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امللخص :
هددد ا الدراسددة الةاليددة كلددع الكعددة عددن العة ددة ابرتباميددة بددين ابعدداد مدداو ار المد ا وابعدداد
الدداكا ابجتمدداععل والكعددة عددن الفددرو

ددع ابعدداد مدداو ار الم د ا وابعدداد الدداكا ابجتمدداعع بددين

اعضا هيئة التدريس مدن ةيدا الندو (اكدور -كنداا)ل والتخصد

(كليداا علميدة -كليداا نرريدة)ل

وتكونددا عينددة الدراسددة مددن( )562عضووعضددو ل مددن م()611اكددورل()25كندداال تددم اختيددارهم مددن
الكلياا العلمية والكلياا النررية بجامعة أسوانل وتمثلا ادواا الدراسدة الةاليدة مدن مسيداس مداو ار
الم ا ومسياس الاكا ابجتماععل اعارا النتائج كلع أنه توجد عة داا ارتباميدة بدين ابعداد مداو ار
الم د ا وابعدداد الدداكا ابجتمدداععل ووجددود ددرو بددين اعضددا هيئددة التدددريس مددن ةيددا (كليدداا
علميدة -كليداا نرريدة) دع ابعدداد مداو ار المد ا وابعداد الدداكا ابجتمداعع لصدال الكليداا العلميددةل
ووجددود ددرو بددين أعضددا هيئددة التدددريس(اكددور -كندداا) ددع ابعدداد الدداكا ابجتمدداعع لصددال
الاكورل بينما ب يوجد درو بدين اعضدا هيئدة التددريس (اكدور -كنداا) دع ابعداد مداو ار المد ا ل
كما أنه يمكن التنبؤ بالاكا ابجتماعع لدى اعضا هيئة التدريس بمعلومية ماو ار الم ا .

الكلمات المفتاحية :ماوراء المزاج – الذكاء االجتماعى.
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The Meta- Mood of Faculty Staff Members and its Relation to Social
Intelligence
Zeinab Mohammed Amin Mohammed
Lecturer of Educational Psychology - Faculty of Education - Aswan
University
Abstract
The present study aimed to uncover the correlation between the
dimensions of the meta- mood and the dimensions of social intelligence,
and the detection of differences in the dimensions of the meta- mood and
the dimensions of social intelligence among faculty staff members in terms
of gender (male - female), and specialization (scientific colleges theoretical colleges). The study consisted of (215) male and female
members, of whom (133) males and( 82 )females were selected from
scientific colleges and theoretical colleges at Aswan University. The
current study tools consisted of the post mode scale and the social
intelligence scale . The results indicated that there are correlations
between the dimensions of the mood and the dimensions of social
intelligence, and there is a difference between the members of the faculty
in terms of (scientific colleges - theoretical colleges) in the dimensions of
mood and the extension of social intelligence in favor of the scientific
colleges, and the differences between faculty members (males - Females) in
the dimensions of social intelligence in favor of males, while there are no
differences between the faculty members (male - female) in the dimensions
of the mood. The social intelligence of faculty members can be predicted
with the information of the meta- mood

Keywords: meta- mood - social intelligence.
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مقدمة الدراسة:
ُيعتبر اإلنسان كائن اجتماعع يرتبم باآلخرين دع كمدار عة دة اجتماعيدة تددعو كلدع ابنخدرام

بالجماعدددةل والةدددتل والتعددداون مدددل أ ردهدددال والسددددر علدددع التعدددامة معدددهل وتف دددم ةاجاتدددهل و ددد ار

انفعابتهل ووضل الةددود المناسدبة بينده وبدين اآلخدرينل وبندا عدبكة عة داا اجتماعيدة عالدة مدن
خةل التفاهم والةوار الناج مل اآلخرين.
ولسددد ةرددع مف ددوم مدداو ار المد ا بإهتمددام عدددد مددن البدداةثينل منددا السددرن الثددامن ععددر سددد
أعددار علمددا الددنفس كلددع وجددود مكددونين ددع الخبددر اإلنسددانية أةدددهما المعر ددة واآلخددر الوجدددان.
وتمددورا دراسدداا الوجدددان كلددع دراسددة اتم جددةل وأهددتم كددل منن )Mayer &Stevense(1995

بدراسددة مدداو ار الم د ا ( .)Meta-Moodددالخبر الم اجيددة تتركددت علددع ات ددل مددن عنصددرين همددا:
دو مسدتوى مداو ار الخبدر الم اجيدةل ويتكدون مسدتوى

الخبر المباعدر للمد ا ل أمدا العنصدر الثدانع

ماو ار الخبر من معاعر وات كار عن الم ا  .ويمثل الوعع بالصفةة اتماميدة للعسدلل

دو يةتدوى

علع المعلوماا التع ينتسي ا الفردل وتُعبر هاه البنية عن اهتماماتدهل دالوعع معر يدام يمثدل مجموعدة
مدددن المكونددداا المعر يدددة التدددع يكدددون الفدددرد واعيدددام ب دددال اا أن وعيندددا يتضدددمن خبدددراا مدددن المعر دددة

والوجدانل وبالتالع إن هناك عالياا متبادلدة بين مدا(المعر دة والوجددان) تنبثد
امددا أن يكددون لديدده وعددع مرتفددل أو مددنخفر بم اجدده وخبددر مدداو ار الم د ا

دع الدا عيدةل والفدرد

Tolegenova,A.,

) .)Kustubayeva,A. , Matthews,G., ,2014

كن وعددع الفددرد بخبددر مدداو ار م اجدده يعددمل ضددمنيام وعيدده بددالخبر الم اجيددة المباعددر ل وتُعددير

خب در مدداو ار المدد ا كلددع وعددع الفددرد أو كرتدده عددن المعدداعروات كار التددع أدا كلددع نعددو هدداه
الخبر ل وينسسم ماو ار الم ا كلع سمين هما:
 سمة ماو ار المد ا  :والتدع تتمثدل دع ند و الفدرد كلدع اسدتعمال اسدتراتيجياا دع التعامدلمل م اجده مثدل ابنتبداه لمعداعره ووضدو هداه المعداعر لدهل ومددى ارتبدام الدك بمةاولدة
اصة م اجه السئ وامالة الم ا الةسن.
 -ةالددة مدداو ار الم د ا  :تنعددك كددرد عددل مصدداةت للةددابا الم اجيددة المختلفددةل وتُعددير كلددع

ن د و الفددرد كلددع تسيدديم مدداو ار م اجدده ويتضددمن التسيدديم ووضددو الخبددر وتسبل ددا وممابسددة

ماو ار الم ا بالخبر المباعر ).)Bayani, A. A. ,2009
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منوذج ):Mayer & Stevense,(1994
يددرى كددل مددن " Mayer & Stevenseب دكن المد ا يةدددا ددع مسددتوياا متعدددد وهددع
المستوى الععورى والمستوى الةععورى أما المستوى الععورى الاى يةدا يده تنرديم المد ا
والددداى مدددن خةلددده نددددرك معددداعرنا وأ كارندددا عدددن المددد ا "( Aksöz,I.,Bugay,A.,Erdur-
).Baker,ö., 2010 :26-43

