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الملخص:

هدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة

جامعة األقصى ،كما هدفت التعرف إلى العالقة بين الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي
لديهم ،والتعرف عن أثر التفاعل بين كل من الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي

والمتغيرات التالية( :الجنس– السكن– المستوى التعليمي) ،وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة

من (ن= )200طالبا وطالبة من طلبة جامعة األقصى ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث
األدوات التالية :مقياس الذكاء االجتماعي إعداد( :الطائي وآخرين )2009 ،ومقياس دافعية اإلنجاز

األكاديمي إعداد :بدوي وعبد الجليل ( ،)2014وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية :مستوى الذكاء
االجتماعي مرتفع حيث يزيد عن المتوسط االفتراضي ،ومستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي منخفض
حيث يقل عن المتوسط االفتراضي ،كما بينت الدراسة وجود عالقة طردية بين الذكاء االجتماعي

ودافعية اإلنجاز األكاديمي ،وعدم وجود أثر دال إحصائيا بين الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز

األكاديمي والتفاعالت المشتركة :الجنس والسكن والمستوى التعليمي.

الكلمات المفتاحية :الذكاء االجتماعي ،دافعية اإلنجاز األكاديمي.

Abstract:
The study aimed to identify the level of social intelligence and academic
achievement motivation among Al-Aqsa University students and to find
out the relationship between the social intelligence and the academic
achievement motivation, as well as to recognize the impact of interaction
between both social intelligence and academic achievement motivation,
and the following variables: (gender – housing - educational level).
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The sample of the study comprised of (200) male and female students from
Al-Aqsa University. The researcher used the following tools: the Social
Intelligence Scale prepared by Attai and others (2009), and academic
achievement motivation Scale designed by Badawi and Abdul Jalil
(2014).
The study came to the following results: the level of social intelligence
increased from a hypothetical average, and that the level of academic
achievement motivation
was low as it is less than the hypothetical average. The study showed that
there was a direct correlation between social intelligence and motivation
for academic achievement motivation.
Moreover, there was no statistically significant impact on the interaction
between each of the
variables of social intelligence, academic
achievement motivation, and the common interactions of the variables:
gender, housing and educational level.
Keywords: Social Intelligence, Academic Achievement Motivation.
مقدمة:

ي َّ
عد التعليم الجامعي من أهم المراحل التعليمية ،وهو ينال بمستوياته المختلفة من العناية،

واالهتمام في معظم دول العالم؛ لما يؤديه من دور مهم في مجال التنمية البشرية ،واالجتماعية.

وتعد الجامعات بيوت الخبرة التي يوكل إليها مواكبة التقدم العلمي والعمل على تطويعه

واستيعابه.

1

وقد أشار المطيري إلى أهمية التوجه لالهتمام ،والعناية بفئة الطلبة ،و َّ
أن على الجامعات

عدم االقتصار على دورها في الجانب األكاديمي فقط؛ بل يجب عليها توفير بيئة دراسية صالحة؛

لتسهم من خاللها في بناء شخصية قادرة على العطاء واإلنتاج بكفاءة واقتدار.

2

ويعد الذكاء أحد المفاهيم النفسية والتربوية التي شاع ذكرها في اآلونة األخيرة ،وقد اختلف

علماء النفس والتربية للوصول إلى تعريف محدد لهذا المفهوم 3،لما له من تأثير على حياة األفراد

في االستبصار وبناء العالقات واتخاذ الق اررات والتفكير بواقعية.

Phillippe, K., Accountability Measures in Workforce Training. New Direction for Institutional

1

Research, 128,.59-68, (2005).

2

المطيري ،شيخة مرداس عليان ،الكمالية العصابية وعالقتها بفاعلية الذات األكاديمية لدى عينة من طالبات جامعة شقراء.

3

مخيمر ،سـ ــمير كامل والعبسـ ــي ،سـ ــمير إبراهيم وأبو عبيد ،دعاء شـ ــعبان ،الذكاء االجتماعي وتوكيد الذات وعالقتهما بقلق

مجلة البحث العلمي في التربية جامعة عين شمس.)2017( ،550–515 ،11)18( .

التحدث لدى طلبة التربية العملية في كلية مجتمع األقصــى ،مجلة جامعة فلســطين لألبحاث والد ارســات،376-346 ،1)8( ،

(.)2015
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والقدرة على بناء العالقات هي البوابة األولى للنجاح وهذا ما يسمى "بالذكاء االجتماعي"،1

ويعتبره أبو حالوة 2أحد أنواع الذكاء االنفعالي ،وهو نمط من أنماط الذكاء يجسد قدرة اإلنسان

على الدخول واالستمرار في عالقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع اآلخرين ،فال يستطيع أن يسقط

اإلنسان اآلخرين من حساباته سواء على مستوى الفكر أو االنفعال أو التصرف وبحكم المفردات
المكونة للذكاء االجتماعي بعد عقلي أو معرفي يوجه وينشط عالقات الشخص االجتماعية مع

اآلخرين.

واإلنسان بطبعه كائن اجتماعي ،ال يستطيع أن يعيش بمعزل عن اآلخرين ،ويشعر باألمان

من خالل عالقاته وتفاعالته مع أفراد مجتمعه ،ويعتبر الذكاء االجتماعي من الجوانب الهامة في
الشخصية؛ لكونه يرتبط بقدرة الفرد على التعامل مع اآلخرين ،وعلى تكوين عالقات اجتماعية

ناجحة معهم.

3

وأن ضعف الذكاء االجتماعي عند الفرد يجعله معرضا لالضطرابات النفسية الخطيرة

كاالكتئاب ،االضطرابات الفسيولوجية ،اضطراب العالقات الشخصية ،الشعور بالعجز واليأس

المكتسب ،إذ إن الذكاء االجتماعي أحد المحددات األساسية للصحة النفسية اإليجابية ،حيث يظهر
دور الذكاء االجتماعي في التفاعل مع اآلخرين واالنسجام مع الناس ومعرفة األمور االجتماعية

والحساسية لتأثيرات أعضاء مجموعة وكذلك االستبصار بأمزجة اآلخرين.4

وقد عرف واو ار ( )Wawraالذكاء االجتماعي بأنه :عبارة عن مجموعة المهارات التي تميز

الشخص الذي لديه القدرة على التواصل االجتماعي الفعال مع اآلخرين.5

وهو (الذكاء االجتماعي) قدرة تتضمن عمليات معرفية عن األشخاص اآلخرين فيما يتصل

بمداركهم وأفكارهم ومشاعرهم ،واتجاهاتهم وسماتهم الشخصية وغيرها ،6وعرفه ثورندايك
1

الخزرجي ،ضمياء إبراهيم محمد والعزي ،أحالم مهدي عبد هللا ،الذكاء االجتماعي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طالبات

معهد إعداد المعلمات ،مجلة ديالى.)2010( ،351-319 ،)47( ،
2

أبو حالوة ،محمد السعيد ،وضعية الذكاء االجتماعي في إطار منظومة الشخصية اإلنسانية .المكتبة االلكترونية (أطفال

3

أبو عمشة ،ابراهيم ،الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتهما بالشعور بالسعادة لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة.

الخليج ذوي االحتياجات الخاصة) ،كلية التربية ،جامعة اإلسكندرية ،القاهرة.)2005( ،
رسالة ماجستير غير منشورة .كلية التربية .الجامعة االسالمية ،غزة.)2013( ،

 4قاسم ،انتصار كمال ،الذكاء االجتماعي وعالقته بأسلوب حل المشكالت لدى طلبة الجامعة ،مجلة البحوث التربوية والنفسية،

مركز البحوث التربوية والنفسية ،بغداد.)2009( ،51-1 ،)21( ،
5

(2009).
6

Wawra, D,. Social intelligence, European Journal of English Studies, Vol 13, No 2,

أحمد ،مدثر سليم ،الوضع الراهن في بحوث الذكاء ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية ،مصر.)2003 ( ،
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( )Thorndikeبأنه" :القدرة على فهم الرجال ،والنساء ،واألوالد ،والبنات ،والتحكم فيهم وإدارتهم
والتصرف بفطنة في العالقات اإلنسانية"

1

ويعتبره أبو حامد ( )2007أنه :القدرة على فهم الناس والتعامل معهم والتصرف في المواقف

االجتماعية المختلفة.2

وعرفه جكنويكز ) )Juchniewuczبأنه :قدرة الفرد على االنسجام مع اآلخرين ،وعمق

معرفته لمحيطه االجتماعي ،واستخدام قدرته ومرونته لتطبيق المعرفة االجتماعية في حل مشكالته،

باإلضافة إلى قدرة هذا الفرد على استعمال مشاعره ،وأفكاره ،وسلوكه ،وفهمه لذاته ولآلخرين من

أجل حل المشكالت االجتماعية التي تواجهه .3وفسره جلفورد ( )Gardnerعلى أساس التفاعل
بين العوامل االجتماعية والعوامل البيولوجية.4

ويقول بياجيه ( )Piagetأن الفرد ال يصل إلى ابتكاراته وأعماله العقلية المبدعة إال بمقدار

ما يحتل من مكان في تفاعل الجماعات ومن ثم في إطار المجتمع ككل.5ويعرفه الكيال بأنه :قدرة

الفرد على إدراك األشخاص ،وفهم مشاعرهم ،وإدراك العالقات بينهم.6

وقد تنبه ثورندايك ( )Thorndikeإلى أنه ال يمكن فهم اإلنسان وطموحه ودوافعه إال من

خالل سياقه االجتماعي ،7وهذا ما أكدته دراسة محمد 8التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية

دالة احصائيا بين جميع أبعاد مقياس الذكاء االجتماعي والدرجة الكلية له وبين دافعية اإلنجاز
1

الدسوقي ،محمد غازي ،الذكاء االجتماعي لمشرفي األنشطة التربوية قدرة فائقة في النجاح .المهني ،دار المكتب الجامعي

الحديث ،مصر.)2008( ،

 2أبو حامد ،ناصر الدين ،اختبارات الذكاء ومقاييس الشخصية تطبيق ميداني .عالم الكتب الحديث ،عمان :األردن.)2007( ،

Juchniewicz, J,. The Influence of Social Intelligence on Effective Music Teaching.

3

Unpublished Doctoral Dissertation, Florida State University, USA. (2008).

4

قاسم ،)2009( ،مرجع سابق.

5

بدوي ،حنان فوزي وعبد الجليل ،بدر ،محمد سيد ،العوامل المؤثرة على دافعية اإلنجاز للتحصيل الدراسي دراسة مطبقة

6

الكيال ،مختار أحمد ،البنية النفسية للذكاء الموضوعي والذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي وعالقته بمستويات تجهيز

على طالبات جامعة عفت بجدة .مجلة الطفولة والتربية.)2012( ،124-65 ،9)4( .

