 األونزوا/القدرة التهبؤية للذكاء االجتماعي يف الشعور بالشعادة لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية واآلداب
*أمحد عبد بقيعي

نافز

 األردن، األونزوا/كلية العلوم الرتبوية واآلداب
____________________________________________

2015/5/5 :قُبل بتاريخ

2015/3/3 :عُدل بتاريخ

2014/12/2 :اسُتلم بتاريخ

____________________________________________

 تهدف الدزاسة احلالية إىل التعسف على مشتوى الرناء االجتناعي ومشتوى الشعوز بالشعادة لدى طلبة نلية العلوو الرتبوية:املشتخلص
 ننا تهدف إىل الهشف عً الكدزة التيبؤية للرناء، األوىسوا يف ضوء متغريات اجليص واملشتوى الدزاسي واملعدل الرتانني/واآلداب
 لتحكيل أهداف. ) طالباً وطالبة مت اختيازهه بالطسيكة العشوائية البشيطة219( ً وتهوىت عيية الدزاسة م،االجتناعي يف الشعوز بالشعادة
(Silvera, Martinussen &

 األول مكياض الرناء االجتناعي لشيلييريا ومازتيييوسً وداه،الدزاسة استخدو الباحث مكياسني

(Argyle, Martin & Lu, 1995)  والثاىي مكياض الشعوز بالشعادة ألزجاي ومازتً ولو، الري قاو الباحث برتمجتهDahl, 2001)
 أظهس ت ىتائج الدزاسة وجود مشتوى متوسط مً الرناء االجتناعي والشعوز.)2003( واملطوز مً قب عبد اخلالل والشطي والريب وعباض
 وعدو وجود فسوم ذات داللة إحصائية يف الرناء االجتناعي والشعوز بالشعادة تعزى ملتغريات اجليص واملشتوى،بالشعادة لدى ال طلبة
 واملهازات، ننا أظهست اليتائج وجود قدزة تيبؤية جملالي الرناء االجتناعي (معاجلة املعلومات االجتناعية.الدزاسي واملعدل الرتانني
. األوىسوا/االجتناعية) يف الشعوز بالشعادة لدى طلبة نلية العلوو الرتبوية واآلداب
. األوىسوا، طلبة اجلامعة، الشعوز بالشعادة، الرناء االجتناعي:نلنات ميتاحية
_____________________________________________

Social Intelligence as a Predictor of the Feeling of Happiness among Students of the
Faculty of Educational Sciences and Arts/ UNRWA
Nafez A. Bukaiei*
Faculty of Educational Sciences and Arts/ UNRWA, Jordan
_____________________________________________

Abstract: The current study aimed to determine the level of social intelligence and feeling of happiness
among students of the faculty of educational sciences and arts/ UNRWA as a function of gender,
students’ seniority and grade point average (GPA). The study also aimed to investigate students’ social
intelligence as a predictor of feeling of happiness. The study sample consisted of 219 male and female
students that were selected randomly. To achieve the objectives of the study, the researcher used two
scales; the social intelligence scale designed by Silvera, Martinussen and Dahl (2001). The scale was
translated by the researcher. The feeling of happiness scale which was developed by Abdulkhaliq et al.
(2003) was also used. The results showed that undergraduate students’ social intelligence and feeling of
happiness were at the average. The results showed that there were no statistically significant differences
in social intelligence and feeling of happiness among students attributable to their gender, seniority and
GPA. Results also showed that social intelligence in the two dimensions (social information processing
and social interpersonal skills) were predictive of the feeling of happiness among students of the faculty
of the educational science and arts/ UNRWA.
Keywords: social intelligence, feeling of happiness, undergraduate, UNRWA.

*muneeb_bukaiei@yahoo.om
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اآلخرين قد يسهم في تعزيز السعادة لدل األفراد،
كمن هنا فقد اهتمت الدراسة الحالية بدراسة
القدرة التنبؤية للذكاء االجتماعي في الشعور
بالسعادة لدل الطلبة الجامعيين.
الذكاء االجتماعي
بدأ مفهوـ الذكاء االجتماعي بالظهور على يد
ثورندايك عاـ 0961ـ ،حيث أشار إلى اف الذكاء
العاـ يتكوف من ثبلثة مجاالت فرعية هي:
الذكاء االجتماعي ،كالذكاء العاملي ،كالذكاء
المجرد .كاستنادان لذلك عرؼ ثورندايك
الذكاء االجتماعي بقدرة الفرد على فهم
اآلخرين كبناء عبلقات إيجابية معهم .كفي عاـ
 0961عرؼ هانت  Hantكموس  Mossالذكاء
االجتماعي بالقدرة على التواصل مع اآلخرين
كالمكوث معهم طويبلن ،أما فيرنوف  Vernonعاـ
 0933فقدمت تعريفان كاسع النطاؽ للذكاء
االجتماعي ،حيث عرفته بقدرة الفرد على
التواجد مع اآلخرين في المواقف العادية
كالتفاعل معهم ،كامتبلؾ المهارات االجتماعية،
كالمعرفة بالمشكبلت التي تحدث بين األفراد،
(In:
كامتبلؾ القدرة على التأثير باآلخرين
Hooda, Sharma & Yadava, 2009; Thakur,
).Sharama & Pathania, 2013

كحدد جيلفورد عاـ 0921ـ الذكاء في  061قدرة
عقلية تظهر كل منها في ثبلثة أبعاد هي:
العمليات كالمحتول كالنتاجات .حيث يشير
المضموف االجتماعي للسلوؾ الذم يعتبر أحد
أشكاؿ المحتول إلى الذكاء االجتماعي ،كالذم
يتضمن قدرة الفرد على فهم أفكار كمشاعر
اآلخرين كالتفاعل معهم بشكل إيجابي (Guilford,
) ،1967كنتيجة لؤلبحاث كالدراسات التي قاـ بها
جيلفورد تم تطوير النظرية كحدد الذكاء في
 081قدرة عقلية ).(Guilford, 1980
كأشار جاردنر ) (Gardner, 1983من خبلؿ
نظريته في الذكاءات المتعددة إلى الذكاء
االجتماعي كأحد أنواع الذكاء المستقل عن
غيرق من الذكاءات األخرل ،كخلص إلى أف
الذكاء االجتماعي يتمثل في القدرة على فهم
مشاعر كدكافع كرغبات اآلخرين كالتمييز بينها،
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كتكوين صداقات كعبلقات اجتماعية ،كاالستجابة
بفاعلية لؤلشخاص اآلخرين.
ككفقان

لنظرية

ستيرنبرغ

Sternberg

) (Sternberg & Wagner, 1986فإف الذكاء
يتشكل من ثبلثة أنواع رئيسة هي :الذكاء
العملي ،كالذكاء التحليلي ،كالذكاء اإلبداعي.
كالذكاء العملي يشير إلى قدرة الفرد على
التعامل مع المواقف كالمشكبلت االجتماعية في
الحياة اليومية ،كهذا النوع من الذكاء يتضمن
الذكاء االجتماعي.
كنتيجة لؤلبحاث كالدراسات الخاصة بالذكاء
االجتماعي فقد ظهرت العديد من التعريفات
المختلفة للذكاء االجتماعي ،فقد عُرؼ بقدرة
الفرد على تحقيق األهداؼ ذات الصلة بالمواقف
االجتماعية المختلفة )،(Ford & Tisak, 1983
كعُرؼ أيضان بقدرة الفرد على فهم ذاته كفهم
مشاعر كأفكار كسلوكات اآلخرين عند التعامل
معهم كالتصرؼ بشكل مناسب في ضوء ذلك
) ،(Marlowe, 1986كما عُرؼ بحصيلة الفرد من
& (Canter
المعرفة عن العالم االجتماعي
(Albrecht,
) .Kihlstrom, 1987أما ألبريخت
) 2006فقد عرفت الذكاء االجتماعي بقدرة
الفرد على التعامل كالتعاكف كاالنسجاـ مع
اآلخرين ،كامتبلؾ المهارات ذات العبلقة بالمواقف
االجتماعية المختلفة ،كمعرفة أنماط التفاعل
كاالستراتيجيات التي تساعد على تحقيق األهداؼ،
كإدراؾ الفرد لذاته كإحساسه بإدراكاته كأنماط
ردكد فعله.
كيرل بعض الباحثين أف أغلب التعريفات السابقة
للذكاء االجتماعي أجمعت على كجود مكونين
أساسيين هما :الوعي باآلخرين ،كاالستجابة
لآلخرين كالتكيف مع المواقف اإلجتماعية
&

Rriter-Palmon

Kobe,

;2006

(Goleman,

) .Rikcers, 2001كما كجد جونز كدم
) Day, 1997أف الذكاء االجتماعي يتكوف من
قسمين هما :المعرفة حوؿ العالم االجتماعي
كالقدرة على التفاعل كالتكيف مع المواقف
االجتماعية الغامضة.
& (Jones

كقاـ جكنويكز ) (Juchniewics, 2010بمراجعة
تعاريف العلماء للذكاء االجتماعي فتوصل إلى
أف مجمل التعاريف تركز على ما يلي :قدرة
الفرد على االنسجاـ مع اآلخرين ،كالمعرفة
الدقيقة بالمحيط االجتماعي ،كاستخداـ قدرته
كمركنته في تطبيق المعرفة االجتماعية كحل
المشكبلت التي تواجهه ،كالقدرة على توظيف
المشاعر كاألفكار كالسلوؾ في فهم الذات
كاآلخرين.
كقدـ مارلو ) (Marlowe, 1986نموذجان للذكاء
االجتماعي تضمن خمسة أبعاد هي :االهتماـ
االجتماعي  Pro-social Attitudeالذم يشير إلى
ميوؿ كاهتمامات الشخص باآلخرين ،كالمهارات
االجتماعية  Social Performance Skillsالتي
تشير إلى قدرة الفرد على استخداـ مهارات
التفاعل االجتماعي المناسبة مع اآلخرين،
كمهارات التعاطف  Empathetic Abilityالتي
تشير إلى فهم أفكار كمشاعر اآلخرين كالتعاطف
Emotional
العاطفي
كالقلق
معهم،
 Expressivenessالذم يشير إلى مستول قلق
الفرد كمشاعرق تجاق اآلخرين ،كالثقة
 Confidenceالذم يشير إلى مستول راحة الفرد
في المواقف االجتماعية.
كخلص سيليفيرا كمارتينسن كداهل
) Martinussen & Dahl, 2001إلى كجود ثبلثة
عوامل للذكاء االجتماعي هي؛ معالجة المعلومات
االجتماعية Social Information Processing
الذم يشير إلى قدرة الفرد على التنبؤ بسلوؾ
اآلخرين ،كمعرفة نتائج األفعاؿ في مشاعر
اآلخرين ،كالتفاعل مع اآلخرين من خبلؿ إقامة
العبلقات االجتماعية ،كفهم الدالالت غير اللفظية.
أما العامل الثاني فيتضمن المهارات االجتماعية
 Social Skillsالذم يشير إلى قدرة الفرد على
االنسجاـ بسهولة مع المواقف االجتماعية،
كالشعور باالطمئناف مع اآلخرين ،كالتعامل
بسهولة مع المواقف الجديدة .في حين يشير
Social
العامل الثالث إلى الوعي االجتماعي
 Awarenessإلى قدرة الفرد على فهم قرارات
اآلخرين كالتنبؤ بسلوكاتهم كردكد أفعالهم.
(Silvera,