ددالوعع أو العددعور يعددير كلددع الصددفةة اتولددع مددن العسددل البعددرى تندده يةتددوى علددع

معلوماا مختاره من اتنرمة الفرعية لإلنتبداه والتدع تةتدل أهميدة خاصدة بالنسدبة لإلنسدان دع
العمدل

دو العسدل الدواعع الداى يكدون بمثابدة موجده معر دع( Extremera, N., Durán, A.,

.)Rey, L. ,2009

نةن ندرك أ كارنا ومعاعرنا علع ةد سوا ل وبالتدالع تدنعكس بعدر أ كارندا المخ وندة
ددع الددوعع علددع الم د ا والةالددة الم اجيددةل ددالتنريم ال دواعع لإلنفعددابا والم د ا يصددب م م دام

عندددددما يةكددددم العددددخ

علددددع ردود علدددده اإلنفعاليددددة والم اجيددددة ددددع المجددددابا السددددلوكية

واإلجتماعية)( Fernández-Berrocal, P., Extremera, N., & Ramos, N. ,2004

طبيعة ماوراء املزاج:
ولسد سم  Fitness, J., Curtis, M., (2005).ماو ار الم ا كلع-:
 -6تسييم الم ا Evaluation of mood
 -5تنريم الم ا Regulation of mood

خبدراا تسيدديم المد ا تعددير يمددا كاا كددان المد ا مسبددولل واضددةامل مددؤث ارمل نمددواجعل ددع

ةدددين خبدددراا تنرددديم المددد ا تتضدددمن مةددداوبا كصدددة وتعدددديل اتم جدددة السدددلبيةل أو الةفدددار
وصيانة اتم جة الجيد ل وتسسم كل من هاه المجابا كلع أبعاد متعدد وهع-:
أوالً :أبعاد ماوراء التقييم Meta- Evaluation Dimensions

وتتضمن أبعاد ماو ار التسييم اآلتع:
 الوضوح – الغموض :Clarity-Confusion
ويعير كلع در الفرد علع التمييد بدين ةالتده الم اجيدة التدع يعيعد ا ومددى مدا يسدم بده
الفرد لألخرين أن يمي وا بين ةابته الم اجية.
 التأثر – عدم التأثر :Influence-Non Infiuence
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ويعير كلع مدى ما يعتسده الفرد بكن أةكامه وأةكام اآلخرين تتكثر باإلنفعابا.
 العمومية – اخلصوصية :Generality-Specificity
ويعير كلع مدى كتفا الةالة الم اجية مل الوا ل الاى يعيعه العخ

.

 النمطية – عدم النمطية :Typicality- Atypicality
ويعير كلع در الفرد علع معر ة المريسة التع يععر ب ا.
 اإلطالة – اإلقتصار :Longevity- Brevity
ويعير كلع در الفرد علع كن ا الةالة الم اجية السلبية وامالة الةالة الم اجية الجيد .
 السلبية – العشوائية :Causality- Randomness
وهع در الفرد علع تةديد اتسبات التع تسة و ار ةالته الم اجية.
 القوة – الضعف :Strength –Weakness
ويعير كلع مدى ععور الفرد بسو وعد اإلنفعابا التع يعانع من ا الفرد.

ثانياً :أبعاد ماوراء التنظيم

Meta- Regulation Dimensions

ويعدددمل السدددلوكياا واتسددداليت الد اعيدددة التدددع تمكدددن الفدددرد مدددن التعامدددل مدددل اإلنفعدددابا
واتم جة وتةمل الضغوم الناعئة عن ا ويتضمن هاا السسم اتبعاد التالية:
 اإلصالح  :Repairingويعمل مةاوبا الفرد ع تعديل ةابته الم اجية السلبية
التع يعانع من ا.
 األحتفاظ أو الصيانة  :Maintenanceويعنع در الفرد علع الةفار علع ةالته
الم اجية الراهنة كاا كان رار عن ا ومن ثم صياغت ا.
 اإلخماد  :Dampeningويعمل مةاوبا الفرد إلخماد الةابا الم اجية السيئة
والتم يد لتنعيم لمعاعر اإليجابية ))(Thompson, B. L., et al,(2007؛ (.
))Bayani, A. A. ,(2009

ثانياً :منوذج )Salovey, et al.,(1995
"جا نموا ) Salovey et al,(1995لددد (سمة ماو ار الم ا ) Trait Meta- Mood

نتيجددة لألبةدداا والدراسدداا التددع أجراهددا عددن الكعددة اإلنفعددالع والدداكا اإلنفعددالعل ةيددا يددرى
علما النفس بكن الكعة اإلنفعدالع لده ثثدار كيجاببيدة علدع ات درادل ةيدا يعتبدر نسمدة انمدة
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الفدددددددرد لإلنتبددددددداه لمعددددددداعرهل ويعتبدددددددر الكعدددددددة اإل نفعدددددددالع لددددددده دور هدددددددام دددددددع العدددددددة
النفسع"( .)Rey,L.,Extremera,N.,Durán,A., 2012:209

ويعتسدددد ) Salovey, et al.,(1995بدددكن التفكيدددر بوضدددو مدددن أساسدددياا الةفدددار علدددع
اإلنفعددابال سددد درس  Saloveyالفددرو الفرديددة ددع اإل نتبددداه والوضددو وتنردديم المعددداعر
السدددددددلبية المدددددددؤثر للدددددددتةكم دددددددع ات كدددددددار اإلجتراريدددددددة التدددددددع تلدددددددع التنبي ددددددداا المؤلمدددددددة
السلبية().)Extremera, N., Salguero, J. M., Fernández-Berrocal, P., ,2011

"ونر ارم تن الفدرد يةتدا داخدل جماعتده سدوا كاندا جماعدة عمدل أو أصدد ا ل كلدع التمتدل

بم ايدددا رديدددة تُسددداعده علدددع التعامدددل وتةسدددين عة تددده مدددل اآلخدددرين وهددداا مايسدددمع بالددداكا

ابجتمدداعع ويتمثددل ددع دددر الفددرد علددع ادراك أم جددة اآلخددرين مددن ةيددا دوا ع ددم ومعدداعرهم
والتمييددد بين مدددال وكاندددا بدددداياا ابهتمدددام ب ددداا الميددددان علدددع يدددد (ثورندددديكThorndike ،

)( )1920عندددما أعددار كلددع وجددود اكددا يختلددة عددن الدداكا العددام أو المجددرد المتعددارة عليددهل
ومندددا الدددك الةدددين اكتسدددت الددداكا ابجتمددداعع أهميدددة خاصدددة و دددت المجدددال أمدددام العديدددد مدددن
الباةثين لدراسته والكعة عن مكوناته ووضل مساييس خاصة به كميدان مستسل"(خالدد عدخير
المميرىل.)52 :5161
الاكا ابجتماعع يعنع در الفرد علع اكتعاة و م الةالة النفسية والم اجيدة لخخدرين
ودوا ع م ورغبات م ومساصددهم ومعداعرهم والتمييد بين دا وابسدتجابة ل دا بالمريسدة المناسدبةل
كما أنه السدر علع العمل التعداونع والسددر علدع ابتصدال العدفوى وغيدر العدفوى مدل اآلخدرين
ويتضمن استعمال