المعلومات في ضوء الجنس والتخصص األكاديمي "دراسة عاملية توكيدية" ،مجلة كلية التربية ،جامعة عين شمس،1)27( ،

(.)2012
7

قاسم ،)2009( ،مرجع سابق
8

محمد ،إبراهيم رشاد ،الذكاء االجتماعي وعالقته ببعض الجوانب النفسية لدى طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية

الرياضية جامعة المنيا .المجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية الرياضية ،جامعة بورسعيد ،مصر،688-632 ،

(.)2017
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لدى طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية ،وأكد بدوي وعبد الجليل على أن دافعية اإلنجاز دافع
متعلم مكتسب ينمو ويتبلور خالل عملية التنشئة االجتماعية.1

ويعد الدافع هو الشيء المحرك ألي سلوك إنساني ،وتعد دافعية اإلنجاز من الموضوعات

المهمة التي يجب على الباحثين االهتمام بها ،وذلك لقدرته على تفسير كثير من مظاهر السلوك

البشري في ضوئه.

وهي دافعية اإلنجاز لدى ماكليالند ( )McClellandشبكة من العالقات المعرفية واالنفعالية

الموجهة أو المرتبطة بالسعي نحو بلوغ التفوق.2

ويرى أبو جراد أن دافعية اإلنجاز من الموضوعات المهمة في عصرنا الحالي باعتبارها منظومة
متكاملة في تحريك السلوك وتحقيق األهداف وزيادة درجة الطموح وخلق مواطن صالح منتج لنفسه

ووطنه.3

ويعد مواري من أوائل المهتمين والذين قاموا بإدخال مفهوم الحاجة لإلنجاز إلى التراث

السيكولوجي ،واعتبره ميل الفرد للتغلب على العقبات وممارسة الكفاح والمجاهدة ألداء المهمات

الصعبة بشكل جيد ووقت أقل.4

وقد زاد االهتمام بدافعية اإلنجاز في العقود األخيرة ،باعتبارها عامال أساسيا لتفسير السلوك

الفردي أو الجماعي ،فأي تصرف أو سلوك ال نفهمه جيدا إال إذا عرفنا دوافعه الحقيقية.5

وترتبط الدافعية بصورة كبيرة بالعالقات والمحيط االجتماعي وقدرة الفرد على التفاعل مع

اآلخرين ،حيث تتأثر دافعية اإلنجاز للتحصيل الدراسي بجماعة الرفاق ،التي تؤثر على سلوك

الفرد ويتأثر هذا السلوك بنوع العالقات القائمة بين جماعة األصدقاء ،وبذلك فإن العالقات بالطبع

تؤثر على سلوك الطالب نحو دافعيته للتحصيل الدراسي.6

1
2

بدوي وعبدالجليل،)2014( ،مرجع سابق.

عياصرة ،على ،القيادة والدافعية في االدارة التربوية ،الطبعة األولى ،دار حامد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.)2006( ،

3

أبو جراد ،خليل على خليل ،االنتماء والرضا الوظيفي وعالقتهما بدافعية اإلنجاز لدى المرشدين التربويين بمحافظات غزة،

4

يونس ،محمد ،سيكولوجية الدافعية واالنفعاالت .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.)2012( ،

5

بورزق ،سميرة ،مهارات التعلم واالستذكار وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى طلبة السنة الثانية ماستر تخصص توجيه وإرشاد

6

قاسم ،)2009( ،مرجع سابق.

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين ،ألمانيا.)2019( ،

تربوي دراسة ميدانية جامعة المسلية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجزائر.)2015( ،
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حيث حدد النابلسي( )1993المكونات الرئيسة لدافعية اإلنجاز بالرغبة في التفوق واالمتياز

وإتمام األعمال الصعبة والسعي نحو النجاح والسيطرة على البيئة والمنافسة والمثابرة والتفوق على

اآلخرين وأداء العمل بسرعة والتخطيط بعناية وذكاء واستقاللية مع تحمل المسؤولية الشخصية نحو

العمل.1

ومما سبق يتضح أن الذكاء االجتماعي ظاهرة تستحق االهتمام والدراسة ،واإلنجاز وسيلة

كل فرد من أن أجل أن يكون شئيا مذكورا ،فجاءت هذه الدراسة للتعرف إلى عالقة الذكاء االجتماعي
نظر لألهمية البالغة لمتغيرات :الذكاء
ا
بدافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة جامعة األقصى،
االجتماعي ،الذي يعتبر وسيلة وصفة مهمة على الفرد اكتسابها ،ودافعية اإلنجاز األكاديمي بمثابة
الدافع الذي يحرك الطالب ويدفعه نحو بذل الجهد ،والمثابرة ،ومواجهه أحداث الجامعة اليومية،

إضافة إلى أن الطالب الجامعي يعد حجر الزاوية في خطط الجامعة التي تسعى الجامعة إلى
إحداث التغيير والتطور ،بحيث يكون الهدف من أي تغيير هو الوصول بالعملية التعليمية إلى
أقصى درجات الفهم واالستفادة والتطبيق فيما بعد ،مما يعكس أهمية المرحلة الجامعية في البناء

والتغيير.

وأكد الزيادي على أن التوافق الدراسي لطلبة الجامعات ينطوي على القدرة على إقامة عالقات

اجتماعية مميز ،وعلى فهم رغبات اآلخرين ،للتعامل معهم ،وأن يكون نافعا في محيطه

االجتماعي.2

وانطالقا من عمل الباحث في جامعة األقصى ،وتعامله مع فئة الطلبة لمس مظاهر تدني

الذكاء االجتماعي وانخفاض دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة الجامعة ،إذ توصلت دراسة

عسقول 3إلى وجود مستوى متدني لدى طلبة الجامعة في الذكاء االجتماعي لدى عينة من الجامعات

الفلسطينية في قطاع غزة ،وتوصلت نتائج دراسة السميري وعبد الهادي 4إلى أن مجاالت مقياس
الذكاء االجتماعي جاءت بنسب متفاوتة لدى طلبة جامعة األقصى.

1

الشمري ،غربي بنم مرجي ،التنبؤ بالدافعية لإلنجاز األكاديمي من خالل المسؤولية االجتماعية لدى أعضاء هيئة التدريس

بجامعة الجوف في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية .مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية،213 -190 ،2)30( ،

(.)2019
2

قاسم ،)2009( ،مرجع سابق

3

عسقول ،خليل محمد خليل ،الذكاء االجتماعي وعالقته بالتفكير الناقد وبعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة ،رسالة ماجستير،

4

السميري ،نجاح عواد وعبد الهادي ،تغريد محمد ،الذكاء االجتماعي وعالقته بفعالية الذات لدى طلبة جامعة األقصى ،بحث

الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين.)2009( ،

مقدم لمؤتمر كلية التربية جامعة األقصى كليات التربية بين النظرية وإشكاليات التطبيق ،غزة ،فلسطين.)2011( ،
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وكذلك توصلت نتائج دراسة أبو جراد 1إلى أن مستوى االنجاز ( )%67.6وهو مستوى

متوسط ،وتوصلت دراسة العمري 2إلى أن الدرجة الكلية لدافعية اإلنجاز جاءت (متوسطة) ،وقد

الحظ الباحث في حدود علمه عدم وجود دراسة ربطت بين متغيري الدراسة الحالية في البيئة

الفلسطينية لدى طلبة جامعة األقصى ،ولهذه األسباب مجتمعة وجد الباحث أنه من الضروري أن
يبحث في هذا الموضوع الهام ،وقد تبلورت مشكلة الدراسة كما يلي:
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تنطلق الدراسة الحالية من مسلمة مهمة مؤداها َّ
أن الذكاء االجتماعي ضرورة ملحة للفرد

ومتطلبا مهما من متطلبات االرتقاء بالطالب الجامعي ،وعامل مساعد على التفاعل والتعلم واإلنجاز
األكاديمي.

إذ جعل هللا التعاون فطرة في جميع مخلوقاته ،حتى في أصغرهم حجما ،فنجدها وتتحد كذلك

في دفع الضرر ،وتتعاون في جمع طعامها ،واإلنسان أولى بالتعاون إذ ميزه عن بقية الكائنات
بعقله ،فطلب سيدنا ابراهيم -عليه السالم -من ابنه إسماعيل -عليه السالم -أن يعاونه في بناء

الكعبة ،عندما أمره ربه ببناء الكعبة ،وطلب سيدنا موسى -عليه السالم -من ربه أن يرسل معه

ير من أهلي.
أخاه هارون؛ عندما أمره بدعوة فرعون إلى التوحيد واإليمان باهلل{ ،واجعل لي وز ا
هارون أخي .اشدد به أزري .وأشركه في أمري} [طه .3]32-29 :ويرى كاردنر ( Gardner,

أن معرفة الفرد لمستوى ذكائه االجتماعي يجعله على وعي ذاتي بما لديه من قدرات
 )1995ا
تتصف بالقوة وقدرات تتطلب تدعيما أو تحفيز.4
مما يساعد على مواجهة ضغط الحياة والتغلب عليها والتعلم من خبرات وتجارب الحياة

الفاشلة قبل الناجحة ،ويزيد من دافعية الفرد وإقباله على الحياة وتوجيه سلوكه نحو تحقيق أهدافه

بصورة أكبر من غيره ،خاصة أن دينا الحنيف يدعونا إلى العمل وإلى األخذ باألسباب في كل

شيء ،بغية أن نصل إلى ما يتوازى مع ما ميزنا هللا به عن بقية الكائنات.

1

أبو جراد ،)2019( ،مرجع سابق.

2

العمري ،رنا سعد إبراهيم ،الهوية الثقافية وعالقتها بدافع اإلنجاز لدى طالبات كلية العلوم واآلداب بمحافظة المخواة .المجلة

3

القران الكريم سورة طه.32 -29 ،

الدولية للعلوم التربوية والنفسية المؤسسة العربية للبحث العلمي والتنمية البشرية.)2018( ،60– 33 ،)18( .
4

الخزرجي والعزي ،)2010( ،مرجع سابق.
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وقد توصلت دراسة ميجس ويخرون ( 1)Meijs, et al., 2008إلى وجود عالقة ارتباطية

موجبة بين الذكاء االجتماعي واإلنجاز األكاديمي ،ودراسة عثمان وحسن 2توصلت إلى وجود تأثير

موجب دال إحصائيا للذكاء االجتماعي على التحصيل والدافعية للتعلم ،أما دراسة الخزرجي

والعزي 3قد توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين الذكاء االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى

طالبات معهد إعداد المعلمات– ديالى.

وعليه تمثلت مشكلة الدراسة في سعيها لفحص العالقة بين الذكاء االجتماعي ودافعية

اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة جامعة األقصى ،فجاءت مشكلة الدراسة ممثلة في
التساؤل الرئيس التالي:

ما عالقة الذكاء االجتماعي بدافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة جامعة األقصى؟
وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 ما مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة األقصى لدى طلبة جامعة األقصى ؟

 ما مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة جامعة األقصى لدى طلبة جامعة األقصى؟
 هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي

لدى طلبة جامعة األقصى؟

 هل يوجد أثر للتفاعل بين كل من الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة

جامعة األقصى وكل من متغيرات (الجنس– السكن – المستوى التعليمي)؟
أهداف الدراسة:
رمت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

-التعرف إلى مستوى الذكاء االجتماعي ،واالنجاز األكاديمي لدى طلبة جامعة األقصى.