أما ألبريخت ) (Albrecht, 2006فتحدثت عن
خمسة أبعاد للذكاء االجتماعي هي :الوعي
االجتماعي  Social Awarenessالذم يشير إلى
قدرة الفرد على مبلحظة كفهم الموقف
االجتماعي الذم يوجد فيه كالشعور بإحساس
اآلخرين كتقدير مشاعرهم كاستشعار نواياهم،
كالحضور  Presenceكيشير إلى تأثير سلوؾ
الفرد في اآلخرين من خبلؿ التواصل معهم
كترؾ انطباعات ايجابية لديهم ،كاألصالة
 Authenticityالتي تعبر عن مصداقية الفرد مع
نفسه كمع اآلخرين كالبعد عن الزيف كالتملق
ككسب ثقة اآلخرين كااللتزاـ بالقيم الشخصية،
كالوضوح  Clarityالذم يشير إلى تعبير الفرد
عن أرائه كأفكارق كنواياق بفاعلية كمركنة
كصراحة دكف تردد أك خجل كاستخداـ اللغة
بمهارة في التعبير عن النوايا كالقدرة على شرح
األشياء بوضوح ،كالتعاطف  Empathyالذم يشير
إلى قدرة الفرد على استيعاب آراء اآلخرين
كتفهم مشاعرهم كالشعور اتجاههم.
أما جولماف ) (Goleman, 2006فقسم الذكاء
االجتماعي إلى قسمين هما :الوعي االجتماعي
 ،Social Awarenessكالبراعة االجتماعية Social
 ،Facilityحيث أشار إلى الوعي االجتماعي بكيفية
الشعور باآلخرين ،أما البراعة االجتماعية فأشار
إليها بكيفية توظيف الوعي االجتماعي كما يجب
على الفرد القياـ به عند تحقيق الوعي
االجتماعي .كيتحدد مقدار الوعي االجتماعي لدل
األفراد من خبلؿ أربع مهارات أساسية هي:
التعاطف األكلي  Primal Empthyالذم يشير إلى
القدرة على اإلحساس باآلخرين كإدراؾ
مشاعرهم كعواطفهم غير اللفظية ،كالتناغم أك
المبلئمة  Attunementالذم يشير إلى االنتباق
كاالستماع الفعاؿ كإعطاء الشخص المقابل
االهتماـ الكافي ،كالتعاطف الدقيق Empathic
 Accuracyالذم يشير إلى القدرة المعرفية التي
تُبنى على التعاطف األكلي من خبلؿ عدـ
االقتصار على الشعور فقط بل فهم مشاعر
اآلخرين كأفكارهم كنواياهم ،كأخيران المعرفة
االجتماعية  Social Cognitionكتشير إلى قدرة
الفرد على فهم الكيفية التي يعمل بها المحيط
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االجتماعي مثل :قواعد اآلداب كحل المشكبلت
االجتماعية كحل رموز اإلشارات االجتماعية.
كتتحدد البراعة االجتماعية من خبلؿ أربع
مهارات أساسية؛ تتمثل بالتزامن  Synchronyالذم
يشير إلى التفاعل الناجح مع التعابير غير
اللفظية التي يبديها األشخاص اآلخركف ،كتقديم
الذات  Self-Presentationالذم يشير إلى قدرة
الفرد على تقديم نفسه بشكل فعاؿ لآلخرين
كترؾ انطباع إيجابي لديهم ،كالتأثير Influence
الذم يشير إلى تشكيل الفرد لتوقعاته حوؿ
التفاعبلت االجتماعية ،كأخيران االهتماـ Concern
الذم يشير إلى عدـ االهتماـ فقط باحتياجات
اآلخرين كإنما العمل على تحقيقها.
كيعتقد بوزاف  Buzanأف الذكاء االجتماعي
يتكوف من ثمانية عوامل هي :قراءة عقوؿ
اآلخرين كفهمهم من خبلؿ لغة الجسد
كالمعلومات اللفظية كغير اللفظية ،كاالستماع
الفعاؿ لآلخرين ،كالتفاعل االجتماعي ،كالتأثير
في اآلخرين ،كالفاعلية في األنشطة االجتماعية،
كحل المشكبلت االجتماعية من خبلؿ األساليب
االجتماعية ،كتشجيع اآلخرين ،كفهم سلوكات
كأفعاؿ اآلخرين في المواقف االجتماعية
المختلفة ).(In: Dogan & Cetin, 2009
كالذكاء االجتماعي قدرة مهمة لؤلفراد من أجل
فهم اآلخرين كالتفاعل معهم & (Nijholt, Stock
) ،Nishida, 2009كيشتمل الذكاء االجتماعي على
مجموعة من المهارات االجتماعية المتمثلة
بالقدرة على التعبير عن النفس في التفاعبلت
االجتماعية المختلفة ،كالقدرة على قراءة كفهم
المواقف االجتماعية ،كمعرفة األدكار كاألعراؼ
االجتماعية ،كامتبلؾ مهارات حل المشكبلت
الشخصية ،كمهارات لعب الدكر االجتماعية
).(Riggio & Reichard, 2008

كيتضح جليان أف األفراد ذكم الذكاء االجتماعي
العالي لديهم قدرة عالية على أداء السلوؾ
الصحيح ،كبلوغ األهداؼ االجتماعية المرجوة
) ،(Saffarinia, Solgi & Tavakkoli, 2011كما أف
األفراد ذكم الذكاء االجتماعي العالي يستخدموف
جميع قواهم العقلية كالبدنية من أجل الوصوؿ
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إلى عبلقة فعالة مع اآلخرين
) ،Khalilzadeh, 2009كيتمتعوف بالخبرة
كالتجربة الغنية ،كالشعور بالحياة ذات المعنى
) ،(Marlowe, 1986كيتسموف بالقدرة على القيادة
الممزكجة بالخبرة الغنية )،(Kobe, et al, 2001
كالتجربة الشخصية اإليجابية (Cheng, Chiu,
& (Rezaei

).Hong & Cheung, 2001

كيعتبر الذكاء االجتماعي سبب نجاح األفراد في
حياتهم كفي بناء عبلقات اجتماعية مع اآلخرين،
كالرضا عن الحياة ،كالنظر بشمولية لؤلفراد
المحيطين في المجتمع الذم يعيشوف فيه
).(Honarmand, Naami & Roshani, 2014

كمن الدراسات التي تناكلت موضوع الذكاء
االجتماعي كفقان لبعض المتغيرات؛ فقد أجرل
ثاكور كشارما كباثانيا )(Thakur et al, 2013
دراسة هدفت إلى معرفة مستول الذكاء
االجتماعي لدل الطلبة المراهقين في الهند،
كتكونت عينة الدراسة من ( )611طالب كطالبة
تراكحت أعمارهم بين ( )09 -03سنة .أظهرت
النتائج أف معظم عينة الدراسة من الذكور
كاإلناث كانت استجاباتهم إيجابية على مكونات
كالمشاركة
الصبر،
االجتماعي:
الذكاء
االجتماعية ،كالثقة .بينما كانت استجاباتهم
سلبية على األبعاد :المعرفة االجتماعية البيئية،
كاللباقة ،كركح الدعابة.
كهدفت دراسة عبابنة ( )6106إلى معرفة مستول
الذكاء االجتماعي كقدرته على التنبؤ بالمشكبلت
السلوكية لدل الطلبة المراهقين في محافظة
إربد ،كتكونت عينة الدراسة من ( )0131طالبان
كطالبة .أظهرت النتائج كجود مستول متوسط
من الذكاء االجتماعي لدل الطلبة المراهقين.
كقاـ عسقوؿ ( )6119بدراسة هدفت إلى معرفة
مستول الذكاء االجتماعي كعبلقته بالتفكير
الناقد لدل طلبة الجامعة في غزة ،كتكونت عينة
الدراسة من ( )380طالبان كطالبة .كأظهرت
النتائج كجود مستول متدني من الذكاء
االجتماعي ،كعدـ كجود فركؽ تعزل لمتغير
الجنس.

كهدفت دراسة القدرة ( )6111إلى معرفة
مستول الذكاء االجتماعي كعبلقته بالتدين لدل
طلبة الجامعة اإلسبلمية في غزة ،كتكونت عينة
الدراسة من ( )251طالبان كطالبة .كأظهرت
النتائج كجود مستول مرتفع من الذكاء
االجتماعي كالتدين لدل طلبة الجامعة ،ككجود
عبلقة موجبة بين الذكاء االجتماعي كالتدين.
كأجرل بابو ) (Babu, 2007دراسة هدفت إلى
معرفة مستول الذكاء االجتماعي كعبلقته
بالعدكاف لدل طلبة المدارس الثانوية العليا في
مالبورـ في الهند ،كتكونت عينة الدراسة من
( )88طالبان كطالبة .أشارت النتائج إلى كجود
مستول متوسط من الذكاء االجتماعي لدل
الطلبة ،كدرجة عالية من العدكاف ،ككجود عبلقة
ارتباطية سلبية بينهما.
يبلحظ من الدراسات السابقة أف درجة الذكاء
االجتماعي لدل الطلبة الجامعيين تختلف من
مجتمع آلخر كمن بلد آلخر ،كما تختلف
الدراسات السابقة أيضان في األبعاد األساسية التي
تضمنها قياس الذكاء االجتماعي .حيث يشير
كيلماف كفيدلت كاميبلنج & (Willmann, Fedlt
) Amelang, 1997إلى الذكاء االجتماعي باعتبارق
كظيفية ثقافية؛ فالسلوكات ذات العبلقة بثقافة
معينة قد تعتبر ذكاءن اجتماعيان كلكنها ليس
بالضركرة كذلك في ثقافة أخرل.
الشعور بالسعادة
يُعتقد أف للسعادة دكر إيجابي في استمتاع الفرد
بالحياة ،كما أف األفراد السعداء لديهم صحة
أفضل كنجاحان أكبر كالتزامان اجتماعيان أفضل
نحو اآلخرين ،كلديهم تقدير إيجابي لمهاراتهم،
األحداث االيجابية أكثر من
كيستذكركف
األحداث السلبية ،كلديهم قرارات أفضل في
التخطيط للحياة & (Seligman, Steen, Park
) .Peterson, 2005كيتفق هذا مع نتائج بعض
الدراسات التي أشارت إلى كجود عبلقة بين
(French & Joseph,
السعادة كتحقيق الذات
1999; (Natving, Albrektsen & Qvarnstrom,
)،2003