م العخ

تهداة اآلخرين ودوا ع م لكع يتفاعدل مع دم بمريسدة مرضدية

(صفا مار ةبيت ونورجان عادل مةمودل .)5165
"والددداكا ابجتمددداعع يدددؤدى دو ارم هامدددام دددع ةيدددا اإلنسدددانل علدددع أساسددده يبندددع أمالددده

ومسددتسبلهل

ددو م د يج مددن الف ددم لخخددرين ومجموعددة مددن الم دداراا الة مددة للتفاعددل مع ددمل

وبعك أن امتةك الفرد داخل المنرمدة للداكا ابجتمداعع يمكنده مدن التدكثير علدع أدا وسدلوك
المنرمة ككل كالتصدر اا واتنعدمة التدع يسدوم ب دا مدن انترامده ورضداه عدن العمدل وانفعابتده
و يامه بكدا م امه"(مرو مةروس أةمدل .)21 : 5161
ويعدرة أةمدد ال غبدع ( )5166الداكا ابجتمداعع علدع أنده " السددر علدع

دم معداعر

اآلخرين ودوا ع م ورغبات م ومساصدهم ومعاعرهم والتمييد بين دا ويضدم أيضدام ةساسدية الفدرد
- 626 -
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لتعبي دراا الوجددوه والصددوا واإليمددا اا والسدددر علددع التواصددل والتفاعددل مددل اآلخددرين وا ندداع م
والتجاوت مع م.
و ع موسدوعة علدم الدنفس والتةليدل النفسدع تدم تعريدة الداكا ابجتمداعع كالتدالع" ددر
الفدرد علدع التصدرة ددع الموا دة والعة داا ابجتماعيددة ودرجدة اعليتده ددع هداا التصدرة ددع
يسر وس ولة(علع رمضان اضلل.)22 :5166
أما المعجم التربوى يعر ه علع أنه" م ار الفرد ع التكيدة ابجتمداعع وبندا عة داا
اجتماعية سليمة مل اآلخرين"( ادية أةمد ابراهيمل.)57
و ع كمدار نمدوا "الداكا اا المتعددد " عدرة (جداردنر  )Gardnerالداكا ابجتمداعع
تةددا مسددمع "اكددا بددين عخصددع ابجتمدداعع" علددع أندده مف ددوم واسددل نسددبيام يعددمل عددددام مددن

السدراا أهم ا مايكتع:

 السددددر علدددع استعدددفاة المعددداعر اإلنسدددانيةل والددددوا لل والةالدددة الم اجيدددة والنفسددديةلخخرين.
 السدر علع بنا العة اا الناجةة مل اآلخرينل وعلع العمل كعضو عال ع الفري . السدر علع كبدا التعامة اتجاه اآلخرين"(عبير عبد الرةمن ياسينل.)511 :5111ومن خةل التعريفاا السابسة نستنتج م يج من السدراا يمتلك ا الفرد تمكنده مدن
اآلخدرين والنجدا

دم

دع بندا عة داا ناجةدة مدل اآلخدرين وهندا تر در أهميدة الداكا ابجتمدداعع

بالنسبة لجميدل اتعدخا

الداين يةتلدون موا دل اجتماعيدة ياديدة عمومدامل وأن دم بةاجدة ل داا

النددو مددن الدداكا ول دداا يمكددن تمددويره بالنسددبة تسدداتا الجامعدداا باعتبددارهم دداد ددر س دوا
علع مستوى ملبت م أو علع مستوى اإلدار .

وعمومام إن للاكا ابجتماعع اآلن أهمية خاصة لددى مختلدة البداةثين دع السدلوكل وان

اختلددة منرددور كددل مددن م كليددهل سدوا مددن ةيددا كوندده دددر عامددة علددع

ددم الندداسل والتفاعددل

مع مل أو من ةيا هو در معر ية نوعية متضمنة ع نموا بنا العسل كمدا دمده (جيلفدورد
.)Guilford
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أهمية الذكاء االجتماعى:
ولسد لخ

) Pinto,J., Faria,L., Taveira,M.,(2014أهمية الاكا ابجتمداعع

يما بلع:
 تككيد معرم ابتجاهاا النررية أن للداكا ابجتمداعع أهميدة كبيدر دع ةيدا الفدردل كايتو ة عليه نجا الفرد ع تةسي أ ضل توا

دع المةديم الداى يعدي

يدهل وربدم

جميددل ابتجاهدداا النرريددة بددين الدداكا ابجتمدداعع والسددلوكل كا أندده بيمكددن مةةرتدده
وابستدبل عليه كب عن مري السلوك ابجتماعع.
 كمددا تتجلددع أهميددة الدداكا ابجتمدداعع مددن خددةل كسدد امه ددع يدداد نمددو العة دداااإلنسانية وةسن التصرة ع الموا ة ابجتماعية والنجا

ع التعامل مل اتخرين.

 معر ددة الةالددة النفسددية لخخددرين واضددفا عخصددية الفددرد علددع الموا ددة ابجتماعيددةوا امة عة اا اجتماعية ناجةة و ياد الكفا

ابجتماعية لدى الفرد.

 التنبدددؤ بالسدددلوك لددددى ات دددراد وبدددردود ات عدددال خاصدددةل وتنميدددة ةدددت اإل نتمدددا كلدددعالجماعاا وات دراد وتكدوين صددا اا ةميمدة و التعدامة مدل اآلخدرين واةتدرام وج داا
نررت م وتسديم النص واإلرعاد ل م.
 كدار التةدددياا اليوميددة وتةويددل اإل نفعددابا السددلبية كلددع انفعددابا كيجابيددة و تنميددةجميدددل الم ددداراا التدددع تتصدددل بالددداكا ابجتمددداعع مدددن خدددةل ممارسدددت ا دددع الةيدددا
اليومية.
 كر ددار عخصددية الفددرد اإليجابيددة وابجتماعيددة ددع جميددل ميددادين الةيددا مثددل الةيدداالعلمية والةيا العملية والةيا الم نية.