 التعرف إلى العالقة بين الذكاء االجتماعي واالنجاز األكاديمي لدى طلبة جامعة األقصى. -الكشف عن أثر تفاعل متغيرات :الجنس ،السكن والمستوى التعليمي على الدرجة الكلية

لمقياس الذكاء االجتماعي واالنجاز األكاديمي لدى طلبة جامعة األقصى.

Meijs, et al., Social intelligence and its relationship to social Ocean & academic achievement.

1

Editors, Special Issue on Emotional Intelligence. Psicothema, 17, (2008).

2

عثمان ،أحمد عبد الرحمن وحسن ،عزت عبد الحميد ،الذكاء االجتماعي وعالقته بكل من الدافعية للتعلم والخجل والشجاعة

والتحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات كلية التربية بجامعة الزقازيق .مجلة كلية التربية بالزقازيق،272-192 ،)44( ،

(.)2003

3

الخزرجي والعزي ،)2010( ،مرجع سابق.
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أهمية الدراسة:

انبثقت أهمية الدراسة من خالل:

الناحية النظرية :تتمثل أهمية الدراسة في:
 -تناولها ألحد المتغيرات البحثية المهمة؛ وهى :الذكاء االجتماعي ،واإلنجاز األكاديمي

والعالقة بينهما ،لدى شريحة مهمة من شرائح المجتمع الفلسطيني ،وهي طلبة (جامعة األقصى)،

والتي ت ُّ
عد شريحة جديرة باالهتمام والرعاية.

 -إضافة إطار نظري لمتغيرات الدراسة الحالية.

 احتياج الميدان العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص للتعرف إلى مستوى الذكاءاالجتماعي ،واإلنجاز األكاديمي.

 -تقديم بعض التوصيات التي يأمل الباحث أن تسهم بمساعدة متخذي القرار في تنمية الذكاء

االجتماعي وزيادة دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة.
أما من الناحية التطبيقية:

 -يمكن أن تثير نتائج هذه الدراسة اهتمام الدارسين ،والباحثين نحو إجراء المزيد من الدراسات،

والبحوث حول العالقة بين متغيرات الدراسة الحالية؛ بما يجعلهم أكثر وعيا بطبيعة هذه المتغيرات،
و َّأنه إذ ما تم التوصل إلى تفسير العالقات التأثير ،والتأثر بين المتغيرات موضع الدراسة؛ َّ
فإنه
يؤدي إلى فهم أعمق للذكاء االجتماعي ،ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة جامعة األقصى في

محافظات غزة.

 -قد يستفاد من نتائج الدراسة في إجراء الدراسات والبحوث المستقبلية.

 -قد تساعد الدراسة الحالية القائمين على العملية التعليمية في إعداد الب ارمج التعليمية

والتدريبية؛ لتحسين وتطوير عملية التعليم.
حدود الدراسة:

تمثلت حدود الدراسة في:

الحد الموضوعي :تحدد بفحص العالقة بين الذكاء االجتماعي واإلنجاز األكاديمي لدىطلبة جامعة األقصى.

-الحد البشري :اقتصر مجال الدراسة على طلبة جامعة األقصى فرع الجنوب.

الحد الزمني :طبقت أدوات الدراسة في العام الدراسي األول من .2020/2019مصطلحات الدراسة:

اعتمدت الدراسة استخدام المصطلحات التالية:

الذكاء االجتماعي:Social Intelligence :
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تعريف الذكاء االجتماعي ومفهومه:

تبنى الباحث تعريف معدو المقياس الطائي وحسو وعبدهللا وهو :أنـه سـلوك مركـب مـن عـدة

قـدرات هـي الكفايـة االجتماعيـة والنجاح االجتماعي والمسايرة والتعاطف والتسامح االجتماعي
واإلدراك واالنـضباط االجتماعي مما يؤدي إلى التعامل مع اآلخرين وتكوين عالقات اجتماعية

ناجحة معهم ،1ويقاس إجرائيا بالدرجة التي سيحصل عليها أفراد العينة على مقياس الذكاء
االجتماعي الذي تبناه الباحث لهذا الغرض .وقد تبني الباحث المقياس لمناسبته لعينة واجراءات

الدراسة.

دافعية اإل نجاز األكاديميAchieving Achievement Motivation :

تعريف اإل نجاز األكاديمي ومفهومه :تبنى الباحث تعريف معدا المقياس ،بدوي وعبد الجليل

وهو :دافع متعلم مكتسب ينمو ويتبلور خالل عملية التنشئة االجتماعية ويتمثل في رغبة الفرد في

التحصيل والتفوق وأن يحتل مكانا متمي از في المجتمع وأن يحقق شيئا ،وأن يفعل أحسن مما يفعله

اآلخرون ،2ويقاس إجرائيا بالدرجة التي سيحصل عليها أفراد العينة على مقياس دافعية اإلنجاز
األكاديمي الذي تبناه الباحث لهذا الغرض .وقد تبني الباحث المقياس لمناسبته لعينة وإجراءات

الدراسة.

دراسات سابقة:

قام كل من عبد هللا ومحمد ( 3)2020بدراسة هدفت التعرف إلى الفروق في الذكاء

االجتماعي لدى طلبة قسم اللغة اإلنجليزية ،والتعرف إلى العالقة بين الذكاء االجتماعي والمها ارت

اللغوية لدى طلبة قسم اللغة اإلنجليزية في جامعة (تعز) باليمن ،وتكونت عينة الدراسة من ()137
طالبا وطالبة ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء االجتماعي وأداء الطلبة في

المهارات اللغوية المختلفة.

كما قام الناصر( 4)2019بدراسة هدفت التعرف إلى العالقة بين الذكاء االجتماعي والرضا

عن الحياة لدى طلبة جامعة الملك سعود ،وتكونت عينة الدراسة من( )240طالبا ،وتوصلت نتائج
1

الطائي ،أحمد حازم أحمد وحسو ،مؤيد عبد الرزاق وعبد هللا ،أحمد إسماعيل ،بناء مقياس الذكاء االجتماعي لطلبة السنة

األولى كلية التربية الرياضية جامعة الموصل .مجلة الرافدين للعلوم الرياضية ،جامعة الموصل،.154 –107 ،52 )15( .

(.)2009
2

بدوي وعبد الجليل ،)2014( ،مرجع سابق.
3

عبد هللا ،عبد هللا عثمان أحمد ومحمد ،توفيق عبدو سعيد ،الذكاء االجتماعي وعالقته بالمهارات اللغوية لدى طلبة قسم

اللغة اإلنجليزية في جامعة تعز – فرع التربة .مجلة االستاذ جامعة بغداد.)2020( ،71-57 ،1 )59( .

4

الناصر ،نوره إبراهيم ،الذكاء االجتماعي وعالقته بالرضا عن الحياة لدى طلبة جامعة الملك سعود في ضوء بعض المتغيرات.
مجلة القراءة والمعرفة جامعة عين شمس.)2019( ،256 – 225 ،)211( .
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الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االجتماعي تبعا لمتغير النوع ،ووجود

فروق للذكاء االجتماعي حسب المستوى الدراسي بين طلبة السنة التحضيرية وطلبة المستوى السابع

لصالح طلبة مستوى سابع.

كما أجرى فتحي والحسني ( 1)2019دراسة هدفت إلى معرفة الذكاء االجتماعي لطلبة كلية

اإلسراء الجامعية بين الممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي في كلية اإلسراء بالعراق،
وتكونت عينة الدراسة من ( )175طالبا ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى :تميز ممارسي النشاط

الرياضي بالذكاء االجتماعي.

كما أجرى المصري ( 2)2019دراسة هدفت الكشف عن أثر متغير (النوع االجتماعي

والمستوى الدراسي) على كل من دافعية اإلنجاز وأساليب التفكير ،وتكونت عينة الدراسة من ()٦٨٤
طالبا وطالبة من جامعة الملك فيصل بالملكة العربية السعودية ،وكشفت نتائج الدراسة أن مستوى
دافعية اإلنجاز مرتفع لدى طلبة جامعة الملك فيصل ،ووجود أثر للنوع االجتماعي في دافعية

اإلنجاز لصالح اإلناث ،ووجود أثر للمستوى الدراسي في دافعية اإلنجاز لصالح المستوى السادس.
وهدفت دراسة تقي الدين وأحمد ( 3)2017التعرف على تأثير الذكاء الوجداني على الدافعية

لإلنجاز لدى عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي بمدينة األغواط ،وتكونت عينة الدراسة (،)160
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث في الدافعية لإلنجاز (األبعاد والدرجة

الكلية) ،وإلى دور الذكاء الوجداني في الدافعية لإلنجاز.

كما هدفت دراسة بكر( 4)2018التعرف إلى عالقة مستوى الطموح بدافع اإلنجاز لدى طلبة

جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )300طالبا وطالبة،

وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق بين متوسطات درجات مقياس كل من مستوى

الطموح ،والدافعية لدى الجنسين.

1

فتحي ،رافع صالح ،والحسني ،سعد فاضل ،دراسة مقارنة في الذكاء االجتماعي للممارسين وغير الممارسين للنشاط الرياضي

2

المصري ،طارق توفيق ،دافعية اإلنجاز وعالقتها بأساليب التفكير لدى طلبة جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية.

في كلية االسراء الجامعة .مجلة جامعة األنبار للعلوم البدنية والرياضية جامعة االنبار.)2019( ،40-29 ،18 )4 ( .

دراسات عربية في التربية وعلم النفس رابطة التربويين العرب.)2019( ،246 – 214 ،)108( .

3

تقي الدين ،مرباح أحمد وأحمد ،بن سعد ،الفروق في أبعاد الدافعية لإلنجاز وفقا الرتفاع وانخفاض اّلذكاء الوجداني دراسة

ميدانية على عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي بمدينة االغواط ،مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية،404 -385 ،)31( ،

(.)2017

4

بكر ،محمد السيد حسين ،مستوى الطموح وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى عينة من طلبة وطالبات جامعة الجوف .مجلة اإلرشاد
النفسي جامعة عين شمس.)2018( ،28 –1 ،)53( .
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كما أجرى العمري ( 1)2018دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة الهوية الثقافية وعالقتها

بدافع اإلنجاز لدى طالبات كلية العلوم واآلداب بمحافظة المخواة بالمملكة العربية السعودية،

والكشف عن وجود فروق في الهوية الثقافية ودافعية اإلنجاز لدى طالبات كلية العلوم واآلداب

بمحافظة المخواة تعزى للمتغيرات التالية(:التخصص ،المستوى الدراسي ،المعدل التراكمي) ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )293طالبة ،وأظهرت النتائج أن الدرجة الكلية لدافعية اإلنجاز جاءت

(متوسطة).

وهدفت دراسة محمد ( 2)2017التعرف إلى العالقة بين الذكاء االجتماعي وكل من الشعور

بالسعادة ودافعية اإلنجاز ،وتكونت عينة الدراسة من ( )350طالبا وطالبة من كلية التربية الرياضية
بجامعة المنيا ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية داله إحصائيا بين جميع أبعاد

مقياس الذكاء االجتماعي والدرجة الكلية له وبين كل من مقياسي الشعور بالسعادة ودافعية اإلنجاز

لدى طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية.