كالتحصيل الدراسي للطالب

& (Parish

)،Parish, 2005

الحياة

كالنجاح في مجاالت متعددة من

).(Lyubomisky, King & Diener, 2005

أخذ مفهوـ الشعور بالسعادة اهتماـ الباحثين
كالدارسين مؤخران ،كقد تم النظر إلى مفهوـ
السعادة كتعريفها بطرؽ مختلفة ،حيث عُرفت
بأنها حالة ذهنية مثالية تأخذ أشكاالن ثقافية
محددة ) ،(Pflug, 2009كهناؾ من يرل أف
السعادة ترتكز على األيديولوجيات التاريخية
كاألفكار الدينية ).(Uchida & Ogihara, 2012
كيتضمن مفهوـ السعادة ثبلثة مكونات أساسية
هي :المشاعر االيجابية (الحياة السعيدة)،
كااللتزاـ اتجاق اآلخرين (المشاركة في الحياة)،
كاألثر االيجابي (الحياة ذات المعنى) (Seligman
) .et al, 2005كالشعور بالسعادة ال يعني غياب
مشاعر االكتئاب فقط ،كإنما تعني كجود الحاالت
االنفعالية كالمعرفية االيجابية لدل األفراد
Harwood,
Lewis,
&
).McCollam, 2004

Linley,

(Joseph,

كخلص بعض الباحثين إلى كجود العديد من
العوامل البيئية كالعمل كالماؿ كالدين كاألنشطة
الترفيهية التي لها تأثيران قويان على الشعور
بالسعادة (Diener & Biswas-Diener, 2008; Lu
) ،& Hu, 2005كاشار آخركف إلى أثر العوامل
الشخصية كالذكاء العاطفي في الشعور بالسعادة
بشكل أكبر من عوامل العرؽ كالطبقة
الترفيهية
كاألنشطة
كالماؿ
االجتماعية
& DeNeve
Eftekharei,

;(Furnham & Brewin, 1990
Cooper,
;1998
Bahiraei,

) .Zareimatin & Soloukdar, 2012كما كجد
بعض الباحثين أف تلقي الدعم االجتماعي
كخصوصان الدعم العاطفي يزيد من الشعور
بالسعادة أكثر من العوامل الشخصية & (Diener
).Seligman, 2002

كتعتمد السعادة على أنماط التفكير أكثر من
األحداث الفعلية ،كيمكن أف يحدث ذلك من
خبلؿ تعزيز التسامح كالشعور بالرضا عن
الماضي كالتمتع بالحاضر كالنظر إلى المستقبل
بأمل كتفاؤؿ ).(Barker & Martin, 2011
كيرل دينيف ) (DeNeve, 1999أف علماء النفس
خبلؿ الفترة األخيرة تحولوا من دراسة العوامل
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الديمغرافية كمحددات للشعور بالسعادة إلى
التركيز على الشخصية كمحدد مهم للحكم
على الفرد في مدل إحساسه بالرضا عن حياته
كالشعور بالسعادة الشخصية.
كمن الدراسات التي تناكلت الشعور بالسعادة
أجرل بيرنجر كهوديلسوف كبوفير (Perneger,
) Hudelson & Bovier, 2004دراسة هدفت إلى
معرفة الصحة النفسية كالشعور بالسعادة لدل
الشباب السويسريين ،كتكونت عينة الدراسة من
( )0651طالبان كطالبة من جامعتي جنيفا
كسويزالند .أظهرت النتائج أف  %23من الطلبة
يشعركف بالسعادة كل الوقت أك معظمه ،كعدـ
كجود فركؽ بين الذكور كاإلناث في الشعور
بالسعادة ،ككجود عبلقة موجبة كدالة بين السعادة
كالصحة النفسية.
كقاـ عبد الخالق ) (Abdel-Khalek, 2004بدراسة
هدفت إلى مقارنة مستول الشعور بالسعادة لدل
الطلبة الكويتيين مع دكلتي البحرين كأمريكيا،
كتكونت عينة الدراسة من ( )081طالبان كطالبة.
كأسفرت النتائج عن تدني مستول الشعور
بالسعادة لدل طلبة الكويت مقارنة بالدكؿ
األخرل.
كهدفت دراسة عبد الخالق كآخرين ( )6113إلى
معرفة مستول الشعور بالسعادة لدل عينات
عمرية مختلفة من المجتمع الكويتي ،كتكونت
عينة الدراسة من ( )0861فردان ضمن ثبلث
مجموعات :طبلب المدارس الثانوية ،طبلب
الجامعة ،الموظفوف .أظهرت النتائج كجود
مستول أعلى من السعادة لدل الذكور أكثر من
اإلناث ،كما أشارت النتائج إلى أف درجات
الموظفين الذكور أعلى من باقي المجموعات.
كأجرل نيتفج كآخركف
دراسة هدفت إلى معرفة مستول الشعور السعادة
كعبلقتها بالعوامل النفس اجتماعية لدل
المراهقين ،كتكونت عينة الدراسة من ( )881من
الطلبة النركيجيين .أظهرت النتائج أف %88.9
من الطبلب سعداء جدان أك سعداء ،كأف زيادة
مستول التوتر يقلل من الشعور بالسعادة ،كأف
ارتفاع مستول الفاعلية الذاتية يزيد من الشعور
)(Natvig, et al, 2003

بالسعادة ،كأف الدعم االجتماعي يعزز من الشعور
بالسعادة.
يبلحظ من الدراسات السابقة التي تناكلت الشعور
بالسعادة اختبلؼ درجة الشعور بالسعادة من
دراسة ألخرل ،كما يبلحظ تأثر السعادة
بمتغيرات مختلفة كالصحة النفسية ،كالفاعلية
الذاتية ،كمقدار القلق كالتوتر ،كالدعم االجتماعي
الذم يلقاق األفراد.
العبلقة بين الذكاء االجتماعي كالشعور بالسعادة
تعد العبلقات االجتماعية من أهم مصادر الشعور
بالسعادة كالتخفيف من عناء الفرد ،كتسهم في
زيادة تقدير الذات كالحد من االنفعاالت السلبية،
كالمساعدة في حل المشكبلت االجتماعية
(أرجايل ،)0993 ،كما أف التواصل كالمشاركة
في األحداث االجتماعية المختلفة يعتبر من
العوامل الحاسمة في تعزيز الشعور بالسعادة
كجعل حياة األفراد ممتعة كذات معنى & (Barker
).Martin, 2011

كيشير أمينبور ) (Aminpoor, 2013إلى أف
الدراسات الحديثة التي تناكلت الشعور بالسعادة
ركزت على البعد االجتماعي كأحد األبعاد
األساسية للشعور بالسعادة ،كقد تضمن هذا البعد:
الرضا عن العبلقات االجتماعية ،كحجم العبلقات
االجتماعية ،كالسلوؾ في المواقف االجتماعية.
كيعتبر الذكاء االجتماعي أحد العوامل المهمة
للعبلقات االجتماعية كالنجاح في الحياة ،كما أف
العبلقات االجتماعية تؤثر في الرضا عن الحياة
) .(Honarmand, et al, 2014كلعل هذا يشير إلى
أف التركيز على البعد االجتماعي عند دراسة
الشعور بالسعادة يتضمن جانبان مهمان من الذكاء
االجتماعي يمكن أف يشكل نقطة مهمة لدراسة
العبلقة بين الذكاء االجتماعي كالشعور
بالسعادة.
كبالنظر إلى العبلقة بين الذكاء االجتماعي
كالشعور بالسعادة فإف دراسات قليلة – في حدكد
علم الباحث  -تناكلت هذق العبلقة ،كمن هذق
الدراسات أجرل هونرماند كنامي كركشاني
) (Honarmand, Naami & Roshani, 2014دراسة

هدفت إلى معرفة دكر الذكاء االجتماعي
كمكوناته في الرضا عن الحياة ،كتكونت عينة
الدراسة من ( )089فردان .كأظهرت النتائج كجود
عبلقة ارتباطية موجبة بين الذكاء االجتماعي
كالرضا عن الحياة ،كما أظهرت نتائج تحليل
االنحدار أف العامل الوحيد من مكونات الذكاء
االجتماعي الذم تنبأ بالرضا عن الحياة هو
المهارات االجتماعية.

دراسة ) (Hooda, et al, 2009فأشارت إلى كجود
عبلقة ايجابية بين الذكاء االجتماعي بجميع
أبعادق كالشعور بالسعادة .كهكذا يبدك كاضحان من
الدراسات السابقة التي تم عرضها حداثتها
كافتقار األدب إلى دراسات كافية تناكلت إسهاـ
الذكاء االجتماعي في التنبؤ بالشعور بالسعادة
مما يبرر إجراء مزيد من الدراسات لسد هذق
الفجوة.

كقاـ أمينبور ) (Aminpoor, 2013بدراسة هدفت
إلى معرفة العبلقة بين الذكاء االجتماعي
كالشعور بالسعادة لدل طلبة جامعة طهراف في
إيراف ،كتكونت عينة الدراسة من ( )662طالبان
كطالبة .أظهرت النتائج كجود عبلقة ايجابية ذات
داللة إحصائية بين الذكاء االجتماعي كالشعور
بالسعادة.

مشكلة الدراسة كأسئلتها

كهدفت دراسة أبو عمشة ( )6103إلى معرفة
العبلقة بين الذكاء االجتماعي كالذكاء
الوجداني كالشعور بالسعادة لدل طلبة الجامعات
الفلسطينية في غزة ،كتكونت عينة الدراسة من
( )213طبلب كطالبات .أشارت النتائج إلى كجود
عبلقة موجبة دالة إحصائيان بين الذكاء
االجتماعي كالذكاء الوجداني كالشعور بالسعادة.
كأجرل هودا كآخرين
دراسة هدفت إلى معرفة العبلقة بين الذكاء
االجتماعي كالشعور بالسعادة كأحد عناصر
الصحة النفسية ،كتكونت عينة الدراسة من ()311
شخص منهم ( )011ذكوران ك( )031إناثان ،كتم
قياس الصحة النفسية اإليجابية من خبلؿ قائمة
اكسفورد للسعادة ،بينما تم قياس الذكاء
االجتماعي من خبلؿ أبعاد الصبر كركح التعاكف
كالثقة كاللباقة كركح الدعابة كالذاكرة .أشارت
النتائج إلى كجود عبلقة إيجابية بين الذكاء
االجتماعي بجميع أبعادق كالشعور بالسعادة.
)(Hooda, et al, 2009

يبلحظ مما سبق قلة الدراسات السابقة التي
تناكلت االقدرة التنبؤية للذكاء االجتماعي في
الشعور بالسعادة ،فقد أظهرت دراسة
) (Honarmand, et al, 2014أف المهارات
االجتماعية هي العامل الوحيد من الذكاء
االجتماعي الذم تنبأ بالرضا عن الحياة ،أما