أبعاد الذكاء االجتماعى:
اعتبددر كددل مددن ) Loflin,D., Barry,C.,(2016أن الدداكا ابجتمددا مددن الدداكا اا ااا
البنية متعدد اتبعاد

و معسد وب يمكن تفسديره بعامدل واةدد ولداا يجدت أن نضدل دع اعتبارندا

المكوناا المختلفة ل اا الاكا علع النةو التالع:
توصددلا دراسددة ) Weis,S., Martin,H.,(2007باسددتخدام التةليددل العدداملع كلددع وجددود
خمسدة عوامددل للداكا ابجتمدداعع هددع :ابتجداه ابجتمدداععل والم داراا ابجتماعيددةل والتعددامة
وابنفعاليدددةل والسلددد ابجتمددداععل واعتمدددادام علدددع مددددخل الم ددداراا ابجتماعيدددةل أمدددا دراسدددة
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) Petrides,K., Mason,M., Sevdalis,N.,(2011سددد ةددددا مكوندداا الدداكا ابجتمدداعع
ددددع :التعبيددددر ابجتمدددداعع(السدددددر علددددع ترجمددددة ات كددددار كلددددع كلمدددداا وألفددددار)ل والةساسددددية
ابجتماعيددة(الددوعع بالسواعددد المسددتتر و ار اعددكال التفاعددل اليددومع)ل والضددبم ابجتمدداعع(أدا
اتدوار ابجتماعية بةكمة واتسان) كب أنه يمكن السول أن الم اراا ابجتماعيدة هدع مكدون مدن
عد مكوناا يعمل ا الاكا ابجتماعع.
أما ) Rahim,M., Civelek,I., Liang,F.,(2015عند دراسدته للداكا ابجتمداعع وجدد
أن له سبعة مكوناا هع :كدراك الةالة الم اجية لخخرينل والسدر العامة للتعامدل مدل اآلخدرينل
والمعر ددددة بالسواعددددد ابجتماعيددددة والةيددددا ابجتماعيددددةل وابستبصددددار وابةسدددداس بددددالموا ة
ابجتماعيدددة المعسدددد ل واسدددتخدام اتسددداليت ابجتماعيدددة دددع التعامدددل مدددل اآلخدددرينل والنردددر
ابجتماعيدددة المسدددتسبليةل والتكيدددة ابجتمددداععل بينمدددا دراسدددة

Maltese,A., Alesi,M.,

 Alù,A.,(2012).كر را وجود مكونين للداكا ابجتمداعع اتول هدو السدلوكع(مددى اعليدة
الفرد ع التفاعل مل اآلخرين) والثانع هو المعر ع(اإلدراك وابستبصار والمعر ة ابجتماعية).
كما توصدلا دراسدة مد ار عيسدع و ندو ع عبدد السدادر () 5162كلدع وجدود ثدةا مكونداا
للاكا ابجتماعع وهع :السدر علع ادراك أ كار وانفعابا الغير بابتصال غير اللفردعل والسددر
علع التصرة وةل المعكةا ابجتماعيةل والسدر علع تاكر اتسما والوجوه.
أما (مارلو  )Marlweسد ةدد مكوناا الاكا ابجتماعع ع خمسة أبعاد وهع:
 -اإلهتمام ابجتماعع :ويعير كلع مستوى ميدول واهتمامداا العدخ

دع أى مجموعدة

بعرية.
 الم اراا ابجتماعية :وتعير كلع در الفرد علع استخدام م اراا التفاعل ابجتمداععالكة مل اآلخرين.
 -م ار التعامة :وتعير كلع

م ا كار ومعاعر اآلخرينل والتعامة مع م.

 السلددد ابجتمددداعع :ويعدددير كلدددع مسدددتوى لددد الفدددرد وخبرتددده دددع مختلدددة الموا دددةابجتماعية.
 -المعدداعر الوجدانيددة :وتعددير كلددع دددر العددخ

علددع اإلدراكل أو التنبددؤ بددردود ا عددال

اآلخرين علع سلوك ما نةوهم(مةمد غا ى الدسو عل .)5112
كما ةدد(خليل مةمد عسسولل  )5111خمسة مكوناا للاكا ابجتماعع:
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 ادراك اآلخرين (الةابا النفسية الداخلية). السدر العامة علع التعامل مل اآلخرين. معر ة العاداا واتدوار ع الةيا ابجتماعية. ابستبصار والةساسية للموا ة ابجتماعية المعسد . -استخدام التكتيكاا ابجتماعية ع المعالجة ابجتماعية.

مظاهر الذكاء االجتماعى:
ويمكدن التعددرة علددع الدداكا ابجتمداعع مددن خددةل المردداهر التدع تدددل عليدده والددك مددن
خةل سلوك الفرد الاى يتمتل بالاكا ابجتماعع سوا من خدةل تسييمده لنفسده أو مدن
خددةل معاملتدده مددل اآلخددرين لددالك للدداكا ابجتمدداعع مردداهر عامددة تتمثددل بتعاملدده مددل
اتعددخا

والددك مددن خددةل

م ددم وتفسددير السددلوك الصددادر عددن م و يمددا يلددع توضددي

لمراهر الاكا ابجتماعع العامة والخاصة:
-

التوا دد ابجتمدداعع  :ويتضددمن السددعاد مددل اآلخددرينل واإل لتدد ام بكخة يدداا المجتمددلل
ومسددداير المعدددايير ابجتماعيدددةل وابمتثدددال لسواعدددد الضدددبم ابجتمددداععل وتسبدددل التغيدددر
ابجتماععل والتفاعل ابجتماعع السليمل والعمل لخير الجماعدة والسدعاد ال وجيدةل ممدا
يؤدى كلع تةسي الصةة ابجتماعية.

-

الكفددا

ابجتماعيددة :وتتضددمن الكفددا ابجتمدداععل وبددال كددل ج ددد لتةسي د الرضددا ددع

العة دداا ابجتماعيددةل وتةسيدد تددوا ن مسددتمر بددين الفددرد وبيئتدده ابجتماعيددة إلعددبا
الةاجاا العخصية وابجتماعية .
-

النجددا ابجتمددداعع :ويتضدددمن النجدددا

دددع معاملدددة اآلخدددرين ويتجلدددع دددع النجدددا

دددع

ابتصال ابجتماعع م نيام واداريام......الخ.

-

المسددداير  :وتتضدددمن اإل لتددد ام سدددلوكيام بالمعدددايير ابجتماعيدددة دددع الموا دددة والمناسدددباا

-

ابتيكيددا :ويتضددمن الددك اتبددا السددلوك المرغددوت اجتماعي دام وأصددول المعاملددة والتعامددل

ابجتماعية.

السليم مل اآلخرين وأساليبه و نياته.
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-

ةسدن التصدرة دع الموا ددة ابجتماعيدة :ويتضدمن الدك"ةسددن التصدرة" و"اللبا دة" ددع
ضددو المعددايير ابجتماعيددة ددع الموا ددة ابجتماعيددة العامددة وموا ددة مختلفددة كالسيدداد
والتبعية وموا ة التفاعل ابجتماعع.

-

التعرة علع الةالة النفسية لخخرين :ويتضمن الك در الفدرد علدع التعدرة علدع ةالدة
اآلخرينل كما ع ةالة الفر أو الغضت أو الثور أو اليكس.

-

السدر علع تاكر اتسما والوجوه :ويتضمن الك اهتمام الفرد باآلخرين ممدا يسداعد دع
درته علع تاكر وجوه م وأسمائ م.