كما أجرى فايد(  3)2015دراسة هدفت التعرف إلى إشباع الحاجات اإلرشادية وعالقته

بكل من الرضا عن اإلرشاد األكاديمي ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة الجامعة وتكونت عينة
الدراسة من ( )50طالبا وطالبة من طلبة جامعة اإلمام بالرياض ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى
وجود فروق في دافعية اإلنجاز األكاديمي تبعا للجنس لصالح الطالبات ،ووجود فروق في دافعية

اإلنجاز تبعا للمستوى الدراسي.

وهدفت دراسة مييد ( 4)Meade, 2012التعرف إلى العالقة بين منظور زمن المستقبل

ودافعية اإلنجاز ،حيث تكونت العينة من ( )50طالبا جامعيا من الهنود )50( ،طالبا جامعيا من
األمريكيين .وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن هناك عالقة موجبة بين منظور زمن المستقبل ودافعية

اإلنجاز.

1

العمري ،رنا سعد إبراهيم ،الهوية الثقافية وعالقتها بدافع اإلنجاز لدى طالبات كلية العلوم واآلداب بمحافظة المخواة .المجلة
الدولية للعلوم التربوية والنفسية المؤسسة العربية للبحث العلمي والتنمية البشرية.)2018( ،60– 33 ،)18( .

2

محمد ،ابراهيم رشاد ،الذكاء االجتماعي وعالقته ببعض الجوانب النفسية لدى طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية

جامعة المنيا .المجلة العلمية للبحوث والدراسات في التربية الرياضية ،جامعة بورسعيد ،مصر.)2017( ،688-632 ،
3

فايد ،فريد علي محمد ،إشباع الحاجات اإلرشادية وعالقته بكل من الرضا عن اإلرشاد األكاديمي ودافعية اإلنجاز الدراسي.

مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية جامعة حلوان.)2015( ،150 – 71 ،39 )1( .

4 Meade, R.D,. Future time perspectives of college students in America and in India. Journal of
Educational psychology. Vol. 83,No .2, 175-182, .(2012).
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كما هدفت دراسة الخزرجي والعزي ( 1)2010إلى الكشف عن العالقة االرتباطية بين الذكاء

االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طالبات معهد ديالي بالعراق ،وتكونت عينة الدراسة من ()148

طالبة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى تمتع طالبات معهد إعداد المعلمات -ديالى -بذكاء اجتماعي
عال.

وجاءت دراسة ديبتي هودا ( 2)Deepti, 2009هادفة للتعرف إلى العالقة بين الذكاء

االجتماعي والصحة النفسية اإليجابية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )300من الجنسين ،وأسفرت

النتائج عن وجود عالقة إيجابية بين الذكاء االجتماعي والصحة النفسية.

وهدفت دراسة ميجس ويخرون ( 3)Meijs, et al., 2008التعرف إلى عالقة الذكاء

االجتماعي بالمحيط االجتماعي واإلنجاز األكاديمي ،وقد اشتملت عينة الدراسة على ( )512طالبا
وطالبة ممن تتراوح أعمارهم بين ( )15-14سنة ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية
موجبة بين الذكاء االجتماعي وكل من المحيط االجتماعي واإلنجاز األكاديمي.

وهدفت دراسة عثمان وحسن ( 4)2003التعرف إلى أثر متغيرات النوع ،والتخصص الدراسي

والفرقة الدراسية والتفاعالت الثنائية والتفاعل الثالثي بينهم على درجات الذكاء االجتماعي كدرجة
كلية أو فرعية إلى مكوناته ،وتكونت عينة الدراسة من ( )335من طالب وطالبات الفرقتين األولى
والرابعة بكلية التربية بجامعة الزقازيق ،وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير موجب دال إحصائيا

للذكاء االجتماعي على كل من التحصيل والدافعية للتعلم ،ووجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور
واإلناث في أبعاد الذكاء االجتماعي ،ووجود فروق في جميع أبعاد وفي الدرجة الكلية للذكاء
بين

االجتماعي

أفراد

الدراسة

عينة

تبعا

للسنة

الدراسية.

عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة:
من خالل إطالع الباحث على الدراسات السابقة ،وجد أنها اتفقت مع الدراسة الحالية في تناولها
لمتغيرات :الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي ،إال َّ
أن الباحث لم يعثر على أي دراسة
تناولت هذه المتغيرات مجتمعة على عينة طلبة جامعة األقصى بشكل خاص ،أو في قطاع غزة

1

الخزرجي والعزي ،)2010( ،مرجع سابق
2

Deepti, H, Social Intelligence as a Predictor of Positive Psychological Health.
Kurukshetra University, (2009).

3

Meijs, et al., Social intelligence and its relationship to social Ocean & academic

achievement. Editors, Special Issue on Emotional Intelligence. Psicothema, 17, (2008).

4

عثمان ،أحمد عبد الرحمن وحسن ،عزت عبد الحميد ،الذكاء االجتماعي وعالقته بكل من الدافعية للتعلم والخجل والشجاعة

والتحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات كلية التربية بجامعة الزقازيق .مجلة كلية التربية بالزقازيق،272-192 ،)44( ،

(.)2003
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بشكل عام ،والمتتبع للدراسات النفسية المحلية يجد نقصا واضحا في دراسة متغيرات الدراسة الحالية

معا؛ ما عدا دراسة محمد ( 1)2017ودراسة عثمان وحسن ( 2)2003ودراسة ميجس ( Meijs,

 ،3)et al., 2008فجاءت الدراسة الحالية لسد هذا النقص؛ بهدف التعرف إلى العالقة بين الذكاء
االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبه جامعة األقصى في محافظات غزة ،وقد اتفقت

الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التعرف إلى مستوى كل من الذكاء االجتماعي ،ودافعية
اإلنجاز األكاديمي ،وتناولت كل من الدراسة الحالية ،والدراسات السابقة عينات من طلبة الجامعات،

واستخدم كل من الدراسة الحالية ،والدراسات السابقة المنهج الوصفي طريقا لها لإلجابة على أسئلة

وفروض الدراسة.

أهم ما تتميز به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تتميز الدراسة الحالية كونها تناولت دراسة العالقات بين الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز

األكاديمي لدى طلبه جامعة األقصى في محافظات غزة ،مع التعرف إلى مستوى كل من الذكاء
االجتماعي ،ودافعية اإلنجاز األكاديمي ،ولم تجمع الدراسات السابقة بين متغيرات الدراسة الحالية

مجتمعة في حدود علم الباحث ،وهذا يؤكد على أن الدراسة الحالية من الدراسات الباكرة في الميدان
محليا ،كما أنها قد تتميز بمساعدة الباحثين الفلسطينيين في إجراء دراسات الحقة في مجال

االختصاص تتناول متغيرات الدراسة الحالية لدى طلبة جامعات أخرى في محافظات قطاع غزة،
وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة ،وصياغة أسئلتها،

وأهدافها ،وفرضياتها ،وتفسير نتائجها.
فروض الدراسة:

اآلتي:

في ضوء األدب التربوي والدراسات السابقة صاغ الباحث فروض الدراسة علي النحو

 ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدىطلبة جامعة األقصى في غزة.

 ال يوجد أثر للتفاعل بين كل من الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي وكل منمتغيرات (الجنس – السكن – المستوى التعليمي).

1
2
3

محمد ،)2017( ،مرجع سابق.

عثمان وحسن ( ،)2003مرجع سابق.

) ،Meijs, et al., (2008مرجع سابق.
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االجراءات المنهجية للدراسة:
منهج الدراسة:

في ضوء تساؤالت الدراسة وأهدافها ،استخدم الباحث المنهج الوصفي ،الذي يقوم على دراسة
تعبير كيفيا وكميا ،يتعدى ذلك إلى التفسير والتحليل
ا
واقع الظاهرة ويصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها
للوصول إلى حقائق عن الظروف القائمة أو األوضاع السائدة في المجتمع؛ ومدى الحاجة إلى

إحداث تغييرات جزئية أو أساسية فيها من أجل تطويرها وتحسينها.1
مجتمع الدراسة وعينتها:

شمل مجتمع الدراسة جميع طلبة جامعة األقصى المسجلين خالل الفصل الدراسي األول

للعام الدراسي  2020-2019بفرع الجنوب ،والبالغ عدهم ( ،)6684حسب دائرة القبول
والتسجيل بجامعة األقصى.
عينة الدراسة:

يقصد بعينة الدراسة :هي فئة تمثل مجتمع البحث أو جمهور البحث أي جميع مفردات
الظاهرة التي يدرسها الباحث أو جميع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونوا موضوع مشكلة

البحث.2

تألفت عينة الدراسة من:

أ .عينة استطالعية :قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية مكونة من

( ) 30طالبا من خارج عينة الدراسة األصلية ،وقد تم اختيارهم بشكل قصدي لإلجابة على أدوات
الدراسة وهي :الذكاء االجتماعي ،دافعية اإلنجاز األكاديمي وذلك لحساب صدق وثبات أدوات
الدراسة.

ب .العينة الفعلية :قام الباحث باختيار عينة عشوائية تتمثل في ( )200طالبا وطالبة من

جامعة األقصى.

وصف عينة الدراسة:
قام الباحث بحساب التكرار والنسب المئوية للمتغيرات الديموغرافية في الدارسة وهي

(الجنس – السكن – المستوى الدراسي).

1

عبيدات ،ذوقان وعدس ،كايد وعبد الحق ،عبد الرحمن ،البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ،دار الفكر ،عمان :االردن،

2

دويديري ،رجاء .البحث العلمي أساسياته وممارساته العلمية ،دار الفكر المعاصر ،لبنان.)2000( ،

(.)2012
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جدول رقم ( )1توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

البيان
الجنس

السكن

المستوى

التعليمي

المتغيرات

العدد

النسبة المئوية

ذكر

118

59.0

أنثى

82

41.0

المجموع

200

%100

رفح

109

54.5

خانيونس

91

45.5

المجموع

200

%100

أول

27

13.5

ثاني

38

19.0

ثالث

77

38.5

رابع

58

29.0

المجموع

200

%100

أدوات الدراسة :استخدم الباحث األدوات التالية:

أوالً :مقياس الذكاء االجتماعي:
وصف المقياس:

أعد هذا المقياس الطائي وآخرون ،1وهو مكون من ( )20فقرة ،وموزعة على خمسة محاور رئيسة،
وهى :الكفاية االجتماعية ،ومحور االنضباط االجتماعي ،ومحور المهارات االجتماعية ،ومحور

التسامح االجتماعي ،محور المشاركة الوجدانية والتعاطف مع اآلخرين ،ويجيب المفحوص على
عبارات المقياس باختيار اإلجابة التي تتالءم معه ،وهي( :دائما ،غالبا ،أحيانا ،ناد ار ،أبدا) ليتم

تصحيحها على أساسا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوالي؛ والعكـس صـحيح بالنـسبة للفقـرة الـسلبية

بـين ( )5-1درجـة ،وتكـون الدرجـة الكليـة العليـا للمقيـاس هـي ( )100درجـة ،أمـا الدرجـة الكليـة

الـدنيا للمقيـاس فهـي ( )20درجة.