من خبلؿ مبلحظة الباحث للسلوكات الممارسة
من قبل طلبة كلية العلوـ التربوية كاآلداب/
األكنركا كالمتمثلة بافتقارهم إلى بعض مهارات
التواصل االجتماعي ،كضعف المشاركة في
األنشطة الجامعية ،كظهور المشاعر السلبية
لديهم في الكثير من المواقف المختلفة؛ فإف هذا
األمر دفع الباحث لدراسة القدرة التنبؤية
للذكاء االجتماعي في الشعور بالسعادة .كبالنظر
إلى الدراسات السابقة التي بحثت العبلقة بين
الذكاء االجتماعي كالشعور بالسعادة فإف دراسات
قليلة تناكلت هذق العبلقة ،كما زاؿ البحث في
بدايته ،كيحتاج إلى مزيد من الدراسات للتأكد
من مدل تطابق نتيجة هذق الدراسة مع الدراسات
السابقة .فالدراسات الحديثة التي تناكلت الشعور
بالسعادة ركزت على البعد االجتماعي كأحد
األبعاد األساسية المكونة للشعور بالسعادة
) .(Aminpoor, 2013كفي هذا يرل الباحث أف
التركيز على البعد االجتماعي عند دراسة
الشعور بالسعادة يتضمن جانبان مهمان من الذكاء
االجتماعي يمكن أف يشكل نقطة انطبلؽ لدراسة
العبلقة بين الذكاء االجتماعي كالشعور
بالسعادة.
كما يبلحظ أف هناؾ اختبلفان في نتائج الدراسات
حوؿ مستول الذكاء االجتماعي كمستول الشعور
بالسعادة لدل الطلبة الجامعيين ،فقد أظهرت
نتائج بعض الدراسات انخفاضان في مستول
الذكاء االجتماعي ،بينما أظهرت نتائج دراسات
أخرل مستول متوسط أك مرتفع في الذكاء
االجتماعي كالشعور بالسعادة .كلعل كجود نتائج
متضاربة للذكاء االجتماعي كالشعور بالسعادة
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في البيئات االجتماعية المختلفة يعود إلى أف
كل من هذين المتغيرين لديه كظيفة ثقافية
تختلف باختبلؼ المجتمع الذم يوجد فيه الفرد.
كهذا ما دفع الباحث إلى معرفة القدرة التنبؤية
للذكاء االجتماعي في الشعور بالسعادة لدل
طلبة كلية العلوـ التربوية كاآلداب /األكنركا.
هذا كقد حاكلت الدراسة الحالية اإلجابة عن
األسئلة التالية:
 .0ما مستول الذكاء االجتماعي لدل طلبة
كلية العلوـ التربوية كاآلداب /األكنركا؟
 .6هل توجد فركؽ دالة إحصائيان لدل طلبة
كلية العلوـ التربوية كاآلداب /األكنركا في
مستول الذكاء االجتماعي تعزل لمتغيرات
الجنس كالمستول الدراسي كالمعدؿ
التراكمي؟
 .3ما مستول الشعور بالسعادة لدل طلبة كلية
العلوـ التربوية كاآلداب /األكنركا؟
 .8هل توجد فركؽ دالة إحصائيان لدل طلبة
كلية العلوـ التربوية كاآلداب /األكنركا في
مستول الشعور بالسعادة تعزل لمتغيرات
الجنس كالمستول الدراسي كالمعدؿ
التراكمي؟
 .5ما القدرة التنبؤية للذكاء االجتماعي في
الشعور بالسعادة لدل طلبة كلية العلوـ
التربوية كاآلداب /األكنركا؟
أهداؼ الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة مستول
الذكاء االجتماعي كمستول الشعور بالسعادة
لدل طلبة كلية العلوـ التربوية كاآلداب/
األكنركا في ضوء متغيرات الجنس كالمستول
الدراسي كالمعدؿ التراكمي ،كما هدفت إلى
الكشف عن القدرة التنبؤية للذكاء االجتماعي
في الشعور بالسعادة.
أهمية الدراسة
تتمثل األهمية النظرية للدراسة الحالية في أنها
تقدـ مزيدان من البحث للعبلقة بين الذكاء
االجتماعي كالشعور بالسعادة ،ألف الدراسات التي

نافز بقيعي

بحثت هذق العبلقة ما زالت قليلة ككاعدة،
كتحتاج مزيدان من البحث كالدراسة ،كتتميز هذق
الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها حاكلت
البحث في القدرة التنبؤية للذكاء االجتماعي في
الشعور بالسعادة بينما ركزت الدراسات السابقة
على العبلقة بين هذين المتغيرين ،باستثناء
دراسة ) (Honarmand, et al, 2014التي بحثت في
القدرة التنبؤية للذكاء االجتماعي في الرضا عن
الحياة.
أما األهمية العملية فتتمثل في الفائدة المرجوة
من نتائج الدراسة الحالية في تقديم المساعدة
للطلبة من خبلؿ أعضاء هيئة التدريس
كالمرشدين التربويين ،كذلك بتعريفهم بمهارات
الذكاء االجتماعي كمكونات الشعور بالسعادة
ككيفية توظيفها مما يجعلهم طلبة فاعلين
إجتماعيان كيتمتعوف بالرضا عن حياتهم.
حدكد الدراسة
تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة الحالية
بالمحددات التالية:
 .0اقتصار الدراسة على عينة من طلبة كلية
العلوـ التربوية كاآلداب /األكنركا خبلؿ
الفصل الدراسي الصيفي من العاـ الدراسي
6108 /6103ـ.
 .6اقتصار الدراسة على استخداـ الصورة
المعربة لمقياس الذكاء االجتماعي
(Silvera,
لسيليفيرا كمارتينيوسن كداهل
) Martinussen & Dahl, 2001الذم قاـ
الباحث بترجمته ،كالصورة المعربة لمقياس
اكسفورد للسعادة ألرجايل كمارتن كلو
) (Argyle, Martin & Lu, 1995كالمطور من
قبل عبد الخالق كالشطي كالذيب كعباس
( ،)6110كبالتالي فإف النتائج تتحدد بمدل
صدؽ كثبات أداتيها.
التعريفات اإلجرائية
الذكاء االجتماعي :قدرة الفرد على إدراؾ كفهم
مشاعر كأفكار كسلوكات اآلخرين عند التعامل
معهم كالتصرؼ بشكل مناسب في ضوء ذلك،
كيقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على

االجتماعي

لسيليفيرا

الذكاء
مقياس
كمارتينيوسن كداهل & (Silvera, Martinussen
) Dahl, 2001المستخدـ في هذق الدراسة
كالمترجم من قبل الباحث.
الشعور بالسعادة :حالة انفعالية كعقلية تتسم
باإليجابية ،يعيشها اإلنساف ذاتيان كتتضمن الشعور
بالرضا كالمتعة كالتفاؤؿ كاألمل كاإلحساس
بالقدرة على التأثير في األحداث بشكل ايجابي.
كيقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على
مقياس اكسفورد للسعادة ألرجايل كمارتن كلو
) (Argyle, Martin & Lu, 1995المستخدـ في هذق
الدراسة ،كالمطور من قبل عبد الخالق كآخرين
(.)6113
الطريقة كإلجراءات
منهج الدراسة
استخدـ الباحث المنهج الوصفي المسحي
االرتباطي الذم يتناسب كطبيعة هذق الدراسة،
كذلك من خبلؿ رصد كتحليل كاقع المشكلة
البحثية باستخداـ مقياسي الذكاء االجتماعي
كالشعور بالسعادة اللذين كُجها لعدد من طلبة
كلية العلوـ التربوية كاآلداب /األكنركا.
مجتمع الدراسة كعينتها
تكوف مجتمع الدراسة من جميع الطلبة
الملتحقين في كلية العلوـ التربوية كاآلداب
الجامعية /األكنركا خبلؿ الفصل الصيفي من
العاـ الدراسي 6108 /6103ـ كالبالغ عددهم ()218
طبلب كطالبات ،كتكونت عينة الدراسة من ()609
طالبان كطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية
البسيطة من خبلؿ الجداكؿ اإلحصائية .كتوزعت
العينة على متغيرات الدراسة كما يظهر في
جدكؿ :0
جدول 1
توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها
المتغيرات
الجنس
المستوى
الدراسي

المستويات

ذكر
أنثى

سنة أولى
سنة ثانية
سنة ثالثة

سنة رابعة

العدد

72
397
54
59
92
77

النسبة

37.11
المئوية
72.72
%
75.44
%
77.12
%
55.79
%
37.29
%
%

جدول 1
توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها
المتغيرات

المستويات

العدد

المعدل

من  – 27أقل من 75

75

من  – 77أقل من 27

71

أقل من 77

33

التراكمي

المجموع

 75فأكثر

أدكات الدراسة

73

739

النسبة

72.74
المئوية
17.17
%
77.22
%

%
%4.57
355.5

%5

لتحقيق أهداؼ الدراسة استخدـ الباحث مقياسين
لقياس كل من :الذكاء االجتماعي كالشعور
بالسعادة:
 .0مقياس الذكاء االجتماعي :استخدـ الباحث
مقياس الذكاء االجتماعي لتركمسو
) (Tromsoالذم تم تطويرق من قبل
سيليفيرا كزمبلؤق ).(Silvera, et al, 2001
كتكوف المقياس بصورته األصلية من ()60
فقرة موزعة على ثبلثة أبعاد هي :معالجة
المعلومات االجتماعية (الفقرات من ،)1 -0
المهارات االجتماعية (الفقرات من ،)08 -8
كالوعي االجتماعي (الفقرات من  .)60 -05تم
اإلجابة عليها من خبلؿ أسلوب "ليكرت"
خماسي التدريج (أكافق بشدة ،أكافق ،محايد،
ال أكافق ،ال أكافق بشدة) ،بحيث تعطى هذق
التقديرات الدرجات ( )0 ،6 ،3 ،8 ،5على
الترتيب في حالة الفقرات االيجابية ،كيتم
عكسها في الفقرات السلبية.
قاـ الباحث بترجمة المقياس إلى اللغة العربية
مع مراعاة دقة الترجمة كسبلمتها ككضوحها ،ثم
عرضت الترجمة على اثنين من المتخصصين في
اللغة االنجليزية للتأكد من سبلمتها كموافقتها
للمعنى المقصود في النص األصلي ،كمن ثم
تعديل صياغة بعض الفقرات في ضوء
اقتراحاتهم.
كيتوافر ألداة الدراسة هذق في صورتها األصلية
دالالت صدؽ كثبات مختلفة ،فقد قاـ سيليفيرا
كزمبلؤق ) (Silvera et al, 2001بالتأكد من
صدؽ المحتول كصدؽ البناء .كقاـ الباحث
بالتأكد من صدؽ المقياس في الدراسة الحالية
بالطرؽ التالية:
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 الصدؽ الظاهرم :قاـ الباحث بعرض األداة على( )8محكمين من أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات األردنية كمن تخصصات علم النفس
التربوم كالقياس كالتقويم ،كقد أجمعوا على
مبلئمة األداة ألغراض الدراسة مع إجراء بعض
التعديبلت الطفيفة على صياغة الفقرات.
 صدؽ البناء :تم تطبيق األداة على عينةاستطبلعية مكونة من ( )31طالبان كطالبة من
خارج عينة الدراسة الحالية ،كتم حساب معامبلت
االرتباط بين كل فقرة كالمجاؿ الذم تنتمي
إليه ،كبين كل فقرة كالدرجة الكلية للمقياس،
حيث تراكحت معامبلت ارتباط الفقرة مع
المقياس الكلي بين ( ،)1.16 -1.39بينما تراكحت
معامبلت ارتباط الفقرة مع المجاؿ الذم تنتمي
إليه بين ( )1.86 -1.38كجميعها دالة إحصائيا عند
مستول الداللة (.)0.05≤α
 الصدؽ التبلزمي :للتحقق من أف المقياسسيعطي نتائج دقيقة قاـ الباحث بتطبيق مقياس
الذكاء االجتماعي من إعداد كوكينين كزمبلؤق
(Kaukiainen,
Bjorkgvist,
Lagerpetz,
Oysterman, Salmivalli, Rothberg & Ahlbom,