-

سةمة الةكم علع السلوك ابنسدانع :ويدرتبم الدك بالسددر علدع التنبدؤ مدن خدةل بعدر
المرددداهر أو اتدلدددة البسددديمةل ويتجلدددع الدددك دددع "الفراسدددة ابجتماعيدددة"
اإلنسانية و ددر العدخ

دددم التعبيدددراا

علدع معر دة الةالدة النفسدية لخخدرينل والدك مدن خدةل كدراك

دببا بعددددر تعددددابير الوجدددده أو اإليمددددا اال أو أوضددددا الجسددددمل أو غيددددر الددددك مددددن
المؤعراا التعبيرية.
-

رو الدعابدددة والمدددر  :يتضدددمن الدددك السددددر علدددع ابعدددتراك مدددل اآلخدددرين دددع مدددرة م
ودعددددابت م ور ددددور عةمدددداا المةبددددة واتلفددددة المتبادلددددة مددددل اآلخددددرين( اديددددة أةمددددد
ابراهيمل )5166ل(مةمد غا ى الدسو عل.)5112

نظريات الذكاء االجتماعى:
كن المتتبل لألمر النررية واتدبيداا واتبةداا السدابسةل يجدد أن هنداك اتجاهداا ومدداخل
نررية ع تفسير الاكا ابجتماعع ومن هاه التررياا:

نظرية (ثورندايك )Thorndike
"يعتبددر  Thorndikeأول مددن تمددر لمصددمل الدداكا ابجتمدداععل مسسددمام بددالك الدداكا

كلع أنوا ونا يام ما يعرة بالاكا العدامل و دد توصدل  Thorndikeكلدع وجدود ثدةا أندوا مدن
الاكا المجردل والاكا الميكدانيكعل واتخيدر الداى تمثدل دع السددر علدع التواصدل مدل اآلخدرين

وتعكيل العة اا ابجتماعية والاى أمل عليه الاكا ابجتماعع.
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نظرية (جاردنر )Gardner
ا تر  Gardnerوج ة نرر جديد بعكن الاكا ل كا يرى أن الاكا بنية معسد تتدكلة مدن
عدد كبير من السدراا المنفصلة والمستسل بعض ا عن بعر اآلخدر تعدكل كدل ددر من دا نوعدام
خاصام من الاكا تخت

بده منمسدة معيندة مدن الددما ل ولسدد جدا ا نرريدة  Gardnerنتيجدة

لمةةردداا للعديددد مددن ات دراد الدداين يتمتعددون بسدددراا عسليددة خار ددة ددع بعددر الجوانددت لكددن م
بيةصلون علع درجاا مرتفعة ع اختباراا الاكا ل وأصبةا نررية  Gardnerدع الداكا اا

المتعددددد موضدددل اهتمدددام علدددع مسدددتوى واسدددلل وتبناهدددا تربويدددون وتضدددمنت ا دوراا تددددريت
المعلمين.
نظرية (جيلفورد )Guilford
ويرى  Guilfordأن السدراا العسلية تتضمن ثةثدة أبعداد رئيسدة هدع(المةتدوىل والعمليداال
والندواتج)ل ولسددد أوضد  Guilfordددع المددؤتمر السددنوى اتمريكددع لعلددم الددنفس بددكن كثيد ارم مددن

العلمددا البددار ين ةدداولوا دراسددة الدداكا ابجتمدداعع ووضددل نرريددة لدده مددن ةدوالع سددتين عامدامل
ولكددن لددم يمكددن م أن يسدددموا صددور واضددةة لمبيعددة هدداا النددو مددن الدداكا بعددكل مةددددل و ددع

السددتيناا اهددتم  Guilfordوتةميدداه بالدداكا ابجتمدداعع وتوصددل كلددع عدددد مددن السدددراا تنتمددع
كلع مايسمع بالمةتوى السلوكع ةيا اكر أن الداكا ابجتمداعع هدو ددر علدع تداكر وتج يد
المعلوماا عند اتعخا

اتخرين يما يتصل بمدركات مل وأ كارهم ومعداعرهمل وهدع ددر ل دا

أهميت ا عند أولئك الاين يتعاملون مباعر مل اآلخرين".
(مروة محروس أحمد)26 : 6102 ،

مشكلة الدراسة:
نردد ارم تن ةيددا الفددرد ب تمضدددع علددع وتيددر واةددد ل كنمدددا هددع مليئددة بددالخبراا والتجدددارت

المتنوعددةل كا تددرى أدبيدداا علددم الددنفس كن مددن مبيعددة اإلنسددان هددع التددكثر بددالموا ة الةياتيددة
والتفاعل مع ا من خةل كنفعابته المتنوعة(كالفر ل الة نل والةتل  .....الخ).
ددالم ا السددلبع لدده كنعكاسدداا هامددة علددع صددةة اإلنسددان النفسددية والجسدددية كمددا كندده
يؤثر علدع عة داا العدخ
العخ

ابجتماعيدة وتكدوين الم داراا اإلجتماعيدةل ول داا دإن عددم تمتدل

بالخبراا الماو ار م اجية المناسبة التع تساعد الفرد علع مواج ة مثل هداه الموا دة
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يجعلدده أكثددر عرضددة مددن غيددره للمعانددا مددن اإلضددمراباا الم اجيددة والنفسددية(سددعد مةمددد سددعدل
.)5165
هاا جانت ومن جانت ثخر ما ةدا من تغييراا سريعة ع مختلة جوانت الةيدا ومن دا
ثددور المعلومدداا واإلتصددابا التددع أصددب العددالم بسددبب ا ريددة صددغير ل ومددا ار س ددا مددن كهمددال
للعة دداا العخصددديةل و صدددور الجوانددت الوجدانيدددةل واإلسدددراة ددع الفرديدددة والتندددا س وتغليدددت
المصال الااتية علع المصال العامةل وتعير الدراساا كلع ارتبدام مداو ار المد ا بالرضدا عدن
الةيددا وارتبددام العددسا بالسددخم والتددامر مددن الةيددا ل فددع كةدددى الدراسددا علددع العددبات ددع
امريكا كانا معامةا ابرتبام بين ماو ار الم ا والرضا عدن الةيدا بعدكل عدام ةدوالع 1,72
وهو معامل ارتبام عال).( Thompson, B. L., et al., ,2007
ويتمي د العمددل ابكدداديمع داخددل الجامعددة بصددفة عامددة والكليدداا بصددفة خاصددة بتكدددس
ابعمددال ابكاديميددة والم ددام البةثيددةل ويصددب عضددو هيئددة التدددريس ددع خضددم تلددك ابعمددال
والم ددام وعليدده أن ينج هددا ددع أو دداا مةدددد ل و ددد بةرددا الباةثددة الةاليددة مددن خددةل عمل ددا
كعضو هيئة تدريس بكةد الكلياا أن هناك تداخل ع الم ام وابعمال مما يدؤثر علدع انجا هدال
وأن انجا هددا يددكتع بعددكل تسليدددى ويمكددن أن يكخددا العضددو الكثيددر مددن الو ددا ددع اتمام ددا دون
مرعا لل من أو مدى ابستفاد من هاا العمدل دع تةسيد أهدا ده المسدتسبليةل وأن مدن الم دام
الرئيسية لعضدو هيئدة التددريس م امده البةثيدة والتدع تتملدت ندو مدن اببددا والداى تعدد أةدد
مكوناته الاكا التع يجدت أن تتدوا ر لددى الباةدا لكدع يسديميل مواج دة معدكلة بةثدهل ولنددر
الدراسدداا التددع اجريددا ددع هدداا المجددال وكددالك ددع ةدددود علددم الباةثددة لددم تجمددل دراسددة بددين
المتغيرين الخاصة بالدراسة الةالية وبخاصة علدع أعضدا هيئدة التددريس بالجامعدةل ممدا د دل
الباةثة الةاليدة لدراسدة العة دة بدين مداو ار المد ا لددى أعضدا هيئدة التددريس وبدين اكدا هم
ابجتماععل وكالك دراسة الفرو بين أعضا هيئة التدريس ع ندو الكليدة(علميدة -نرريدة)ل
والنو (اكور -كناا).
وتصيغ الباةثة معكلة الدراسة الةالية ع السؤال الرئيسع التالع:
ماالعة ة بين ماو ار الم ا والاكا ابجتماعع لدى أعضا هيئة التدريس بالجامعة؟
ويعت من هاا التساؤل عدد من التساؤبا الفرعية التالية:
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 -6هددل توجددد عة ددة ارتباميددة بددين متوسددماا درجدداا أعضددا هيئددة التدددريس ددع مسدداييس
ماو ار الم ا والاكا ابجتماعية؟
 -5هل توجد رو ااا دبلة كةصائية بين متوسماا درجاا أعضدا هيئدة التددريس(كليداا
عملية – كلياا نررية) ع مساييس ماو ار الم ا والاكا ابجتماعية؟
 -1هدددددل توجدددددد دددددرو ااا دبلدددددة كةصدددددائية بدددددين متوسدددددماا درجددددداا أعضدددددا هيئدددددة
التدريس(اكور -كناا) ع مساييس ماو ار الم ا والاكا ابجتماعية؟
 -5هددل يوجددد تددكثير دال اةصددائيام للتفاعددل الثنددائع بددين النددو (اكددور -كندداا) ونددو التخصد