وتم حساب معامل ثبات المقياس على عينة قوامها ( )183طالبا ،وطالبة في السنة األولى كلية

التربية الرياضية بجامعة الموصل ،وكذلك تم حساب معامل صدق المقياس بطريقة :الصدق البناء،

والصدق الظاهري ،والصدق التميزي وحصل الباحثون على معامالت القدرة التمييزية تتراوح بين

1

عبد هللا ومحمد ،)2020( ،مرجع سابق
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( ،)٦٩٣,٠-١٠٢,٠كما تم حساب معامل ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية ،وحصل
الباحثون على معامالت ثبات ()٪٨٥؛ مما يدل على تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.

وقام الباحث بتبني المقياس بعد االطالع على مفهوم الذكاء االجتماعي في المعاجم اللغوية،

والموسوعات النفسية ،واألدب التربوي ،والمقاييس السابقة ،التي تناولت مصطلح الذكاء االجتماعي؛
منها :مقياس عبد هللا ومحمد 1والسواركة 2والناصر ،3وفتحي والحسني ،4ويهدف المقياس إلى

استخدامه كأداة موضوعية مقننة للتعرف إلى مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة األقصى
موضع الدراسة ،وقد قام الباحث بحساب الخصائص السيكومترية للمقياس ،وذلك على النحو

التالي:

صدق المقياس:

صدق االتساق الداخلي:

تم التحقق من صدق االتساق من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من

فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس وحصل الباحث على مصفوفة االرتباط التالية:
جدول رقم ( )2معامالت االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس

رقم الفقرة معامل االرتباط

1

رقم الفقرة

معامل االرتباط

1

** 0.69

11

** 0.74

2

** 0.63

12

** 0.75

3

** 0.64

13

** 0.64

4

** 0.72

14

** 0.66

5

** 0.59

15

** 0.72

6

** 0.67

16

** 0.67

7

** 0.75

17

** 0.59

8

** 0.81

18

** 0.67

9

** 0.67

19

** 0.69

10

** 0.71

20

** 0.71

السواركة ،)2015( ،مرجع سابق

2

السواركة ،نضال جمعة ،الذكاء االجتماعي والكفاءة الذاتية وعالقتهما بالسلوك اإليجابي لدى المرشدين النفسيين ،رسالة

3

الناصر ،)2019( ،مرجع سابق.

ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة.)2015( ،

4

فتحي والحسني ،)2019( ،مرجع سابق
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(**) قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.496

(*) قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.388

يتضح من الجدول رقم ( )2وجود عالقة دالة عند مستوى داللة ( )0.01بين كل فقرة
والدرجة الكلية للمقياس.

ثبات المقياس:

تم حساب الثبات لمقياس الذكاء االجتماعي بطريقتين:

أ.

معامل ألفا كرونباخ Cronbach Alpha

تم حساب الثبات الكلي لمقياس الذكاء االجتماعي عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ

 Cronbach Alphaكما هو موضح بجدول رقم ()3

جدول رقم ( )3معامل ألفا كرونباخ لمقياس الذكاء االجتماعي

المقياس

معامل ألفا كرونباخ

الدرجة الكلية لمقياس الذكاء االجتماعي

0.84

يتضح من الجدول رقم ( )3للمقياس ككل ( )0.84وهو معامل ثبات مرتفع.

ب .التجزئة النصفية

تم حساب الثبات الكلي لمقياس الذكاء االجتماعي بين الفقرات الزوجية والفقرات الفردية

باستخدام طريقة التجزئة النصفية ثم إيجاد معامل الثبات المعدل كما هو موضح بجدول ()4
جدول رقم ( )4معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمقياس الذكاء االجتماعي

معامل

المقياس

التعديل

الدرجة الكلية لمقياس الذكاء االجتماعي

االرتباط

0.89

قبل

معامل الثبات بعد التعديل
0.94

ويتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات لمقياس الذكاء االجتماعي ( ،)0.89ومعامل
الثبات المعدل ( ،)0.94وهو معامل ثبات مرتفع.
المحك المعتمد لمقياس الذكاء االجتماعي
جدول ( )5محك الذكاء االجتماعي

الوزن النسبي

درجة التأييد

%36 - %20

منخفض جدا

أكبر من %52 - %36

منخفض

أكبر من %68 - %52

متوسطة

أكبر من %84 - %68

مرتفع
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أكبر من %100 - %84

مرتفع جدا

ثانياً :مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي:

وصف المقياس:

أعد هذا المقياس بدوى وعبد الجليل ( ،1)2014وهو يتكون من ( )21فقرة ،ويجيب المفحوص

على فقراته باختيار اإلجابة التي تتالءم معه لإلجابات اآلتية( :دائما ،غالبا ،أحيانا ،نادرا ،أبدا)

ليتم تصحيحها على أساسا ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5على التوالي؛ والعكـس صـحيح بالنـسبة للفقـرة الـسلبية

بـين ( )5-1درجـة ،وتكـون الدرجـة الكليـة العليـا للمقيـاس هـي ( )105درجـة ،أمـا الدرجـة الكليـة

الـدنيا للمقيـاس فهـي ( )21درجة.

وتم حساب معامل ثبات المقياس على عينة قوامها ( )92طالبة من طالبات المرحلة الجامعية

الالتي يدرسن بجامعة عفت بمدينة جدة ،وتم حساب معامل صدق المقياس وحصل الباحثان على

معامالت ارتباط ()0.90؛ مما يدل على َّ
أن معامالت صدق المقياس مرتفعة.

كما تم حساب معامل ثبات المقياس وحصل الباحثان على معامالت ثبات ()0.81؛ مما يدل على
تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.

وقام الباحث بتبني المقياس بعد االطالع على مفهوم دافعية اإلنجاز األكاديمي في المعاجم اللغوية،

والموسوعات النفسية ،واألدب التربوي ،والمقاييس السابقة ،التي تناولت مصطلح دافعية اإلنجاز

األكاديمي؛ منها :مقياس المصري 2ودراسة بكر ،3ودراسة العمري  ،4ودراسة فايد ،5ويهدف المقياس

إلى استخدامه كأداة موضوعية مقننة للتعرف إلى مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبه
جامعة األقصى موضع الدراسة ،وقد قام الباحث بحساب الخصائص السيكومترية للمقياس ،وذلك

على النحو التالي:

صدق المقياس:

االتساق الداخلي:

تم التحقق من صدق االتساق من خالل حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من

فقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس وحصل الباحث على مصفوفة االرتباط التالية:

1
2
3
4
5

بدوى وعبد الجليل ،)2014( ،مرجع سابق.
المصري ،)2019( ،مرجع سابق.

بكر ،)2018( ،مرجع سابق.

العمري ،)2018( ،مرجع سابق
فايد ،)2015( ،مرجع سابق
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جدول رقم ( )6معامالت االرتباط بين فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس

م

معامل

االرتباط

معامل

م

معامل

م

االرتباط

االرتباط

1

** 0.69

8

** 0.85

15

** 0.86

2

** 0.69

9

** 0.70

16

** 0.74

3

** 0.55

10

** 0.62

17

** 0.75

4

** 0.54

11

** 0.69

18

** 0.62

5

** 0.67

12

** 0.78

19

** 0.76

6

** 0.69

13

** 0.59

20

** 0.63

7

** 0.81

14

** 0.62

21

** 0.75

(**) قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.01ودرجة حرية ( )28تساوي 0.496

(*) قيمة  rالجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية ( )28تساوي 0.388

يتضح من الجدول رقم ( )6وجود عالقة عند مستوى داللة ( )0.01بين الفقرات والدرجة

الكلية للمقياس ،مما يدل على صدق فقرات المقياس.

ثبات المقياس:

تم حساب الثبات لمقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي بطريقتين:

ا .التجزئة النصفية:

قام الباحث بالتحقق من ثبات االختبار بإيجاد معامل ارتباط بيرسون بين األسئلة الفردية

والزوجية للمقياس ،وقد تم تصحيح معامل االرتباط ويبين الجدول ( )7معامالت ثبات االختبار
باستخدام طريقة التجزئة النصفية.

جدول رقم ( ) 7معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية لمقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي

المقياس
الدرجة الكلية ( دافعية اإلنجاز

األكاديمي)

معامل

االرتباط

قبل معامل

التعديل

التعديل

0.83

0.86

الثبات

بعد

ويتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات للمقياس (دافعية اإلنجاز األكاديمي) بلغ

()0.83؛ ومعامل الثبات المعدل بلغ ( ،)0.86وهو معامل ثبات مرتفع.
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ب .معامل ألفا كرونباخ Cronbach Alpha

تم حساب الثبات الكلي لمقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي عن طريق حساب معامل ألفا

كرونباخ  Cronbach Alphaكما هو موضح بجدول رقم ()8
جدول رقم ( )8معامل الثبات ألفا كرونباخ لمقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي

المقياس
الدرجة

معامل ألفا كرونباخ
الكلية

(

اإلنجاز 0.91

دافعية

األكاديمي)
يتضح من الجدول رقم ( )8أن معامل أفا كرونباخ للمقياس ككل ()0.91؛ وهو معامل
ثبات مرتفع.

المحك المعتمد لمقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي

جدول ( )9المحك لمقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي

الوزن النسبي

درجة التأييد

%36 - %20

منخفض جدا

أكبر من %52 - %36

منخفض

أكبر من %68 - %52

متوسطة

أكبر من %84 - %68

مرتفع

أكبر من %100 - %84

مرتفع جدا

األساليب اإلحصائية:

تمت معالجة البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية "  " SPSSباستخدام
الحاسوب ،بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها ،وذلك بالطرق اإلحصائية

التالية:

أ .للتحقق من صدق وثبات األدوات استخدم الباحث:

 -معامل ارتباط بيرسون :للكشف عن صدق االتساق الداخلي للمقياس.

 معادلتي سبيرمان براون وجتمان :لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية. -معامل ألفا كرونباخ :إليجاد ثبات المقياس.

ب .األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

 -المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي :قد استخدم الباحث المتوسطات

الحسابية إليجاد األوزان النسبية لمتغيرات الدراسة.
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 -اختبار "ت"  T-Testللكشف عن داللة الفروق بين متوسطات تقديرات عينتين

مستقلتين.

 -تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة

ألكثر من عينتين.

نتائج الدراسة وتفسيراتها:
تم عرض نتائج اإلحصائيات الوصفية التي أسفرت عن هذه الدراسة ومناقشتها ،بحيث تم

استخدام البرنامج اإلحصائي ( )spssفي تفريغ البيانات وإجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة
وإعطاء الصورة العامة للنتائج.