) 1999كالمترجم من قبل الزعبي ()6100
كالمكوف من ( )05فقرة مع مقياس الذكاء
االجتماعي المستخدـ في الدراسة الحالية ،كذلك
بهدؼ حساب الصدؽ التبلزمي بين درجات
المقياسين .كتم حساب االرتباط بين أبعاد
المقياس كالمقياس ككل موضوع الدراسة
الحالية مع الدرجة الكلية لمقياس الذكاء
االجتماعي المستخدـ كمحك .ككانت النتائج
كالتالي :معالجة المعلومات االجتماعية (،)1.81
المهارات االجتماعية ( ،)1.83الوعي االجتماعي
( ،)1.80المقياس الكلي (.)1.85
كللتأكد من ثبات األداة قاـ الباحث بحساب
معامل الثبات بطريقة اإلعادة على عينة مكونة
من ( )31طالبان كطالبة ،كطريقة االتساؽ الداخلي
باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا .كبلغ معامل
الثبات بطريقة اإلعادة ( ،)1.89في حين بلغ
معامل كركنباخ ألفا ( )1.80للمقياس الكلي،
كللمجاالت ( )1.88 ،1.81 ،1.19على التوالي
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(معالجة المعلومات االجتماعية ،المهارات
االجتماعية ،الوعي االجتماعي) ،كتعد معامبلت
الثبات هذق مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.
كلتصحيح المقياس فقد تم تصنيف المتوسطات
الحسابية سواءن على مستول الفقرة الواحدة أك
المقياس ككل كفق المعيار التالي)6.33 – 0( :
مستول منخفض من الذكاء االجتماعي– 6.38( ،
 )3.22مستول متوسط من الذكاء االجتماعي،
( )5 – 3.21مستول مرتفع من الذكاء
االجتماعي.
 .6مقياس الشعور بالسعادة :استخدـ الباحث
مقياس أكسفورد للشعور بالسعادة ألرجايل
كزمبلئه ) (Argyle, et al, 1995كالمطور من
قبل عبد الخالق كآخرين ( .)6113كتكوف
المقياس بصورته األصلية من ( )69فقرة.
كيتوافر ألداة الدراسة هذق دالالت صدؽ كثبات
مرتفعة بصورتها األصلية مثل الصدؽ الظاهرم
كالعاملي كصدؽ التنبؤ )،(Argyle et al, 1995
كما يتوافر دالالت صدؽ كثبات في البيئة
العربية (عبد الخالق كآخركف )6113 ،مثل الصدؽ
الظاهرم كصدؽ البناء حيث تم حساب معامل
االرتباط المصحح لكل فقرة مع العبلمة الكلية
للمقياس كتراكحت بين ( )1.15 -1.68ككانت
جميعها دالة إحصائيان ،ككشفت قيم ثبات ألفا عن
معدؿ مرتفع من الثبات تراكح بين (.)1.98 -1.90
كلتأكيد صدؽ المقياس قاـ الباحث في الدراسة
الحالية بالتأكد من صدؽ المقياس بالطرؽ
التالية:
.0

الصدؽ الظاهرم :قاـ الباحث بعرض
األداة على ( )8محكمين من أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات األردنية كمن
تخصصات علم النفس التربوم كالقياس
كالتقويم ،كقد أجمعوا على مبلئمة األداة
ألغراض الدراسة دكف إجراء أم
تعديبلت.

.6

صدؽ البناء :تم تطبيق األداة على عينة
استطبلعية مكونة من ( )31طالبان كطالبة
كمن خارج عينة الدراسة الحالية ،كتم

حساب معامبلت االرتباط بين كل فقرة
كالدرجة الكلية للمقياس ،كتراكحت
معامبلت االرتباط بين ()1.82 -1.35
كجميعها دالة إحصائيان.
كللتأكد من ثبات األداة قاـ الباحث بحساب
معامل الثبات بطريقة اإلعادة على عينة مكونة
من ( )31طالبان كطالبة ،كطريقة االتساؽ الداخلي
باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا .كبلغ معامل
الثبات بطريقة اإلعادة ( ،)1.19في حين بلغ
معامل كركنباخ ألفا ( ،)1.93كتعد معامبلت
الثبات هذق مقبولة ألغراض الدراسة الحالية.
كبقي المقياس بصورته النهائية مكونان من ()69
فقرة تم اإلجابة عليها من خبلؿ أسلوب "ليكرت"
الخماسي التدريج (دائمان ،غالبان ،أحيانان ،نادران،
مطلقان) ،بحيث تعطى هذق التقديرات الدرجات (،5
 )0 ،6 ،3 ،8على الترتيب ،كجميعها ايجابية تصحح
بهذا االتجاق .كقد تم تصنيف المتوسطات
الحسابية سواءن على مستول الفقرة الواحدة أك
على المقياس ككل كفق المعيار التالي– 0( :
 )6.33مستول منخفض من الشعور بالسعادة،
( )3.22 – 6.38مستول متوسط من الشعور
بالسعادة )5 – 3.21( ،مستول مرتفع من الشعور
بالسعادة.

إجراءات الدراسة
تم التأكد من صدؽ كثبات أداتي الدراسة من
خبلؿ تطبيقها على عينة استطبلعية مكونة من
( )31طالبان كطالبة من مجتمع الدراسة كمن
خارج عينة الدراسة الحالية ،كمن ثم تطبيق
األدكات على عينة الدراسة البالغة ( )609طالبان
كطالبة من طلبة كلية العلوـ التربوية كاآلداب
خبلؿ الفصل الصيفي من العاـ الدراسي /6103
6108ـ ،حيث قدر الزمن الذم استغرؽ في
االستجابة على األداتين ( )05 -01دقيقة ،كمن ثم
إدخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي كاستخداـ
التحليبلت اإلحصائية المناسبة لئلجابة عن أسئلة
الدراسة.
المعالجة اإلحصائية
تم حساب المتوسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية لئلجابة عن السؤالين األكؿ كالثالث،

المتعدد

التباين

كما تم استخداـ تحليل
باستخداـ اختبار كلكس المبدا Wilks Lambda
كتحليل التباين األحادم لئلجابة عن السؤاؿ
الثاني ،كاستخداـ تحليل التباين األحادم لئلجابة
عن السؤاؿ الرابع ،كلئلجابة عن السؤاؿ الخامس
تم حساب معامل ارتباط بيرسوف كتحليل التباين
اآلحادم كتحليل االنحدار الخطي.

نتائج الدراسة كمناقشتها
بعد أف قاـ الباحث بجمع البيانات من خبلؿ
مقياس الذكاء االجتماعي كمقياس الشعور
بالسعادة ،قاـ بعرض النتائج كمناقشتها كفقان
ألسئلة الدراسة.
السؤاؿ األكؿ :ما مستول الذكاء االجتماعي لدل
طلبة كلية العلوـ التربوية كاآلداب /األكنركا؟
لئلجابة عن هذا السؤاؿ ،تم حساب المتوسطات
الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد
عينة الدراسة على مجاالت الذكاء االجتماعي
كالمقياس ككل لدل طلبة كلية العلوـ التربوية
كاآلداب /األكنركا ،حيث كانت كما هي موضحة
في جدكؿ:6
جدول 2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على مجاالت الكاا االجتماع والمقياس الال
المتوسط