(علميددة –نرريددة) علددع مدداو ار الم د ا والدداكا ابجتمدداعع لدددى أعضددا هيئددة التدددريس
بالجامعة؟

 -2هددل يمكددن التنبددؤ بالدداكا ابجتمدداعع لدددى أعضددا هيئددة التدددريس بالجامعددة بمعلوميدددة
درجات م ع ماو ار الم ا ؟

أهداف الدراسة:
تةاول هاه الدراسة الوصول كلع انجا اتهداة الرئيسية التالية:
 الكعة عن مبيعة العة ة بين أبعاد ماو ار المد ا وأبعداد الداكا ابجتمداعع لددى أعضداهيئة التدريس بالجامعة.
 الكعدددة عدددن الفدددرو بدددين أعضدددا هيئدددة التددددريس بالجامعدددة (اكدددور –كنددداا)ل (كليدددااعملية -كلياا نرريدة) د أبعداد مداو ار المد ا (ابنتبداه كلدع المعداعرل وضدو المعداعرل
تعديل الم ا ).
 الكعدددة عدددن الفدددرو بدددين أعضدددا هيئدددة التددددريس بالجامعدددة (اكدددور –كنددداا)ل (كليدددااعمليدددة -كليددداا نرريدددة) دددد أبعددداد الددداكا ابجتمدددداعع (الم ددداراا ابجتماعيدددةل الددددوعع
ابجتماععل م اراا ةل المعكةا).
 -الكعة عن تكثير التفاعدل بدين الندو (اكدور -انداا)ل والتخصد

(كليداا علميدة -كليداا

نرريددة) علددع أبعدداد مدداو ار المد ا وأبعدداد الدداكا ابجتمدداعع لدددى أعضددا هيئددة التدددريس
بالجامعة.
 التنبددؤ بالدداكا ابجتمدداعع لدددى أعضددا هيئددة التدددريس بالجامعددة بمعلوميددة درجددات م ددعماو ار الم ا .
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الةالية ع مف وم ماو ار الم ا ةيدا ُيعدد مدن المفداهيم الةديثدة نسدبيام

ددع التدراا النفسددعل ةيددا ل دداا المف ددوم أهميددة دع
السل واإلكتئاتل خبر ماو ار الم ا تجعدل العدخ

ددم الكثيددر مددن مردداهر السددلوك اإلنسددانع مثددل

يسدعع لتسيديم وتنرديم ات كدار والمعداعر التدع

تسددة و ار ةابتدده واخفا اتدده الم اجيددة التددع تضددعه ددع موا ددة متعسددد وتسددبت لدده أةددداا ضدداغمة
ولالك يتملت من الفرد كتخاا مو ة ةاسم لمواج ت ا والتخل
يددؤهةن العددخ

من ا ل اا دإن تسيديم وتنرديم المد ا

كلددع اإل نتبدداه ت كدداره ومعدداعره ومددن ثددم تعددديل ات كددار السددلبية التددع تتسددبت ددع

اتم جة والةابا السلبية(سعد مةمد سعدل.)61 :5165
وتتةدد أهمية الدراسة الةالية يما يلع:
 -6بنا مسياسين ااا خصائ

سيكومترية جيد وهمدا(مداو ار المد ا – الداكا ابجتمداعع)

يمكن استخدام ا ع ياس المتغيراا ع البيئة العربية.
 -5ابستفاد من نو العة ة ابرتبامية بدين كدل مدن مداو ار المد ا والداكا ابجتمداععل ممدا
يوجدده أنرددار السددائمين علددع وضددل مةتددوى الب درامج التدريبيددة لتنميددة دددراا أعضددا هيئددة
التدريس ع اتخا ب دال لمدا ل دا مدردود ايجابيدام علدع اتدا الم ندع وات كداديمع والم داراا
الةياتيددة لدددى أعضددا هيئددة التدددريسل ممددا يسد م بإجابيددة ددع كيفيددة مواج ددة معددكةت م

داخل العمل أو خارجه.