اإلجابة على السؤال األول والذي ينص على :ما مستوى الذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة

األقصى في غزة ؟ ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف

المعياري والوزن النسبي لمقياس الذكاء االجتماعي؛ كما هو موضح بجدول رقم (.)10

جدول ( )10التكرار وحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والوزن النسبي للذكاء االجتماعي

المقياس

عدد الفقرات المتوسط

الدرجة الكلية

20

االنحراف

الوزن النسبي

المعياري

78.4

8.45

78.4

يتضح من الجدول رقم ( )10أن الوزن النسبي "الذكاء االجتماعي" بلغ ()%78.4

وانحراف معياري ( )8.45وهو مستوى مرتفع ،وقد اتفقت النتيجة الحالية مع نتيجة مع ما توصل

إليه مخيمر وآخرون 1حيث جاء مستوى الذكاء االجتماعي مرتفع بوزن نسبي بلغ (،)%71.88
ومع القدرة 2حيث بلغ الوزن النسبي لمقياس الذكاء االجتماعي( ،)%78.8ومع دارسة أبو عمشة

3

حيث بلغ متوسط الذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة ( ،)%76.8ومع دراسة السواركة 4حيث

جاء الذكاء االجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة من المرشدين النفسيين مرتفع بوزن نسبي

( ،)%69.05وقد اختلفت النتيجة الحالية مع دراسة عسقول 5التي توصلت إلى وجود مستوى
متدني من الذكاء االجتماعي لدى أفراد عينة دراسته.

1

مخيمر وآخرون ،)2015( ،مرجع سابق.

2القدرة ،موسى صبحي ،الذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة اإلسالمية وعالقته بالتدين وبعض المتغيرات ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.)2007( ،

3
4
5

أبو عمشة ،)2013( ،مرجع سابق.
السواركة ،)2015( ،مرجع سابق

عسقول ،)2009( ،مرجع سابق
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ويعزو الباحث النتيجة السابقة إلى طبيعة المرحلة الجامعية التي تتضمن كثير من

التجمعات الشبابية وتساعد على تكوين صداقات ،فيتزايد فيها التعامل مع اآلخرين ،وتحقق الثقة

المتبادلة بين الطالب؛ مما يؤدي إلى الدفع بهم نحو التفاعل المشترك ،فضال عن دور التنشئة
االجتماعية في تنشئة ابنائهم؛ التي تؤكد على االندماج مع اآلخرين والتواصل معهم وفهمهم.

كما أن طبيعة العالقات االجتماعية السائدة في المحيط الجامعي ،التي تتسم باإليجابية ،تتيح

الفرصة للطلبة بالتعارف والتواصل وتوطيد العالقات االنسانية فيما بينهم ،مما يؤدي إلى إشباع

الشعور باالنتماء ،وتقبل اآلخرين وتقديرهم ،ويعد طلبة الجامعات من الشرائح المثقفة والقادرة على
التعلم ومواجهة مشكالت الحياة والتمكن من حلها ولديهم القدرة على تنظيم انفعاالتهم؛ تجعل
عالقاتهم وتصرفاتهم مقبولة للوصول إلى الرضا عن أنفسهم وعن حياتهم ،من خالل معرفتهم

بطرق تنظيم االنفعاالت وتشكيل عالقاتهم لتحقيق أهدافهم في الحياة حيث أعتبر أبو حالوة 1أن
الذكاء االنفعالي أحد أنواع الذكاء االجتماعي.

في حين أرجع مخيمر وآخرون 2ارتفاع مستوى الذكاء االجتماعي لدى الطلبة إلى أن

التعليم الجامعي أصبح يركز على القدرات العقلية وتنميتها ،وأن الجامعة تتيح للطلبة االنخراط في
عالقات اجتماعية مع الطلبة والهيئة التدريسية.

ويعزو أبو عمشة 3الدرجة التي حصل عليها طلبة الجامعات في محافظة غزة على

مقياس الذكاء االجتماعي إلى أن أفراد عينة الدراسة هم طلبة جامعة وهي شريحة واعية من

المجتمع الفلسطيني.

وأرجع السواركة 4ارتفاع مستوى الذكاء االجتماعي لدى أفراد عينة الدراسة إلى المدلوالت

اإليجابية نحو الذكاء االجتماعي عند أفراد عينة الدراسة.

في حين أرجعه القدرة 5إلى االهتمام الكبير من قبل الوالدين بأبنائهم والتركيز على تربيتهم

تربية إسالمية محافظة على مجموعة من العادات والتقاليد والقيم ذات العالقة المباشرة بتنمية

المهارات االجتماعية لديهم.

1
2
3
4
5

أبو حالوة ،)2005( ،مرجع سابق.

مخيمر وآخرون ،)2015( ،مرجع سابق.
أبو عمشة ،)2013( ،مرجع سابق.
السواركة ،)2015( ،مرجع سابق.

القدرة ،)2007( ،مرجع سابق.
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اإلجابة على السؤال الثاني والذي ينص على :ما مستوى دافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة

جامعة األقصى؟ ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحراف

المعياري والوزن النسبي وقيمة "ت" لعينة واحدة كما هو موضح بجدول رقم (.)11

جدول ( )11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي للكشف عن دافعية اإلنجاز األ كاديمي

المجال
الدرجة الكلية

االنحراف

عدد الفقرات المتوسط

المعياري

الحسابي
85

21

الوزن النسبي

80.95 9.41

يتضح من الجدول رقم ( )11أن الوزن النسبي لدافعية اإلنجاز األكاديمي ( )%80.95وانحرافه

معياري ( )9.41وهو مستوى مرتفع.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة القلهاني 1التي توصلت إلى أن متوسط دافعية االنجاز

لدى طلبة الصف العاشر بمسقط ( )3.98وهي مرتفعة قليال ،واختلفت هذه النتيجة مع دراسة أبو

جراد 2والشمري 3التي توصلتا إلى أن دافعية اإلنجاز متوسطة على التوالي بوزن نسبي (،)%67.6
بمتوسط حسابي (.)33.15

ويعزو أبو جراد 4ارتفاع مستوى دافعية اإلنجاز إلى التخطيط واإلعداد المسبق للعمل،

وتوفر الرغبة المسبقة في العمل ،وأرجعها بدوى وعبدالجليل 5لدى طالبات الجامعة إلى الرغبة في
الحصول على وظيفة ،والرغبة في الحصول على وضع مميز بالمجتمع ،ثم الرغبة بعدم الشعور

بالدونية ،والرغبة في الحب والتقدير والرغبة في تكوين صداقات ،والتعاون بين أعضاء الهيئة
التدريسية واستخدام التكنولوجيا التعليمية ومساعدة وتحفيز وتشويق الطلبة للتعليم.

في حين أرجعت الشمري 6توسط مستوى دافعية اإلنجاز إلى مجموعة من العوامل النفسية

واالجتماعية لدى بعض أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات المصرية منها االفتقار إلى

الموضوعية وعدم العدالة في تقييم بحوث الترقية.

ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الطلبة

من أجل تحقيق ذواتهم ونيل حاجاتهم وتحقيق أهدافهم ،وإعادة توازنهم بعد ما وصل كل منهم إلى

 1القلهاني ،أحمد بن سالم ،األفكار الالعقالنية وعالقتها بدافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة الصف العاشر بمحفظة مسقط،

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نزوي ،سلطنة عمان.)2014( ،
2
3
4
5
6

أبو جراد ،)2019( ،مرجع سابق.

الشمري ،)2019( ،مرجع سابق.

أبو جراد ،)2019( ،مرجع سابق.

بدوي وعبدالجليل ،)2014( ،مرجع سابق
الشمري ،)2019( ،مرجع سابق.
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العقد الثاني من عمره ،فيدفعه هذا إلى أن يمتلك الكفايات والمهارات والمؤهالت العلمية التي تسانده

في أن يكون
عنصر فعاال في المجتمع ،خاصة في ظل تفاقم األوضاع االقتصادية الصعبة ،وتأخر
ا
سن الزواج ،وزيادة أعداد البطالة في سوق الخريجين ،والخوف من الفشل في المستقبل المهني أو
في الحصول على وظيفة ،فتدفعه هذه الظروف إلى االجتهاد وبذل الجهد واالنتباه وزيادة التركيز

والسعي نحو التعلم واإلقبال على الدورات التدريبية والمثابرة لزيادة معارفهم وكفاياتهم على مواجهة
سرعة الحياة وتغييراته المستمرة ومواجهة ضغوط الحياة ،والتغلب على عقباتها بكفاءة عالية وبأقل
جهد ،وبأفضل أداء ،واألهم هو النجاح في تجربة التوظيف (اختبار التوظيف) الذي يتصف

بالصعوبة البالغة منذ سنوات بسبب زيادة أعداد المتقدمين مقابل االحتياج.

اإلجابة على السؤال الثالث والذي ينص على :هل توجد عالقة ذات داللة احصائية بين

الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبة جامعة األقصى في غزة؟ قام الباحث

بحساب معامالت االرتباط بين الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي ،وحصلوا على النتائج

التالية كما هو موضح بجدول ()12

جدول ( )12معامالت االرتباط بيرسون بين الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي

المجال
الذكاء االجتماعي

اإلنجاز

دافعية
األكاديمي

مستوى الداللة
دالة عند مستوى 0.01

**0.49

يتبين من الجدول ( )12أن معامل االرتباط بيرسون بين الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز

األكاديمي يساوي ( )0.49وهو معامل ارتباط طردي دالة إحصائيا ،مما يدل على أنه كلما ارتفع
الذكاء االجتماعي ارتفعت دافعية اإلنجاز األكاديمي.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الخزرجي والعزي 1التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية

دالة بين الذكاء االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طالبات معهد إعداد المعلمات– ديالى ،ومع

دراسة ميجس ويخرين ( 2)Meijs, et al., 2008التي توصلت إلى وجود عالقة ارتباطية
موجبة بين الذكاء االجتماعي واإلنجاز األكاديمي ،ومع دراسة عثمان وحسن 3التي توصلت إلى

تأثير إيجابي دال إحصائيا للذكاء االجتماعي على الدافعية للتعلم ،ومع دراسة محمد 4التي توصلت

إلى وجود عالقة إحصائيا بين جميع الذكاء االجتماعي وجميع أبعاده وبين دافعية اإلنجاز لدى

1

الخزرجي والعزي ،)2010( ،مرجع سابق.

3

عثمان وحسن ،)2003( ،مرجع سابق.

 Meijs, et al., (2008), 2مرجع سابق.
4

محمد ،)2017( ،مرجع سابق.
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طلبة وطالبات التربية الرياضية في جامعة المنيا ،وأرجع األخير هذه العالقة إلى أن الذكاء

االجتماعي يزيد من دافعية اإلنجاز إذ يجعله قادر على فهم المحيط المجتمعي الذي يعيش فيه.

ويعزو الباحث هذه العالقة كونها تبادلية بمعنى أن الطالب الجامعي الذي تتوفر لديه دافعية

اإلنجاز يكون يقظ وفطن وفي حالة تأهب ومحددا ألهدافه ويسعى نحوها ،ولديه طاقة تحركه
وتدفعه نحو النجاح بل والتميز ،وفى المقابل نجد الطالب الجامعي الذي يتوفر لديه الذكاء

االجتماعي يسعى إلى تكوين عالقات اجتماعية واالندماج مع محيطه والتفاعل معه وفق عادات

وتقاليد المجتمع وتعاليم دينه اإلسالمي مما يعود عليه بالنفع من جميع الجوانب بدءا بإشباع الحاجة

ومرور بتقدير ذاته والحصول على االستحسان والقبول من اآلخرين وانتهاء بالحصول
ا
إلى االنتماء
على المساعدة.