المجاالت
معالجة

الحسابي*
المعمومات

االنحراف

المعياري

درجة الذكاء
االجتماعي

5.31

5.51

كبيرة

المهارات االجتماعية

1.53

5.71

متوسطة

المقياس الكمي

1.47

5.53

متوسطة

االجتماعية

الوعي االجتماعي

1.39

5.72

متوسطة

*الدرجة العظمى من ()4

يبين جدكؿ ( )6أف مجاؿ معالجة المعلومات
االجتماعية احتل المرتبة األكلى بمتوسط حسابي
( ،)8.03كانحراؼ معيارم ( )1.83كبدرجة
كبيرة ،كجاء مجاؿ المهارات االجتماعية في
المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (،)3.80
كانحراؼ معيارم ( )1.23كبدرجة متوسطة ،بينما
احتل مجاؿ الوعي االجتماعي المرتبة األخيرة
بمتوسط حسابي ( ،)3.09كانحراؼ معيارم
( )1.21كبدرجة متوسطة .كقد بلغ المتوسط
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الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة على
المقياس الكلي ( )3.58بانحراؼ معيارم (،)1.80
كهو يقابل درجة متوسطة في الذكاء
االجتماعي.
كلعل هذق النتيجة تشير إلى امتبلؾ الطلبة
معرفة نظرية كبيرة حوؿ القضايا كاألمور
االجتماعية ،بينما لديهم مستول متوسط في
المهارات االجتماعية كالوعي االجتماعي .فالجانب
النظرم من الذكاء االجتماعي أسهل من
الممارسة العملية للسلوكات كالمهارات
االجتماعية ككعيها ،فهذق المهارات تتطلب من
األفراد فهم الموقف االجتماعي كالشعور بإحساس
اآلخرين كتقدير مشاعرهم كاستشعار نواياهم،
كالتأثير باآلخرين من خبلؿ ترؾ انطباعات
إيجابية لديهم؛ كجميعها تتطلب مهارات من أجل
التفاعل مع اآلخرين.
كيمكن تفسير هذق النتيجة إلى أف األغلبية
العظمى من طلبة كلية العلوـ التربوية كاآلداب
من اإلناث؛ حيث تتصف اإلناث في المجتمع
الشرقي بالحياء كالخجل كالميل إلى االنعزاؿ،
كعدـ المشاركة في األنشطة الجامعية المختلفة،
كهذق العوامل تسهم في كجود هذا المستول
المتوسط من الذكاء االجتماعي لدل طلبة
الكلية .كما يمكن أف يعود ذلك إلى قلة الخبرة
كالممارسة في المواقف االجتماعية ،كالتي تظهر
في سلوؾ الطلبة في العديد من المواقف
الجامعية ،مثل :صعوبة االنسجاـ مع الطلبة
اآلخرين في المواقف الجديدة ،عدـ مراعاة
ظركؼ اآلخرين كاختيار الظرؼ المناسب
للتواصل معهم ،صعوبة التعامل مع المواقف
االجتماعية المختلفة بطريقة تتناسب مع كل
موقف على حدق .فاألفراد ذكك الذكاء االجتماعي
العالي يستخدموف جميع قواهم العقلية كالبدنية
من أجل الوصوؿ إلى عبلقة فعالة مع اآلخرين
) ،(Rezaei & Khalilzadeh, 2009كيتمتعوف
بالخبرة كالتجربة الغنية ،كالشعور بالحياة ذات
المعنى ) ،(Marlowe, 1986كالتجربة الشخصية
اإليجابية ).(Cheng, et al, 2001
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كتتفق نتيجة هذق الدراسة مع دراسة كل من
عبابنة ( )6106كبابو ) (Babu, 2007التي أشارت
نتائجهما إلى كجود مستول متوسط من الذكاء
االجتماعي ،كتختلف مع نتيجة دراسة القدرة
( )6111التي أشارت إلى كجود مستول مرتفع من
الذكاء االجتماعي لدل الطلبة الجامعيين،
كدراسة عسقوؿ ( )6119التي أشارت إلى كجود
مستول متدني من الذكاء االجتماعي لدل الطلبة
الجامعيين.
السؤاؿ الثاني :هل توجد فركؽ دالة إحصائيان
لدل طلبة كلية العلوـ التربوية كاآلداب/
األكنركا في مستول الذكاء االجتماعي تعزل
لمتغيرات الجنس كالمستول الدراسي كالمعدؿ
التراكمي؟
لئلجابة عن هذا السؤاؿ ،تم حساب المتوسطات
الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد
العينة على مجاالت مقياس الذكاء االجتماعي
كالمقياس الكلي ،حيث كانت كما هي موضحة
في جدكؿ :3
يبين جدكؿ  3كجود فركؽ ظاهرية بين
المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة على مجاالت مقياس الذكاء االجتماعي
كالمقياس الكلي حسب متغيرات الدراسة،
كلمعرفة مستويات الداللة اإلحصائية لتلك
الفركؽ تم استخداـ تحليل التباين المتعدد،
كجدكؿ  8يبين ذلك:
يبين جدكؿ  8عدـ كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة
الدراسة على جميع مجاالت مقياس الذكاء
االجتماعي كالمقياس الكلي تعزل لمتغيرات
الجنس كالمستول الدراسي كالمعدؿ التراكمي.
كيمكن تفسير عدـ كجود فركؽ بين الجنسين في
الذكاء االجتماعي بالنظر إلى طبيعة التنشئة
االجتماعية في المجتمع األردني كما تخللها من
أفكار كثقافة في تربية الذكور كاإلناث على حد
سواء في مهارات الذكاء االجتماعي

جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت الكاا االجتماع والمقياس الال حسب متغيرات الدراسة

المتغير

الجنس
المستوى
الدراسي

المعدل التراكمي

مستويات
المتغير
ذكر

أنثى

معالجة المعمومات
العدد

72

االجتماعية

الحسابي

االنحراف

المعياري

الوسط

الوسط

الحسابي

المعياري

5.72

5.51

1.51

5.79

1.15

5.35

5.51

1.12

5.75

1.15

أولى

397

54

5.33

ثانية
ثالثة

المهارات االجتماعية

الوعي االجتماعي

1.55

5.51

المقياس الكمي

االنحراف

الوسط

الحسابي

المعياري
5.77

1.77

5.71

1.49

5.77

1.37

االنحراف

الوسط

الحسابي

المعياري
5.55
5.17

5.72

1.42

االنحراف

5.53

59

5.31

5.55

1.51

5.77

1.32

5.77

1.42

5.57

5.31

5.19

1.72

5.23

1.75

5.21

1.44

5.19

92

5.34

5.57

5.75

1.54

1.35

5.72

1.47

5.51

رابعة

77

ممتاز

73

5.35

5.54

1.17

5.23

1.71

5.73

1.47

5.55

71

5.57

5.53

1.17

5.47

1.73

5.23

1.44

5.53

جيد جداً

75

مقبول

33

جيد

5.75
1.595

5.57

1.55

5.41

5.77
5.77

1.54

1.32
7.97

5.25
5.14

1.75
1.54

5.51
5.72

جدول 4
نتائج تحليل التباين المتعدد للفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على مجاالت مقياس الكاا االجتماع والمقياس الال حسب
متغيرات الدراسة

مصدر

المجاالت

التباين

مجموع

درجات

المربعات

(ف)

الداللة

الجنس

معالجة المعمومات االجتماعية

5.497

3

5.497

1.775

5.525

قيمة ولكس 5.971

المهارات االجتماعية

5.531

3

5.531

5.511

5.747

المقياس الكمي

5.715

3

5.715

3.174

5.755

ح= 5.774

المربعات الحرية

متوسط

قيمة

مستوى

الوعي االجتماعي

5.113

المستوى الدراسي

معالجة المعمومات االجتماعية

5.572

قيمة ولكس 5.979

ح= 5.725

المعدل التراكمي

قيمة ولكس 5.972

ح= 5.777

3
1

5.113
5.579

5.217
5.341

5.197
5.977

المهارات االجتماعية

5.757

1

5.779

5.777

5.473

المقياس الكمي

5.513

1

5.535

5.575

5.973

الوعي االجتماعي

5.917

1

5.131

5.797

5.447

معالجة المعمومات االجتماعية

5.977

1

5.173

3.272

5.377

الوعي االجتماعي

5.555

1

5.357

5.177

5.757

المهارات االجتماعية

المقياس الكمي

(معالجة المعلومات االجتماعية كالمهارات
االجتماعية كالوعي االجتماعي) ،حيث أخذ
االهتماـ بالفتاة كاحترامها كرعايتها كتلبية
احتياجاتها جانبان إيجابيان مثلها مثل الذكور،
إضافة إلى إتاحة الفرصة لها إلقامة عبلقات
اجتماعية مع زميبلتها سواءن من خبلؿ التواصل
الطبيعي أك عبر شبكات التواصل االجتماعي ،كهذا
اكسبها مهارة التواصل كالتفاعل مع اآلخرين
كحسن التصرؼ في المواقف المختلفة،

5.735
5.777

1
1

5.525
5.525

5.322
5.514

5.937
5.277

كبالتوازم مع ذلك فإف الذكور تتم تنشئتهم
أيضان على االهتماـ بالجانب االجتماعي من خبلؿ
إشراكهم في المناسبات االجتماعية كتدريبهم
على المهارات االجتماعية المختلفة من تواصل
كتعاطف كإحساس باآلخرين.
كما أف انتشار شبكات التواصل االجتماعي بين
العديد من طلبة الجامعات اكسب الجنسين
المهارات االجتماعية المختلفة كجعلهم أكثر
معرفة ككعيان في المواقف كالسلوكات
االجتماعية المختلفة ،كربما يعود هذا إلى

مجلد  01عدد 0
6102

القدرة التهبؤية للذكاء االجتماعي يف الشعور بالشعادة لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية واآلداب /األونزوا

النماذج الكثيرة من األصدقاء التي يتعرض لها
كل من الذكور كاإلناث ،مما يجعلهم يكتسبوا
الكثير من السلوكات الدالة على الذكاء
االجتماعي من خبلؿ النمذجة كالتقليد ،كيظهر
هذا في سلوكاتهم عبر شبكات التواصل
االجتماعي في الفيسبوؾ  Facebookكالواتس أب
 ،Whatsappكلعل هذا أحد األسباب التي تقلل من
الفركؽ بين كبل الجنسين في الذكاء
االجتماعي.
كاتفقت نتيجة هذق الدراسة مع نتائج دراسة
عسقوؿ ( )6119كالقدرة ( )6111التي أشارت إلى
عدـ كجود فركؽ بين الجنسين في الذكاء
االجتماعي .كاختلفت مع نتيجة دراسة أبو عمشة
( )6103التي أشارت إلى كجود فركؽ في الذكاء
االجتماعي لصالح اإلناث.
كيمكن تفسير عدـ كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة
الدراسة على جميع مجاالت مقياس الذكاء
االجتماعي كالمقياس الكلي تعزل لمتغير
المستول الدراسي إلى نقص األندية الطبلبية في
كلية العلوـ التربوية كاآلداب التي تهتم ببناء
شخصية الطالب كتطوير قدراته كإعطاءق
الفرصة في التواصل مع اآلخرين ،نتيجة لضعف
اإلمكانات المتوفرة ،حيث ال يوجد مباني
مخصصة لعمادة شؤكف الطلبة ترعى هذق
األندية ،كال يوجد موظفين مسؤكلين عن هذق
األندية يقوموا بالتخطيط لها كإعطاءها االهتماـ
البلزـ ،كإنما يسند تشكيل هذق األندية إلى أعضاء
هيئة التدريس إضافة لؤلعباء األكاديمية
الموكلة إليهم .كما أف نقص المباني التي تقاـ
فيها األنشطة المختلفة من مسارح كقاعات يحد
كثيرا من مشاركة الطلبة في الفعاليات
المختلفة ،إضافة إلى نقص المشاركة في
األنشطة الخارجية مع الجامعات األخرل يؤدم
إلى عدـ كجود فركؽ بين الطلبة خبلؿ سنوات
الدراسة المختلفة ،فالطلبة الجامعيوف تزداد
مشاركتهم في األندية كاألنشطة الطبلبية كلما
تقدموا في السنوات الدراسية ،لذا فإف األسباب
السابقة تجعل الفركؽ بين الطلبة في الذكاء
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االجتماعي خبلؿ السنوات الدراسية الجامعية غير
موجود.
كما يمكن تفسير عدـ كجود فركؽ بين الطلبة
في الذكاء االجتماعي تعزل لمتغير المستول
الدراسي إلى قياـ العديد من الطلبة في السنوات
الدراسية المختلفة تسجيل موادهم الدراسية في
يومين أك ثبلثة أياـ فقط ،من أجل توفير الماؿ
نتيجة لظركفهم االقتصادية الصعبة ،أك من أجل
االلتحاؽ بالعمل في أياـ الفراغ؛ كهذا يجعل
برامجهم الدراسية مكتظة دكف كجود فراغ بين
المحاضرات ،كنتيجة لذلك تقل مشاركة
الطالب في األنشطة الجامعية كاالجتماعية مع
زمبلءق ،مما يؤدم إلى عدـ كجود فركؽ في
الذكاء االجتماعي بين الطلبة في المستويات
الدراسية المختلفة.
كلعل هذا يشكل نقطة ضعف في برامج كلية
العلوـ التربوية كاآلداب من حيث عدـ قدرتها
على تحسين كتطوير قدرات الطلبة في الجانب
االجتماعي خبلؿ سنوات الدراسة الجامعية ،فمن
المنطقي أف تزداد مشاركة الطالب في األنشطة
كالبرامج البلمنهجية كلما تقدـ في السنوات
الدراسية ،بسبب الخبرات المختلفة التي كونها
إضافة إلى التأثير اإليجابي الذم من المفترض
أف يكوف قد طرأ على شخصيته في الجانب
االجتماعي .كلكن عدـ كجود فركؽ بين الطلبة
في المستويات الدراسية المختلفة يضع على إدارة
كلية العلوـ التربوية كاآلداب مراجعة برامجها
كخططها كأنشطتها الجامعية التي تكفل تطوير
الذكاء االجتماعي لدل الطلبة خبلؿ السنوات
الجامعية المختلفة.
أما عدـ كجود فركؽ بين الطلبة في الذكاء
االجتماعي يعزل لمتغير المعدؿ التراكمي
فيعود ربما إلى نقص مشاركة الطلبة ذكم
التحصيل األكاديمي المرتفع في األنشطة
الجامعية كالعبلقات المختلفة مع الطلبة ،حيث
يمتنع هؤالء الطلبة عن المشاركة في األنشطة
التي تصقل شخصياتهم كتزيد قدراتهم
االجتماعية ،كيصبوا اهتماماتهم على الجانب
األكاديمي فقط .كما أف نقص األنشطة التي

