
 (.  161."ترمجة ليلي اجلباىل"  عامل ادلعرفة، الكويت. العدد )الذكاء العاطفي(: 1000دانيال )، جودلان 
 ،التنبؤ بالنجاح المهني لمعلمات رياض األطفال في ضوء مكونات الذكاء الوجداني والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية(: 1006بطرس )، حافظ

   461 -407( ابريل بعنوان " الًتبية الوجدانية للطفل " ص ص9 -8لية رياض األطفال، جامعة القاىرة يف الفًتة من)،كادلؤ٘تر السنوي
 .1ط، ، القاىرة: دار النهضة ادلصرية  اختبار الكفاءة االجتماعية (:1001رلدي ) ،حبيب

 .18 -16(، الرياض: وزارة الًتبية والتعليم، ص ص 71ادلعرفة عدد )، رللة سمات البيئة التعليمية المشجعة على االنضباط:(1002)علي ،احلكمي
 7غريان، رللة الساتل، جامعة اإلرشاد التربوي النفسي وأثرة على المشكالت االنفعالية لطالبات كلية المعلمين(:1004عاصم زلمود )، احلياين

 .90 -72 ليبيا، ص ص –أكتوبر 
 والتوزيع. الدار العلمية للنشر: األردن  ،، عماناالجتماعية للطفلالتنشئة :(1001إبراىيم وآخرون) ،اخلطيب

 .172 – 117ص ص  ،1، طاألردن: دار ادلسَتة ،االنفعال والثقافة من علم النفس العام(:1006)عوده وآخرون زلمد الرؽلاوي، 
، رللة جامعة دمشق ، رللد المتغيرات دمشق وفقاً لبعضالفروق في الذكاء الوجداني لدى طلبة التعليمالمفتوح في جامعة (:1022الزحيلي، غسان )

 . 178، 111( ، ص ص4+1( العدد)17)
 دارالكتاب اجلامعي العُت :، القاىرةاختالط المراىقين في التعليم وأثره على مهاراتهم االجتماعية(:1005مٌت ) ،الزيتوين

مؤ٘تر الطفل والبيئة وادلؤ٘تر العلمي  ،الكفاءة االجتماعية لدى أطفال ما قبل المدرسةبرنامج لتنمية (:1002أماين )، أمساء و عبد ادلقصود ،السرسي
 السنوي، معهد الدراسات العليا للطفولة ومركز الطفولة، جامعة عُت مشس.

، ماجستَت، علم النفس،  فعالية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية للطالب الخجولين في مرحلة التعليم األساسي(: 1008سليمان، مروان )
 كلية الًتبية، اجلامعة االسبلمية بغزة.
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 .1، القاىرة، دار الفكر العريب. ط علم النفس االجتماعي(: 2982فؤاد البهي ) ،السيد
 .الًتبية العريب لدول اخلليج مكتب ، الرياض:التربية وأزمة التنمية البشرية:( 1001يعقوب أمحد )  ،الشراح

 ، القاىرة: دار غريب.توكيد الذات مدخل لتنمية الكفاءة الشخصية(: 2999طريف ) ،شوقي
 . دراسة وْتوث نفسية، القاىرة: دار غريب.المهارات االجتماعية واالتصالية(: 1001طريف ) ،شوقي
، جامعة الملك سعود بالرياضالتكيف االجتماعي للطالب الوافدين:دراسة تحليلية مطبقة على الطالب الوافدين في (:1002صاحل زلمد) ،الصغَت

  .41 -2 ص ص بنك ادلعلومات العريب،
رللة جامعة النجاح لؤلْتاث )العلوم برنامج تدريبي علي تنمية الكفاية االجتماعية للطلبة ذوي صعوبات التعلم، (: أثر 1021الصمادي، علي )
 .2518  -2505(.ص ص 7( العدد )16االنسانية ( رللد )