دور هاما في
وكذلك يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن اإلنجاز يتأثر بالذكاء ،الذي يلعب ا

تقوية دافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة األقصى ،إذ يلعب الثاني (الذكاء) عامال أساسيا في بروز
الرغبة والميل لتحقيق األفضل في شتي المجاالت وتحويل تلك الرغبة والميل إلى واقع فعلي ،إذ

أكدا تقي الدين وأحمد 1على أن ارتفاع الذكاء الوجداني يصاحبه ارتفاع في دافعية اإلنجاز.

اإلجابة على السؤال الرابع والذي ينص على :هل يوجد أثر دال إحصائيا للتفاعل بين كل من
الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي وكل من متغيرات (الجنس – السكن – المستوى

التعليمي)؟ ولإلجابة على السؤال الرابع ،قام الباحث باستخراج مجموع المربعات ،ومتوسطات

المربعات ،وقيمة (ف) ،ومستوى داللتها ،تبعا لمتغيرات :الجنس والسكن والمستوى التعليمي ،كما
هو مبين في الجدول اآلتي.

 -1التفاعل بين الذكاء االجتماعي ومتغيرات :الجنس والسكن والمستوى التعليمي.

جدول ( )13نتائج تحليل التباين الثالثي الذكاء االجتماعي ومتغيرات الجنس والسكن والمستوى التعليمي

المصدر
الجنس
السكن
المستوى التعليمي
1

مجموع

درجة

متوسطات قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

9.758

1

9.758

0.152

1

248.8

3.865

3

141.4

2.197

248.78

8

424.16

6

تقي الدين ،)2017( ،مرجع سابق.
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مستوى الداللة
غير دالة عند مستوى

0.05

غير دالة عند مستوى

0.05

غير دالة عند مستوى

0.05

الجنس – السكن
الجنس

التعليمي
السكن

التعليمي

–
–

المستوى
المستوى

1 15.354

15.35

0.239

3

236.6

0.366

3 72.717

24.24

0.377

2

246.1

0.366

185

64.37

709.7

الجنس – السكن – 492.13

المستوى التعليمي

2

11908.

الخطأ

04

المجموع

12449

49

غير دالة عند مستوى

0.05

غير دالة عند مستوى

0.05

غير دالة عند مستوى

0.05

غير دالة عند مستوى

0.05

200

حدود الداللة اإلحصائية لقيمة (ف)عند مستوى  0.05لدرجة حرية (-2( ،)3.89 =200-1
.)2.65 = 200-3 (،)3.04=200

يتضح من الجدول رقم ( :)13عدم وجود أثر دال إحصائيا بين الذكاء االجتماعي والتفاعالت

المشتركة :الجنس والسكن والمستوى التعليمي ،واتفقت هذه النتيجة مع دراسة السواركة 1ومع دراسة

عسقول 2التي توصلت إلى عدم فروق في الذكاء االجتماعي لطلبة الجامعة تبعا للنوع ،وقد أرجع
ذلك إلى وعي األسرة الفلسطينية وانتشار ظاهرة التدين في المجتمع ،ومع دراسة مخيمر وآخرين

3

التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االجتماعي لدى طلبة التربية
العملية بكلية مجتمع األقصى تعزى لمتغير الجنس ،وقد فسروا هذه النتيجة بأن الطلبة يتشابهون

في التخصص والمستوى الدراسي ،ويدرسون نفس المساقات ،ويتبعون نفس األنظمة والقوانين

الجامعية ،كما اتفقت مع دراسة القدرة 4التي توصلت إلى عدم وجود فروق بين متوسطي درجات
طلبة المستوى األول والرابع في مقياس الذكاء االجتماعي ،واختلفت مع دراسة الخزرجي والعزي.5
ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى:
1
2
3
4
5

السواركة ،)2015( ،مرجع سابق.

عسقول،)2009( ،مرجع سابق.

مخيمر وآخرون ،)2015( ،مرجع سابق.
القدرة ،)2007( ،مرجع سابق.

الخزرجي والعزي ،)2010( ،مرجع سابق
167

بالنسبة إلى متغير الجنس :يعزوه الباحث إلى أن الطلبة من كال الجنسين يتعرضون

لنفس الظروف من حيث التنشئة األسرية التي تقوم على أساس اهتمام الوالدين بهم من الصغر
وعدم التفريق أو التمييز بينهم ،وإنما تتاح لهم نفس الفرصة ونفس المعاملة ،وكذلك فإن الطالب
والطالبات عينة الدراسة من نفس العمر حيث تتراوح أعمارهم ما بين 22-18سنة وكالهما يتعرض

لنفس الظروف األكاديمية في الجامعة تقريبا مما يقلل من إمكانية ظهور مثل هذه الفروق بينهم،

أضف الى ذلك أن النظرة اليوم للفتاة لم تعد كما كانت قبل بعض العقود حيث النظرة اإليجابية

للفتاة ورغبتها بالدراسة والعمل واالندماج في المجتمع لتكون عنصر فعال ،وأرجع السواركة هذه

النتيجة إلى التغير في أساليب التنشئة االجتماعية اإليجابية لألسرة الفلسطينية ،وبروز قيم المساواة
والعدالة وحق التعليم والصحة ...إلخ.

وبالنسبة لمتغير السكن :فيعزو الباحث ذلك إلى جميع الطلبة هم أبناء الجنوب (رفح

وخانيونس) الذين يعيشون نفس الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية ،ولهم نفس

الطباع واللهجة ،ويشاركون في كافة المناسبات االجتماعية على حد سواء مما أسهم في إذابة أثر

السكن في مستوى الذكاء االجتماعي.

وبالنسبة لمتغير المستوى التعليمي :فيعزو الباحث ذلك إلى تشابه بل وحدة الجامعة

ومقرراتها وقوانينها وكادرها األكاديمي واإلداري ،فيخضع الطلبة إلى نظام تعليمي واحد ،إذ يدرس

الطلبة المساقات نفسها كمتطلبات للجامعة والمواد االختيارية ويتعرضون لخبرات تعليمية تكاد تكون
متشابهة ،خاصة أن معظم طلبة الجامعة هم من طلبة كليتي التربية واآلداب والبالغ عددهم

( ،)4137كما يمارسون األنشطة ذاتها ،كما أن البيئة الجامعية لها دور كبير في تنمية الذكاء
االجتماعي من حيث عقد األنشطة.

 -2التفاعل بين دافعية اإلنجاز األكاديمي ومتغيرات :الجنس والسكن والمستوى التعليمي.

جدول ( )14نتائج تحليل التباين الثالثي دافعية اإلنجاز األكاديمي ومتغيرات الجنس والسكن والمستوى
التعليمي

المصدر
الجنس
السكن

مجموع

درجة

المربعات
415.58
9
127.95
8

متوسطات قيمة

الحرية

المربعات

(ف)

1

415.6

0.57

1

128

1.759
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مستوى الداللة
غير دالة عند مستوى
0.05
غير دالة عند مستوى
0.05

المستوى التعليمي
الجنس – السكن
الجنس

التعليمي
السكن

التعليمي

920.07

3

306.7

0.42

1 58.035

58.04

0.798

3

299.3

0.41

3

114.5

1.573

2

186.4

1.56

1

–

المستوى 897.94

–

المستوى 343.38

3
1

الجنس – السكن – 372.88

المستوى التعليمي

5

13459.

الخطأ

78

المجموع

185

غير دالة عند مستوى

0.05

غير دالة عند مستوى

0.05

غير دالة عند مستوى

0.05

غير دالة عند مستوى

0.05

غير دالة عند مستوى

0.05

72.76

14639
76

200

حدود الداللة اإلحصائية لقيمة (ف)عند مستوى  0.05لدرجة حرية (-2( ،)3.89 =200-1
.)2.65 = 200-3 (،)3.04=200

يتضح من الجدول رقم ( :)14عدم وجود أثر دال إحصائيا بين دافعية اإلنجاز األكاديمي

والتفاعالت المشتركة :الجنس والسكن والمستوى التعليمي.

ووقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة أبو جراد 1التي توصلت إلى عدم وجود فروق في دافعية

اإلنجاز األكاديمي تبعا لمكان السكن ،وتختلف كذلك مع نفس الدراسة التي توصلت إلى وجود

فروق في دافعية اإلنجاز تبعا للجنس ،ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى:

بالنسبة لمتغير الجنس :يعزوه الباحث إلى عدم وجود فروق في اإلنجاز تبعا للجنس إلى

المستجدات التي طرأت على مجتمع الدراسة حيث خروج المرأة وطلبها للعلم وحصولها وبدرجة
أكبر من الرجل على كثير من الوظائف في كافة مؤسسات وو ازرات محافظات غزة ،مما ينمي من

دافعية اإلنجاز لدى الجنسين بدرجة متكافئة حيث سلوكيات التنافس ،والتحدي ،والسعي الدائم إلى
تنمية المها ارت االجتماعية.

1
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وبالنسبة إلى متغير السكن :فيعزوه الباحث إلى نظام الجامعة وواجباتها ومحاضراتها ال

تختلف من طالب آلخر حسب مكان سكناه ،خاصة مع صغر البقعة السكنية التي ينتمى لها طلبة
الجامعة فرع الجنوب (رفح وخانيونس) ،وهذا ما يؤكده أبو جراد 1من أن متغير السكن بجميع

أثر واضحا في درجة دافعية اإلنجاز األكاديمي ،وأن المهام والمسؤوليات الملقاة
ظروفه ال يحدث ا
على عاتق الطالب بغض النظر عن مكان سكنه هي واحدة.

وبالنسبة إلى متغير المستوى الدراسي :يعزو الباحث هذه النتيجة إلى تشابه الظروف

البيئية لدى طلبة جامعة األقصى بدرجة كبيرة و وكذلك تشابه ظروف البيئة التعليمية في الحياة
الجامعية ،وما يرافقها من جو االهتمام والتنافس والحماس والدافعية نحو التعلم ،خاصة مع قلة

عدد طلبة الجامعة مقارنة بالجامعات في الدول األخرى ،وأن لديهم الرغبة في النجاح بل والتميز

أحيانا من أجل الوصول إلى مبتغاهم بغض النظر عن جنسهم ومكان سكنهم ومستواهم التعليمي،

ار بمواصلة التعليم الجامعي ،وكذلك لديهم إدراكات ذاتية تؤثر في اختيارهم
لكونهم اتخذوا قر ا
للمهمات اإلنجازية؛ حيث إنهم يختارون ما يتفق مع قدراتهم وميولهم ،ويعزفون عما يعتقدون أنه
يتجاوز قدراتهم وإمكاناتهم أو ما ال يحقق أهدافهم ،خاصة بعد إن أتيح للطالب فرصة اختيار
التخصص الجامعي الذي يرغب فيه ،ويتناسب مع معدله في الثانوية العامة ،والفرع األكاديمي

الذي يتوافق مع رغبته ،التي تشكل باألساس السعي للحصول على الشهادة الجامعية ،وما يعتريها
من تحدى داخلي وسط طلبة الجامعة بتجاوزهم العقبات والصعاب والوصول إلى أهدافهم المستقبلية.
وهذه االختيارات بالتالي تحدد المجاالت التي تتطور فيها خبراتهم وقدراتهم الذاتية ،بغية

مواجهة العقبات ،والتغلب عليها ،كما أن النجاح في مرحلة تلو المرحلة وهدف تلو الهدف تؤثر
على سلوك الطالب ،فترفع من دافعيته ،وتحسن أداءه ،وبالتالي فدافعية اإلنجاز األكاديمي المرتفع

يسهم بصورة كبيرة في رفع كفاءة الفرد وتجويد عمله بعيدا عن كثير من المتغيرات كالجنس ومكان

السكن والمستوى التعليمي ،فتزداد أعمالهم وتتحسن وترتفع درجة توقعاتهم ،مما يزيد من مستوى

دافعيتهم لتحقيق أفضل أداء ممكن ،والوصول إلى أفضل المستويات ،ويرى الباحث كذلك أن إيمان
الفرد بقدراته وإمكاناته يمثل األساس الذي يبنى عليه طموحاته ،ويحدد أيضا دافعيته لإلنجاز للعمل

على تحقيق هذه الطموحات ،ومرحلة الجامعة يكون الطالب قد وصل لمرحلة النضج وحدد أهدافه

وسعى نحو تحقيقها.