تُنفذ داخل الجامعة قد يحرـ فئة كبيرة من
الطلبة من ممارسة هواياتهم كإبداعاتهم خبلؿ
الفعاليات البلمنهجية التي تقدمها الجامعة ،كهذا
بدكرق يؤدم إلى عدـ كجود فركؽ بين الطلبة
في الذكاء االجتماعي تبعان لمتغير المعدؿ
التراكمي .كما يمكن تفسير عدـ كجود فركؽ
في الذكاء االجتماعي تبعان لمتغير المعدؿ
التراكمي إلى تأثر عينة الدراسة بثقافة العائلة
خاصة كأف أغلب طلبة كلية العلوـ التربوية
كاآلداب من اإلناث ،إذ تمتنع الكثير من الطالبات
عن المشاركة في األنشطة القليلة التي توفرها
الجامعة كالتي تقتضي الغياب عن المحاضرات
الجامعية سواءن أكانت داخلية أك خارجية ،كهذا
يؤثر على تنمية مهارات الذكاء االجتماعي التي
يمكن للفرد اكتسابها من خبلؿ المواقف
كالخبرات الجديدة التي يتعرض لها.
السؤاؿ الثالث :ما مستول الشعور بالسعادة لدل
طلبة كلية العلوـ التربوية كاآلداب /األكنركا؟
لئلجابة عن هذا السؤاؿ ،تم حساب المتوسطات
الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد
عينة الدراسة على مقياس الشعور بالسعادة لدل
طلبة كلية العلوـ التربوية كاآلداب /األكنركا،
حيث بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد
العينة على فقرات مقياس الشعور بالسعادة
( ،)3.59كاالنحراؼ المعيارم ( ،)1.59كهو يقابل
درجة متوسطة في الشعور السعادة .كيمكن
تفسير هذق النتيجة استنادان إلى حاؿ الطلبة في
كلية العلوـ التربوية كاآلداب ،كالمتمثل بوجود
العديد من العقبات التي تحد من الشعور بالسعادة
لديهم كاألكضاع االقتصادية الصعبة التي
يعيشونها ،كممارسة العمل من قبل العديد منهم
بعد أكقات الدكاـ ،كالطبقة االجتماعية الفقيرة
التي ينتموف إليها ،كقلة األنشطة الترفيهية
المتوفرة لديهم في البيئة الجامعية .إضافة إلى
أف أغلب الطلبة الملتحقين بهذق الكلية غير
راغبين بالتخصصات التي التحقوا بها نظرا
للمعدالت المرتفعة التي حصلوا عليها في
الثانوية العامة ،كالتي تمكنهم من اختيار أفضل
التخصصات في الجامعات األخرل ،كلكنهم
التحقوا بهذق الكلية نظران للظركؼ االقتصادية

الصعبة التي يعيشها أغلبهم كالدراسة المجانية
التي توفرها ككالة الغوث الدكلية للطلبة
البلجئين من أصوؿ فلسطينية .كما أف اإلناث
التي تشكل أغلبية الطلبة في الكلية يشعرف بعدـ
السعادة ألف الكثير من األسر تجبرهن على
االلتحاؽ بالتخصصات التعليمية المحدكدة
الموجودة بالكلية رغم عدـ رغبتهن بذلك،
بعكس الذكور الذين يختاركف التخصصات
المرغوبة في الجامعات المختلفة على الرغم من
معدالتهم المتواضعة في الثانوية العامة ،كهذا
بحد ذاته يُشعر اإلناث بتحيز األسر اتجاق
الذكور نظران الثقافة االجتماعية الموجودة لدل
الكثير من األسر كالتي تفضل الذكور على
اإلناث؛ كهذا ما يقلل من مستول الشعور بالسعادة
لدل طلبة كلية العلوـ التربوية كاآلداب .كلعل
كجود مستول متوسط من الذكاء االجتماعي
يدلل على كجود هذا المستول من الشعور
بالسعادة ،حيث يشير سيلغماف كآخركف
) (Seligman, et al, 2005إلى أف النجاح
االجتماعي كااللتزاـ نحو اآلخرين له دكر إيجابي
في الشعور بالسعادة كاالستمتاع بالحياة .كتتفق
نتيجة هذق الدراسة مع دراسة بيرنجر
كهوديلسوف كبوفير & (Perneger, Hudelson
) Bovier, 2004التي أشارت إلى كجود مستول
متوسط من الشعور بالسعادة لدل الشباب
السويسريين ،كتختلف مع نتيجة دراسة عبد
الخالق ) (Abdel-Khalek, 2004التي أشارت إلى
كجود مستول متدف من الشعور بالسعادة لدل
الطلبة الكويتيين ،كما تختلف مع نتيجة دراسة
نيتفج كالبريكتسين ككفرنستورـ (Natvig, et
) al, 2003التي أشارت إلى كجود مستول مرتفع
من الشعور بالسعادة لدل الطلبة النركيجيين.
كلعل هذا االتفاؽ كاالختبلؼ في نتائج الدراسات
يتعلق بواقع المجتمعات كاختبلؼ مكونات
كمؤشرات السعادة بين مجتمع كآخر.
السؤاؿ الرابع :هل توجد فركؽ دالة إحصائيان
لدل طلبة كلية العلوـ التربوية كاآلداب/
األكنركا في مستول الشعور بالسعادة تعزل
لمتغيرات الجنس كالمستول الدراسي كالمعدؿ
التراكمي؟
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لئلجابة عن هذا السؤاؿ تم حساب المتوسطات
الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد
العينة لمقياس الشعور بالسعادة حسب متغيرات
الدراسة ،ككانت النتائج كما في جدكؿ :5

الدراسة على مقياس الشعور بالسعادة تبعنا
لمتغيرات الدراسة ،كلمعرفة مستويات الداللة
اإلحصائية لتلك الفركؽ تم استخداـ تحليل
التباين األحادم ،كجدكؿ 2يبين ذلك:

يبين جدكؿ  5كجود فركؽ ظاهرية بين
المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة

يبين جدكؿ  2عدـ كجػود فػركؽ ذات داللػة
إحصائية بين متوسط تقديرات أفػراد عينػة
جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة على مقياس الشعور بالسعادة حسب متغيرات الدراسة
المتغير

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مستويات المتغير
أنثى

397

1.72
1.42

5.45

أولى

54

1.75

5.43

92

1.47

5.75

ذكر

الجنس
المستوى

72

ثانية

الدراسي

59

ثالثة

رابعة

ممتاز

جيد جداً

المعدل

العدد

جيد

مقبول

5.49
5.49

1.77

77

1.75

5.72

75

1.77

5.73

73

1.75

71

5.47

1.47

33

5.42
5.73

1.12

جدول 6

اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين تقديرات أفراد العينة على مقياس درجة الشعور بالسعادة حسب متغيرات الدراسة
المتغيرات

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

الجنس

بين المجموعات

5.753

3

داخل المجموعات

24.372

732

5.753
5.157

5.797

5.554

بين المجموعات

داخل المجموعات

5.317

24.792

1

734

5.555
5.145

5.374

5.954

بين المجموعات

5.917

1

5.133

5.792

5.555

الكمي

المستوى الدراسي

الكمي

المعدل التراكمي

متوسط المربعات قيمة(ف)

مستوى الداللة

داخل المجموعات
الكمي

24.577

24.577
25.597
24.577

الدراسة على مقياس الشعور بالسعادة تعزل
لمتغيرات الدراسة.
كيمكن تفسير عدـ كجود فركؽ بين الجنسين في
الشعور بالسعادة إلى تشابه الظركؼ التي يعيشها
كل منهم في كلية العلوـ التربوية كاآلداب ،من
حيث المستول االجتماعي كاالقتصادم كاألنشطة
الترفيهية التي يتعرضوا إليها .كما أف التشابه
في الذكاء االجتماعي لدل الجنسين كما ظهر
في السؤاؿ الثالث يدلل بشكل منطقي على
التشابه في الشعور بالسعادة ،ألف الشعور بالسعادة
يتأثر بالذكاء االجتماعي؛ فالتواصل كالمشاركة

737

737
734
737

5.157

في األحداث االجتماعية المختلفة يعتبر من
العوامل الحاسمة في تعزيز الشعور بالسعادة
& (Barker
كجعل حياة األفراد أكثر متعة
) .Martin, 2011كما أف البعد االجتماعي يعتبر
أحد األبعاد األساسية للشعور بالسعادة ،كقد
تضمن هذا البعد :الرضا عن العبلقات االجتماعية،
كحجم العبلقات االجتماعية ،كالسلوؾ في
المواقف االجتماعية ) .(Aminpoor, 2013كبالتالي
فإف هذا يعزز النتيجة المتمثلة بعدـ كجود
فركؽ بين الجنسين في الشعور بالسعادة.