حدود الدراسة :
تتةدددد الدراسددة الةاليددة بدراسددة مدداو ار الم د ا وعة تدده بالدداكا ابجتمدداعع لدددى أعضددا هيئددة
التددددريس بجامعدددة أسدددوان مدددن الندددوعين(اكدددور -كنددداا) بالكليددداا العلميدددة والكليددداا النرريدددة للعدددام
الدراسددع ()5162-5167ل كمددا تتةدددد ددع ضددو اتدواا المسددتخدمة والمعالجددة اإلةصددائية د
ضو وأهداة وأهمية ومعكلة الدراسة.
مفاهيم الدراسة:
تتضددمن الدراسددة الةاليددة علددع مجموعددة مددن المفدداهيم الت د يمكددن عرض د ا بعددكل كجرائ د
موج متفسام مل اتدواا الت تم استخدم ا

الدراسة الةالية وتعمل:

اوالً :ماوراء املزاج Meta -Mood
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عر ه كة مدن )Tolegenova,A., Kustubayeva,A. , Matthews,G.,(2014علدع كنده "
ميل الفرد المسدتمر والنسدبع للتكمدل دع معداعره وأ كداره التدع تسدة و ار ةالتده الم اجيدةل والدك دع
ضو كنتبداه العدخ

ةدول

لمعداعره ووضدوة ا بالنسدبة لدهل ومدا تتضدمنه مدن معتسدداا العدخ

ةالته الم اجية السلبيةل ومةاولته إلصةة ا".
أما التعرية اإلجرئ

ع الدراسدة الةاليدة لمداو ار المد ا

دو" ددر الفدرد علدع التمييد بدين

اتم جة والسدر علع اصة المد ا السدلبع واسدترداد المد ا اإليجدابع وتةسدين نوعيدة الفكدر خدةل
تر منية مةدد " ويتكون ماو ار الم ا من:
 اإلنتبدداه كلددع المعدداعر وهددع "تعددير كلددع كفددا

الفددرد ددع الف ددم واليسرددة ك ا اإلنفعددابا التددع

يسير ب ال سوا كانا معاعر ة نل ر ل أو غضت".
ةسيسددة كنفعابتدده وكددالك كن ددا تددؤدى كلددع غيددات الج ددل

 وضددو المعدداعر وهددع" تبددين للعددخ
يما يتعل بالمعاعر الااتية".

لتعددديل ةالتدده الم اجيددة والددك مددن خددةل اسددتخدام

 تعددديل الم د ا وهددع" تعددير دددر العددخ

اسددتراتيجياا تعددديل وصدديانة الم د ا من ددا امالددة تددر الم د ا الجيدددل ومةاولتدده كصددة ةالتدده
الم اجية السيئة التدع يعدانع من دا" .ويسداس مداو ار المد ا بالدرجدة الكليدة التدع يةصدل علي دا
المالت ع المسياس المستخدم ع الدراسة الةالية.
ثانياً :الذكاء اإلجتماعى Social Intelligence

ويعر دده ) Rahim,M., Civelek,I., Liang,F.,(2015علددع كندده " السدددر علددع
والعة دداا ابجتماعيددةل أى السدددر علددع

ددم ات دراد

ددم معدداعر اآلخددرين والتميي د بين مددا والسدددر علددع

ددم

اتجاهات م ودوا ع م والتصرة بةكمة ةيال ا والسدر علع التعامل بفاعلية مل اآلخرين".
أمددا التعريددة اإلجرئ د

ددع الدراسددة الةاليددة للدداكا ابجتمدداعع

ددو" السدددر علددع

ددم معدداعر

وأ كار اآلخرين والتعامل مل البيئة بنجا وابستجابة بمريسة اكيدة دع الموا دة ابجتماعيدة وتسددير
العدددخ

لخصدددائ

المو دددة تسددددي امر صدددةيةام وابسدددتجابة لددده بمريسدددة مةئمدددة بندددا علدددع وعيددده

ابجتماعع" .ويتكون الاكا ابجتماعع من :

 الم دداراا ابجتماعيددة :وتعددير كلددع دددراا الفددرد علددع اسددتخدام م دداراا التفاعددل ابجتمدداعع
الكة مل اآلخرين.
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 الدوعع ابجتمداعع :وتعددير كلدع الصددور الاهنيدة للفدرد عددن وا عده ابجتمدداععل والمتمثلدة ددع
مجموعددة ات كددار والمعدداعر والسددلوكياا التددع تعبددر عددن ادراكدده ل دداا الوا ددلل والتددع غالبددام
ماتكون مستمد من هاا الوا لل ثم تعود لتؤثر ع

تجاهه".

دم الفدرد ل داا الوا دلل وتمعدكل اسدتجابته

 ةل المعكةا ابجتماعية :ويعير كلع العملية السدلوكية وابنفعاليدة والمعر يدة المعسدد والتدع
يستخدم ا الفرد لتتوا

مل المعكلة التع يواج دا دع أنمدام ةياتده اليوميده".ويسداس الداكا

ابجتماعع بالدرجدة الكليدة التدع يةصدل علي دا المالدت دع المسيداس المسدتخدم دع الدراسدة
الةالية.

إجراءات الدراسة:
أوالً :العينة
تم تةديد عينة الدراسة الةالية من مجتمل أعضا هيئدة التددريس بجامعدة أسدوانل والدك
بإتبا الخمواا التالية:
اختيار عدد من الكلياا العلمية وهع(ال راعدة -العلدوم -ال ندسدة -التمدرير)ل والنرريدة
وهع(اآلدات – الخدمدة اإلجتماعيدة -التربيدة)ل وتعدد مبيعدة الكليدة سدوا عمليدة أو نرريدة مدن
متغيراا الدراسدة الةاليدةل واختيدار أعضدا هيئدة التددريس مدن الندوعين(اكدور -كنداا)ل لكدون
عامل النو يعد من متغيراا الدراسة الةالية.
و ددد بلددغ عدددد أ دراد عينددة البةددا الةددالع( )562مددن أعضددا هيئددة التدددريسل والجدددول
التالع يوض تصنية العينة:
جدول()1
توصيف عينة البحث النهائية وعددها
المتغيرات

تصنيف المتغيرات

العدد

النوع

ذكور
إناث

111
28

الكليات م حيث طبيعتها
التخصصية

(الزراعة -العلوم -الهندسة -التمريض)
(اآلداب – الخدمة اإلجتماعية -التربية)

181
09
811

العدد االجمالى

- 615 -

ماوراء المزاج لدى أعضاء هيئة التدريس وعالقته بالذكاء االجتماعي.

يتض من الجدول الساب أن ةجم العينة الن ائية د بلغ( )562مدن اعضدا هيئدة التددريس
من م ()652عضوام بالكلياا العلميةل ()11عضوام بالكلياا النرريةل وكدالك مدن ةيدا الندو دد بلدغ

عدد الاكور()611عضوامل ومن اإلناا( )25عضوام.

ثانياً :األدوات
لسيدداس متغي دراا الدراسددة الةاليددةل امددا الباةثددة الةاليددة بإعددداد مسياسددين ُيمكددن اسددتخدام م

للوصول كلع اإلجابة عن التساؤبا الخاصة بالدراسدة الةاليدة والتةسد مدن صدةة الفدرورل و يمدا
يلع استعراضام لتلك اتدواا:

مقياس ماوراء املزاج:
امدددا الباةثدددة الةاليدددة بإعدددداد مسيددداس مددداو ار المددد ا
السددابسةل وكددالك ددع ضددو مسيدداس

دددع ضدددو اإلمدددار النردددرى والدراسددداا

) ،Rey,L.,et al.,,(2012لخبددر مدداو ار الم د ا ل ومسيدداس

) ،Fernández-Berrocal, P., et al., (2004لسمة مداو ار المد ا لومسيداس Palmer, B. R.,

) Gignac, G., et al., (2003وبنا ام علع الك تم تسسيم المسياس الةالع كلع ثةا ابعاد هما:
 -اإلنتباه كلع المعاعر

Attention to feeling

 -وضو المعاعر

Clarity of feeling

 -تعديل الم ا

Repair mood

و د و عا العبداراا تةدا ثدةا ابعدادل لكدل بعدد( )61عبدار ل ويسابدل كدل عبدار ثةثدة اختيداراا
هع(دائما-اةيانام-ناد امر) توض رأى من يمب علي م المسياس.