 .، القاىرة: دار النهضة العربية6. جمعجم علم النفس والطب النفسي(: 2991عبلء الدين) ،كفايفجابر و  ، عبد احلميد
 ،ماجستَت، فاعلية برنامج معرفي سلوكي لتنمية الكفاءة االجتماعية لدى التالميذ الصم في المرحلة االبتدائية(: 1008)زلمد أمحد  ،عبد اخلالق

 0أسيوطجامعة ، كلية الًتبية  ،قسم علم النفس
جامعة  ،ماجستَت،فعالية بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الذكاء الوجدانى لدى طالب كلية التربية النوعية(: 1008)حلمى،عبد العزيز

 .اإلسكندرية
،رللة  األكاديمي لدي األطفال الذكاء الوجداني وتأثيره علي التوافق والرضا عن الحياة واإلنجاز(:1006ربيع عبده) ،جابر زلمد و أمحد ،عبد اهلل

 .210-45(،أكتوبر من ص 4( العدد)21كلية الًتبية، جامعة حلوان، رللد)
برنامج تدريبي لتنمية الكفاية االجتماعية وخفض السلوك العدواني لدي األطفال ذوي االحتياجات الخاصة (:1007)سامر عدنان ،عبد اذلادى

 http://gulfkids.com/pdf/Special_samer.pdf،سلوكالوصعوبات التعلم وبطئ التعلم واضطرابات 
، رسالة دكتوراه غَت المخدرات ليالمنتكسين ع يرالذكاء االنفعالي والسمات الشخصية لدى المنتكسين وغ(:1020يوسف سطام سليم) ،العًتي

 .االجتماعية  منشورة، جامعة نائف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسمالعلوم
الذكاء االنفعالي وعالقتو بالمهارات االجتماعية وأنماط التعلق لدي طلبة الجامعة في ضوء متغيري التخصص والنوع :(1022أمحد) ،العلوان

 .244-215(،ص ص1(، العدد )7، اجمللة األردنية يف العلوم والًتبية ، اجمللد)االجتماعي للطالب
رللة اجلامعة اإلسبلمية ، الذكاء الوجداني وعالقتو باإليجابيةلدى طلبة جامعة األقصى بمحافظات غزة: (1021)علوان، نعمات و النواجحة، زىَت

 52-2للدراسات الًتبوية والنفسية، اجمللد احلادي والعشرون، العدد األول، ص ص
 ، كلية اآلداب، جامعة ادلنيا.وراهدكت،اضطراب مهاراتالكفاءة االجتماعية لدى ذوي التعاطي المتعدد والكحوليين:(1001أسامة) ،الغريب

 عمان: دار الشروق. ،واألداء كفايات التدريس: المفهوم والتدريب: ( 1001سهيلة زلسن كاظم ) ، لفتبلويا
بجامعة ن الذكاء الوجداني وعالقتو بجودة الحياة والتحصيل األكاديمي لدى الدارسي(:1021)زىَت عبداحلميد ، لنواجحةواإمساعيل صاحل ا، الفر 

 .90-57(، ص ص 1)، العدد24رللة جامعة األزىر بغزة، سلسلة العلوم اإلنسانية، اجمللد  القدس المفتوحة بمنطقة خان يونس التعليمية
 .دار ادلسَتةاألردن، عمان: معلمة الروضة،(: 1004فهمي، عاطف عديل )
، قسم علم النفس، كلية األمل لدي عينة من طالبات جامعة أم القري الذكاء الوجداني وعالقتو بكل من السعادة(: 1022القاسم، موضي زلمد )
 الًتبية، جامعة أم القري

( 1، اجمللة العربية لتطوير التفوق،اجمللد)الذكاء الوجداني وعالقتو باالندماج الجامعي لذي طلبة كلية التربية(:1021عدنان زلمد عبده ) ،القاضي
 .80-16( ص4العدد)
 .، دار احلامد ودار الراية للطباعة والنشر، عمانأساسيات علم النفس التربوي: النظرية والتطبيق:(1007زلمد ) ،زلمد و الًتتوري ،القضاة