التوصيات :في ضوء نتائج الدراسة الميدانية ،تم تقديم التوصيات التالية:

1

أبو جراد ،)2019( ،،مرجع سابق.
170

 زيادة االهتمام بتعزيز الذكاء االجتماعي لدى الطلبة ،وتعزيز محاوالتهم للتعامل مع األفراد والمواقفالتي تواجههم من خالل تنمية أنماط السلوك االجتماعي والعمل على ترسيخها.

 العمل على تأهيل الفئة التي تتمتع بدرجة عالية من الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديميواالستفادة من هذه الفئة في اإلبداعات أكثر من غيرهم.

 حث أعضاء الهيئة التدريسية على تعزيز الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي لدى طلبةالجامعات من خالل ممارسة بعض األنشطة والتدريبات المناسبة لذلك.

 اهتمام الجامعات في محافظات قطاع غزة خاصة ووحدات االرشاد والدعم النفسي بتأهيل ومساعدةطلبة الجامعة على رفع قدراتهم ومهاراتهم الحياتية.

 إيجاد مقررات تعمل على النهوض وتحفيز مهارات الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي. -تصميم برامج إرشادية وتدريبية لتنمية الذكاء االجتماعي ودافعية اإلنجاز األكاديمي.

 العمل على إزالة كافة المعوقات والمشكالت التي تحد من تنمية الذكاء االجتماعي وتخفض دافعيةاإلنجاز األكاديمي لدى طلبة الجامعة.

 إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية ،وربطها بمتغيرات أخرى كالتلكؤ الدراسي ،واتخاذ الق اررات،أسلوب حل المشكالت...الخ.
قائمة المراجع:

أوال :المراجع العربية:

القرين الكريم.

 -1أبو جراد ،خليل على خليل ،االنتماء والرضا الوظيفي وعالقتهما بدافعية اإل نجاز لدى
المرشدين التربويين بمحافظات غزة ،المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية
واالقتصادية ،برلين ،ألمانيا.)2019( ،

 -2أبو حامد ،ناصر الدين ،اختبارات الذكاء ومقاييس الشخصية تطبيق ميداني ،عالم الكتب
الحديث ،عمان :االردن.)2007( ،
 -3أبو حالوة ،محمد السعيد ،وضعية الذكاء االجتماعي في إطار منظومة الشخصية اإلنسانية،

المكتبة االلكترونية (أطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة) ،كلية التربية ،جامعة اإلسكندرية،

القاهرة.)2005( ،

 -4أبو عمشة ،ابراهيم ،الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني وعالقتهما بالشعور بالسعادة لدى

طلبة الجامعة في محافظة غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية،

غزة.)2013( ،
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 -5أحمد ،مدثر سليم ،الوضع الراهن في بحو َ الذكاء ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية:
مصر) 2003 ( ،

 -6بدوي ،حنان فوزي وعبد الجليل ،بدر ،محمد سيد ،العوامل المؤثرة على دافعية اإلنجاز

للتحصيل الدراسي دراسة مطبقة على طالبات جامعة عفت بجدة ،مجلة الطفولة والتربية،9)4( ،

.)2012( ،124-65

 -7بكر ،محمد السيد حسين ،مستوى الطموح وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى عينة من طلبة
وطالبات جامعة الجوف ،مجلة اإلرشاد النفسي جامعة عين شمس.)2018( ،28 –1 ،)53( ،

 -8بورزق ،سميرة ،مهارات التعلم واالستذكار وعالقتها بدافعية االنجاز لدى طلبة السنة الثانية
ماستر تخصص توجيه وارشاد تربوي دراسة ميدانية جامعة المسلية ،رسالة ماجستير غير منشورة،

الجزائر.)2015( ،

 -9تقي الدين ،مرباح أحمد وأحمد ،بن سعد ،الفروق في أبعاد الدافعية لإلنجاز وفقا الرتفاع
وانخفاض اّلذكاء الوجداني دراسة ميدانية على عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي بمدينة االغواط،
مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية.)2017( ،404 -385 ،)31( ،

 -10الخزرجي ،ضمياء إبراهيم والعزي ،أحالم مهدي ،الذكاء االجتماعي وعالقته بالتحصيل
الدراسي لدى طالبات معهد إعداد المعلمات ،مجلة ديالى ،العدد (.)2010( ،351 -319 ،)47

 -11الدسوقي ،محمد غازي ،الذكاء االجتماعي لمشرفي األنشطة التربوية قدرة فائقة في النجاح
المهني ،دار المكتب الجامعي الحديث ،مصر.)2008( ،

 -12دويديري ،رجاء ،البحث العلمي أساسياته وممارساته العلمية ،دار الفكر المعاصر ،لبنان،
(.)2000

 -13السميري ،نجاح عواد وعبد الهادي ،تغريد محمد ،الذكاء االجتماعي وعالقته بفعالية الذات
لدى طلبة جامعة األقصى ،بحث مقدم لمؤتمر كلية التربية جامعة األقصى كليات التربية بين
النظرية وإشكاليات التطبيق ،غزة ،فلسطين.)2011( ،

 -14السواركة ،نضال جمعة ،الذكاء االجتماعي والكفاءة الذاتية وعالقتهما بالسلوك االيجابي
لدى المرشدين النفسيين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر ،غزة،

(.)2015

 -15الشمري ،غربي بنم مرجي ،التنبؤ بالدافعية لإلنجاز األكاديمي من خالل المسؤولية
االجتماعية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية،

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية.)2019( ،213 -190 ،2)30( ،
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 -16عبيدات ،ذوقان وعدس ،كايد وعبد الحق ،عبد الرحمن ،البحث العلمي مفهومه وأدواته
وأساليبه ،دار الفكر ،عمان :االردن.)2012( ،

 -17عثمان ،أحمد عبد الرحمن وحسن ،عزت عبد الحميد ،الذكاء االجتماعي وعالقته بكل من
الدافعية للتعلم والخجل والشجاعة والتحصيل الدراسي لدى طالب وطالبات كلية التربية بجامعة

الزقازيق ،مجلة كلية التربية بالزقازيق ،مصر.)2003( ،272-192 ،)44( ،

 -18عسقول ،خليل محمد خليل ،الذكاء االجتماعي وعالقته بالتفكير الناقد وبعض المتغيرات
لدى طلبة الجامعة ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،فلسطين.)2009( ،

 -19العمري ،رنا سعد إبراهيم ،الهوية الثقافية وعالقتها بدافع اإلنجاز لدى طالبات كلية العلوم
واآلداب بمحافظة المخواة ،المجلة الدولية للعلوم التربوية والنفسية المؤسسة العربية للبحث

العلمي والتنمية البشرية.)2018( ،60– 33 ،)18( ،

 -20عياصرة ،على ،القيادة والدافعية في االدارة التربوية ،الطبعة األولى ،دار حامد للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن.)2006( ،
 -21فايد ،فريد علي محمد ،إشباع الحاجات اإلرشادية وعالقته بكل من الرضا عن اإلرشاد

األكاديمي ودافعية اإلنجاز الدراسي ،مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية
جامعة حلوان.)2015( ،150 – 71 ،39 )1( ،

 -22فتحي ،رافع صالح ،والحسني ،سعد فاضل ،دراسة مقارنة في الذكاء االجتماعي للممارسين

وغير الممارسين للنشاط الرياضي في كلية االسراء الجامعة ،مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية

والرياضية جامعة االنبار.)2019( ،40-29 ،18 )4( ،

 -23قاسم ،انتصار كمال ،الذكاء االجتماعي وعالقته بأسلوب حل المشكالت لدى طلبة الجامعة،

مجلة البحو َ التربوية والنفسية ،مركز البحوث التربوية والنفسية ،بغداد،51-1 ،)21( ،

(.)2009

 -24القدرة ،موسى صبحي ،الذكاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة اإلسالمية وعالقته بالتدين

وبعض المتغيرات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.)2007( ،

 -25القلهاني ،أحمد بن سالم ،األفكار الالعقالنية وعالقتها بدافعية االنجاز األكاديمي لدى طلبة

الصف العاشر بمحفظة مسقط ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نزوي ،سلطنة عمان،
(.)2014
 -26الكيال ،مختار أحمد ،البنية النفسية للذكاء الموضوعي والذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي
وعالقته بمستويات تجهيز المعلومات في ضوء الجنس والتخصص األكاديمي "دراسة عاملية

توكيدية" ،مجلة كلية التربية ،جامعة عين شمس.)2012( ،1)27( ،
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 -27محمد ،إبراهيم رشاد ،الذكاء االجتماعي وعالقته ببعض الجوانب النفسية لدى طالب الفرقة

الرابعة بكلية التربية الرياضية جامعة المنيا ،المجلة العلمية للبحو َ والدراسات في التربية

الرياضية ،جامعة بورسعيد ،مصر.)2017( ،688-632 ،

 -28مخيمر ،سمير كامل والعبسي ،سمير إبراهيم وأبو عبيد ،دعاء شعبان ،الذكاء االجتماعي
وتوكيد الذات وعالقتهما بقلق التحدث لدى طلبة التربية العملية في كلية مجتمع األقصى ،مجلة

جامعة فلسطين لألبحا َ والدراسات.)2015( ،376-346 ،1)8( ،

 -29المصري ،طارق توفيق ،دافعية اإلنجاز وعالقتها بأساليب التفكير لدى طلبة جامعة الملك

فيصل بالمملكة العربية السعودية ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس رابطة التربويين العرب،

(.)2019( ،246 – 214 ،)108

 -30المطيري ،شيخة مرداس عليان ،الكمالية العصابية وعالقتها بفاعلية الذات األكاديمية لدى

عينة من طالبات جامعة شقراء ،مجلة البحث العلمي في التربية جامعة عين شمس،18 )11( ،

.)2017( ،550–515
 -31الناصر ،نوره إبراهيم ،الذكاء االجتماعي وعالقته بالرضا عن الحياة لدى طلبة جامعة الملك
سعود في ضوء بعض المتغيرات ،مجلة القراءة والمعرفة جامعة عين شمس– 225 ،)211( ،

.)2019( ،256

 -32يونس ،محمد ،سيكولوجية الدافعية واالنفعاالت ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،
عمان ،األردن.)2012( ،
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