أما عدـ كجود فركؽ في الشعور بالسعادة تعزل
لمتغير المستول الدراسي فيمكن تفسير ذلك
بإحساس الطلبة بعدـ الرضا عن الظركؼ
الجامعية التي يعيشوف بها ،حيث يشعر الكثير
منهم بعدـ تغير الظركؼ نحو األفضل خبلؿ
السنوات الجامعية ،من حيث توفير األنشطة
الترفيهية كالحاجات األساسية من مثل :المقاصف
كالكافيتريات كخدمة الويرلس  Wirelessكالوام
فام  Wi-Fiالتي تمكنهم من قضاء أكقات الفراغ
كهم يشعركف بالراحة كالسعادة .لهذا يشعر
الطلبة بأنه على مدار السنوات األربع التي
يقضونها في الجامعة لم تختلف الظركؼ عن
بعضها البعض .كما أف الشعور بالسعادة يرتبط
بالنظر إلى المستقبل بأمل كتفاؤؿ & (Barker
) ،Martin, 2011لذا فإف عدـ كجود فركؽ في
الشعور بالسعادة تبعان لمتغير المستول الدراسي
يُعزل إلى عدـ نظر طلبة الجامعة على اختبلؼ
مستوياتهم الدراسية بأمل كطموح إلى المستقبل
بسبب نسبة البطالة التي تتأثر بها العديد من
التخصصات.
كيمكن تفسير عدـ كجود فركؽ في الشعور
بالسعادة تبعان لمتغير المعدؿ التراكمي إلى
ضعف الحافز كالتعزيز المناسب الذم ينتظرق
الطلبة أصحاب المعدالت العالية كوجود لوحة
شرؼ داخل الجامعة يتم تسجيل أسمائهم عليها
أك توظيف الطلبة المتفوقين في مدارس ككالة
الغوث الدكلية كمعلمين أك تقديم بعض منح
الدراسات العليا؛ إذ لو كجدت مثل هذق الحوافز
لكاف شعور الطلبة المتفوقين تحصيليان بالسعادة
أكبر من غيرهم .كما يلعب سوؽ العمل
كالركود الحاصل في كظائف المعلمين دكران في
الشعور بالسعادة؛ فكما أشار الباحث سابقان حوؿ
عدـ كجود فركؽ في الشعور بالسعادة يُعزل
للمستول الدراسي فإف هذا ينطبق أيضان على
المعدؿ التراكمي ،حيث ال يشعر الطلبة
المتفوقين بوجود ميزة تمكنهم من الحصوؿ على
كظيفة قبل غيرهم من الطلبة اآلخرين.
السؤاؿ الخامس :ما القدرة التنبؤية للذكاء
االجتماعي في الشعور بالسعادة لدل طلبة كلية
العلوـ التربوية كاآلداب /األكنركا؟

لئلجابة عن هذا السؤاؿ تم حساب معامبلت
ارتباط بيرسوف بين تقديرات أفراد العينة على
مجاالت مقياس الذكاء االجتماعي كالمقياس
الكلي كتقديراتهم على مقياس الشعور بالسعادة،
حيث بلغ معامل االرتباط بين مقياس الذكاء
االجتماعي الكلي كمقياس الشعور بالسعادة
( )1.86كبلغت معامبلت االرتباط بين مجاالت
المعلومات
(معالجة
االجتماعي
الذكاء
االجتماعية ،المهارات االجتماعية ،الوعي
االجتماعي) كمقياس الشعور بالسعادة (،1.68
 )1.60 ،1.80على التوالي ،كهذا يشير إلى كجود
عبلقة ارتباطية ايجابية دالة إحصائيان عند مستول
الداللة (.)0.05≤α
كلمعرفة أثر الذكاء االجتماعي في الشعور
بالسعادة لدل طلبة كلية العلوـ التربوية
كاآلداب /األكنركا ،تم إجراء تحليل التباين
األحادم ،حيث بلغت قيمة مربع معامل االرتباط
) ،)1.60( (R Squareكهذا يشير إلى كجود قدرة
تنبؤية ذات داللة إحصائية للذكاء االجتماعي في
الشعور بالسعادة ،كأف الذكاء االجتماعي يفسر ما
نسبته ( )1.60من التباين في متغير الشعور
بالسعادة .كلتحديد معادلة االنحدار تم استخداـ
تحليل االنحدار الخطي ،حيث كانت النتائج كما
هي موضحة في جدكؿ :1
يبين جدكؿ  1كجود قدرة تنبؤية لمجالي الذكاء
االجتماعي (معالجة المعلومات االجتماعية
كالمهارات االجتماعية) في الشعور بالسعادة،
كعدـ كجود قدرة تنبؤية لمجاؿ الوعي
االجتماعي في الشعور بالسعادة لدل طلبة كلية
العلوـ التربوية كاآلداب /األكنركا ،حيث يمكن
التنبؤ بالشعور بالسعادة من خبلؿ المعادلة
التالية:
الشعور بالسعادة =  X1.681معالجة المعلومات +
 X 1.369المهارات االجتماعية 0.011 +

كيمكن تفسير هذق النتيجة من خبلؿ أف الفرد
الذم يمتلك الذكاء االجتماعي المرتفع يتمتع
بعدد من الصفات التي تجعله يشعر بالسعادة،
كتقبل اآلخرين كالحساسية اتجاق رغباتهم
كتفهم مشاعرهم ،كالتواصل معهم بمهارة
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كالتأثير عليهم ،كالقدرة على التنبؤ بسلوكاتهم،
كاالستمتاع باألنشطة االجتماعية كاإلطبلع على
آراء اآلخرين ككجهات نظرهم .فاألفراد بحاجة
للذكاء االجتماعي الذم يمكنهم من تفسير ما
يحيط بهم ،كالتفاعل مع األحداث االجتماعية؛
كبالتالي شعورهم بالسعادة.

بناء عبلقات اجتماعية مع اآلخرين ،كالرضا عن
الحياة ) ،(Honarmand, et al, 2014كما أف
التواصل كالمشاركة في األحداث االجتماعية
المختلفة يعتبر من العوامل الحاسمة في تعزيز
الشعور بالسعادة كجعل الحياة أكثر متعة كذات
معنى ).(Barker & Martin, 2011

كيزداد شعور الفرد بالسعادة من خبلؿ التفاعل
االجتماعي كالعبلقات االجتماعية كالصداقة،
خاصة كأف الصداقة تكوف في أكجها لدل الشباب
الجامعيين ،فالشباب الذين يميلوف إلى تكوين
صداقات أكثر يتعرضوف إلى أحداث كأنشطة
اجتماعية تشكل مصدران للسركر كالمتعة كالرضا
االيجابي (ارجايل .)0993 ،كما تعد الصداقة نوعان
من الدعم العاطفي كاألمن االجتماعي الذم يُشعر
الفرد بالسعادة ،فالصداقة إحدل العبلقات
االجتماعية التي تقدـ الدعم كالمساندة النفسية
كاالجتماعية ألطرافها ،كتحقق لهم السعادة التي
يبحثوف عنها.

كيعتبر الذكاء االجتماعي أحد العناصر األساسية
للشعور بالسعادة ،حيث يتضمن حجم العبلقات
االجتماعية كالرضا عنها ،كالسلوؾ في المواقف
االجتماعية ) .(Aminpoor, 2013فالذكاء
االجتماعي أحد العوامل المهمة للرضا عن الحياة،
كالنجاح فيها ).(Honarmand, et al, 2014
كلعل عدـ كجود قدرة تنبؤية لمجاؿ الوعي
االجتماعي في الشعور بالسعادة يشكل نقطة
سلبية لدل طلبة كلية العلوـ التربوية كاآلداب،
ألف سعادة الفرد غالبان ما تتأثر بشعورق نحو
السلوكات التي يقوـ بها اآلخرين أك ردكد فعل
اآلخرين نحو سلوكاته .لذا فإف هذق النتيجة
تدلل على أف سعادة الطلبة ال يمكن التنبؤ بها من

كما يمكن تفسير هذق النتيجة باعتبار الذكاء
االجتماعي سبب نجاح األفراد في حياتهم كفي
جدول 7

نتائج تحليل االنحدار ألثر مجاالت الكاا االجتماع ف الشعور بالسعادة لدى طلبة الية العلوم التربوية واآلداب /األونروا
المتغير المستقل

قيمة المعامل

الخطأ المعياري قيمة بيتا

قيمة(ت)

مستوى الداللة

الثابت

3.325

5.127

-

1.335

5.557

معالجة المعمومات االجتماعية

5.775

5.575

5.757

1.114

5.553

الوعي االجتماعي

5.777

5.547

5.559

5.255

5.547

المهارات االجتماعية

5.179

* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0.05≤α

5.571

5.145

4.771

5.555

خبلؿ ردكد كأفعاؿ اآلخرين اتجاق سلوكاتهم ،أك
شعور الطلبة كردكد فعلهم اتجاق سلوكات
اآلخرين.

بالسعادة لدل طلبة الجامعة في محافظة غزة.
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر،
غزة.

كاتفقت نتيجة هذق الدراسة مع نتائج دراسة كل
من هونرماند ككزمبلئه (Honarmand, et al,
) 2014كدراسة أمينبور )،(Aminpoor, 2013
كدراسة أبو عمشة ( ،)6103كدراسة هودا كآخرين
) ،(Hooda, et al, 2009حيث أشارت جميعها إلى
كجود عبلقة ايجابية بين الذكاء االجتماعي
كالشعور بالسعادة.

أرجايل ،مايكل .)0993(.سيكولوجية السعادة.
ترجمة فيصل يوسف ،سلسلة عالم المعرفة
( ،)015الكويت :المجلس الوطني للثقافة
كالفنوف كاألدب.

االستنتاجات كالتوصيات
أظهرت نتائج الدراسة كجود مستول متوسط من
الذكاء االجتماعي كالشعور بالسعادة لدل طلبة
كلية العلوـ التربوية كاآلداب ،كعدـ كجود
فركؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء االجتماعي
كالشعور بالسعادة تعزل لمتغيرات الجنس
كالمستول الدراسي كالمعدؿ التراكمي ،كأظهرت
النتائج أيضان كجود قدرة تنبؤية لمجالي الذكاء
االجتماعي (معالجة المعلومات االجتماعية،
كالمهارات االجتماعية) في الشعور بالسعادة.
كربما يعود هذا المستول المتوسط في الذكاء
االجتماعي كالشعور بالسعادة إلى عوامل شخصية
ذات عبلقة بالطالب كعوامل ذات عبلقة بالجامعة
كأنظمتها كقوانينها ،إضافة إلى عوامل ثقافية
ترتبط بثقافة الطالب التي يعيش بها .كفي ضوء
هذق النتائج يقترح الباحث التوصيات التالية:
 تنظيم برامج تدريبية لتحسين الذكاءاالجتماعي لدل طلبة كلية العلوـ التربوية
كاآلداب عند انتقالهم من سنة دراسية إلى
أخرل.
 توفير الظركؼ الجامعية المناسبة التييحتاجها الطلبة من أجل الشعور بالسعادة.
 إجراء دراسات تبحث في األسباب كالعواملالتي تجعل طلبة الجامعة أكثر سعادة
كذكاءن اجتماعيان.

المراجع
أبو عمشة ،إبراهيم .)6103(.الذكاء االجتماعي
كالذكاء الوجداني كعبلقتهما بالشعور

الزعبي ،أحمد  .)6100(.العبلقة بين الذكاء
االجتماعي كالسلوؾ العدكاني لدل الطلبة
العاديين كالمتفوقين .المجلة األردنية في
العلوـ التربوية.830 -809 ،)8(1 ،
عبابنة ،فادم .)6106( .القدرة التنبؤية للذكاء
االنفعالي كالذكاء االجتماعي بالمشكبلت
السلوكية لدل المراهقين .رسالة دكتوراة
غير منشورة ،جامعة اليرموؾ ،إربد ،األردف.
عبد الخالق ،أحمد كالشطي ،تغريد كالذيب ،سماح
كعباس ،سوسن .)6113(.معدالت السعادة لدل
عينات عمرية مختلفة من المجتمع الكويتي.
مجلة دراسات نفسية.206 -580 ،)8(03 ،
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