، بنك دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بالتوافق مع اتمع الجامعي لطالب وطالبات جامعة الملك فيصل(: 2990زلمد جعفر مجيل ) ،الليل
 .110 -288العريب، ص صادلعلومات 
 .10 -22الرياض: وزارة الًتبية والتعليم، ص ص (91، عدد)ماذا يريد المجتمع من التربويين، وماذا يريد التربويون من المجتمع:(1001)رللة ادلعرفة
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األبعاد -التعليم العايل للفتاة ، ندوة الكفاءة االجتماعية وعالقتها ببعض المتغيرات النفسيةلدى طالبات الجامعة(:1020)جيهان عثمان ،زلمود
 .456-417والتطلعات، جامعة طيبة ، ادلملكة العربية السعودية ، ص ص 

 .، رللة أطفال اخلليج العريب(تنمية المهارات االجتماعية والمشاركة الوجدانية1حقيبة تدريبية في التربية النفسية)(:1006جربان ػلِت ) ،ادلخظي
اجلمعية السعودية للعلوم ، مهارات الكفاءة االجتماعية واألخالقية للمعلممن أجل تكوين نفسي أفضل للمتعلمتنمية (: 1007)حسن علي ،مسلم

ىـ( يف رحاب جامعة ادللك سعود، ٖتت عنوان )إعداد ادلعلم وتطويره يف 2417زلرم  11-11يف الفًتة من )( 21)السنوي اللقاء الًتبوية والنفسية)جسنت(
 .518-506ص ص  ة(ضوء ادلتغَتات ادلعاصر 

(، 54(، العدد )24د )لة الًتبوية، اجمللدراسةاستطبلعية، اجمل–م اإلرشاديةتهمشكالت طلبة جامعة صنعاء وحاجا(: 1000فريده عبدالوىاب) ،ادلشرف
 .107 - 269شتاء ص ص 

رللة اجلامعة اإلسبلمية )سلسلة  ،طلبة الجامعةالذكاء االنفعالي وعالقتو ببعض المتغيرات االنفعالية لدى (:1008ادلصدر، عبدالعظيم سليمان )
 .يناير 611 - 587 ص الدراسات اإلنسانية(اجمللد السادس عشر، العدد األول، ص

 القاىرة: دار القاىرة. ،العالج –االضطرابات النفسية في الطفولة والمراىقة: األسباب التشخيص(: 1001حسن ) ،مصطفي
، رللة دراسات نفسية، رابطة األخصائيُت االجتماعية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طالب كلية التربية القاىرة(:الكفاءة 1004إبراىيم)، دلغازيا

 . 491 -469، ص  4النفسيُت، ع
، المكرمةالذكاء االنفعالي وعالقتو بالكفاءة المهينة لدي عينة من معلمي المرحلة الثانوية في مدنية مكة (: 1008عمر عبد اهلل مصطفى ) ،مغريب

 .ماجستَت، جامعة أم القرى
 .4، ط، القاىرة: دار الفكر العريبرياض األطفال(:1005)  زلمود ىدى ،الناشف

 ، األردن: دار الفكر للنشروالتوزيع.معلمة الروضة( :1001الناشف، ىدى زلمود )
، ماجستَت، قسم كليات رياض األطفال وشعب تربية الطفلدراسة تقويمية للكفايات المهنية لدي خريجات  (: 2996النجار، سهَت امساعيل زلمد )

 فرع بنها، جامعة الزقازيق.-ادلناىج وطرق التدريس،كلية الًتبية 
 بَتوت : مكتبة لبنان. ،المعجم الموسوعي لمصطلحات التربية(: 1001فريد ) ،النجار

، ص مجهورية مصر العربية، القومية األكاديمية القياسيةقطاع كليات رياض األطفالالمعايير دليل : (1009)اذليئة القوميةلضمان جودة التعليم واالعتماد
 .15-2ص 

 ، دكتوراة، قسم علم النفس، كلية الًتبية، جامعة سوىاج.الذكاء الوجداني لدي طالب الجامعةلتنميةبرنامج مقترح فاعلية(: 1007)يوسف، خالد
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