اخلصائص السيكومرتية للمقياس:
تددم تمبي د مسيدداس مدداو ار الم د ا علددع عينددة اسددتمةعية مددن أعضددا هيئددة التدددريسل بلددغ
عددهم ( )11عضو من كلياا مختلفةل وتصةةيه وةسات كل من الصد والثباا.

أوالً  :صدق املقياس
صدق متييز مفردات املقياس
تم ةسات صد تمييد مفدرداا مسيداس مداو ار المد ا مدن خدةل أخدا الدرجدة الكليدة لكدل بعدد
من أبعاد مسياس ماو ار المد ا

(ثةثدة أبعداد) مةكدام للةكدم علدع صدد مفرداتده عدن مريد ترتيدت

الدرجة الكلية لكل بعد ترتيبام تنا ليامل وتم أخا أعلع  ٪57وأدندع  ٪57مدن الددرجاا لتُمثدل مجموعدة
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أعلع  ٪57من درجاا اتعضا اوى المسدتوى اتعلدعل وبلدغ عدددهم 55عضدول وتُمثدل مجموعدة
أدنع  ٪57من درجاا اتعضا اوى المستوى اتدنعل وبلغ عددهم 55عضو.

دع كدل مفدرد مدن مفدرداا المسيداسل وتدم

وتم ةسات متوسماا درجداا مجمدوعتع اتعضدا

اسددتخدام النسددبة الةرجدددة  Critical Ratioددع المسارندددة بددين متوسدددماا درجدداا مجمدددوعتع
اتعضا لمعر ة معامةا تميي المفرداال إاا كاندا يمدة النسدبة الةرجدة≤ 6,11دإن الدك ُيةددد
لنددا مسددتوى ثسددة  1,12وعددك مسددداره  1,12ددع ضددو المسدداةاا المعياريددةل أمددا كاا كانددا يمددة
النسبة الةرجدة≤  5,22دالك ُيةددد لندا مسدتوى ثسدة مسدداره  1,11وعدك مسدداره  1,16دع ضدو

المسدداةاا المعياريددةل ويؤكددد الددك أن الفددر السددائم بددين المتوسددمين لدده دبلددة كةصددائية أكيددد وب
يرجل كلع الصد ةل أى أن هاه النسبة تمي تميي ام واضةام بين المستويين اتعلدع واتدندع ( دؤاد أبدو
ةمت وثمال صاد ل.)5161

ويوض جدول ( )5معامةا تميي مفرداا مسياس ماو ار الم ا

.

جدول ()8
معامالت تمييز مفردات مقياس ماوراء المزاج
البعد األول

البعد الثالث

البعد الثانى

م

التمييز

م

التمييز

م

التمييز

1

8,20

*

11

4,81

*

81

1,11

*

8

1,11

*

18

1,84

*

88

8,24

*

1

1,94

*

11

*

81

4

1,81

*

14

1

1,44

*

11

4

1,90

*

14

1

8,81

**

11

2

1,41

*

12

0

1,41

19

8,14

1,21

8,12

**

*

84

1,11

*

**

81

1,14

*

**

84

**

81

*

82

*

10

1,11

*

89

1,14

8,11
8,12
8,14
8,11

1,21

* دال عند مستوى 1,10

8,09
4,11
1,14

*
*
*

*

80

1,41

*

*

19

8,12

*

** دال عند مستوى 1,10

ويتضدد مددن الجدددول السدداب أندده توجددد ددرو دالددة عنددد مسددتوي  1,12 – 1,16بددين
متوسددماا درجدداا مجمددوعتع اتعضددا مرتفعددع ومنخفضددع مدداو ار الم د ا ل ددع عوامددل المسيدداس
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لصددال اتعضددا مرتفعددع مدداو ار الم د ا ل أى أن عوامددل المسيدداس تمي د تمي د ام واضددةام ودابم بددين

اتعضا مرتفعع ومنخفضع ماو ار الم ا ل وهداا يددل علدع صدد عوامدل المسيداس دع يداس مدا
وضعا لسياسه(ماو ار الم ا ).

الصدق باستخدام (كا:)²
اما الباةثة الةالية بةسات صد المسياس عن مري ةسات يم (كا )²لةسن الممابسة
ومستوى الدبلة والجدول( )1يوض

يم (كا )²ودبلت ا اإلةصائية.
جدول()1

م
1
8
1
4
1
4
1
2
0
19

قيمة
(كا)²
11,41
14,18
0,11
11,48
0,18
14,18
11,21
18,84
14,48
10,11

قيم (كا )²لكل عبارة م عبارات مقياس ماوراء المزاج
قيمة
مستوى م
قيمة
مستوى م
(كا)²
الداللة
(كا)²
الداللة
0,01 81 9,91
0,40
11 9,91
12,11 88 9,91 11,14 18 9,91
11,82 81 9,91 14,10 11 9,91
0,41 84 9,91 11,44 14 9,91
89,14 81 9,91
2,04
11 9,91
0,11 84 9,91
0,10
14 9,91
14,21 81 9,91 14,12 11 9,91
0,44 82 9,91 10,12 12 9,91
12,11 80 9,91 19,11 10 9,91
11,14 19 9,91 11,41 89 9,91

مستوى
الداللة
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91

يتض من الجدول الساب أن جميدل ديم (كدا )²للعبداراا ااا دبلدة اةصدائية عندد مسدتويع
1,16ل  1,12ل ممددا يددددل علدددع أن مسيددداس مددداو ار المددد ا يعدددد صددداد امل وأنددده يسددديس لمدددا وضدددل

لسياسه.

ثانياً :ثبات املقياس
ثبات االتساق الداخلى:
ويدداكر صددة مةمددود عددةم(5115ل  ")625أندده يمكددن ةسددات ثبدداا ابختبددار عددن مريدد
ةسددات معامددل ابتسددا الددداخلع  ،Internal Consistencyددتم ةسددات معددامةا اتسددا اا درجدداا

- 612 -

ماوراء المزاج لدى أعضاء هيئة التدريس وعالقته بالذكاء االجتماعي.

عوامل المسياس بالدرجة الكلية للمسياسل بعد ةاة درجدة العامدل مدن الدرجدة الكليدة للمسيداس ةتدع
ب تؤثر ع يمة معامل ابتسا الناتج كما هو موض

ع الجدول التالع:

جدول()4
معامالت اتساقات درجات عوامل المقياس بالدرجة الكلية للمقياس(ن=)09
الداللة
معامل االتساق
عوامل المقياس
9,91
9,21
االنتباه إلى المشاعر
9,91
9,28
وضوح المشاعر
9,91
9,24
تعديل المزاج

وتم ةسددات معددامةا ابتسددا اا الداخليددة (معدامةا الثبدداا) لبنيددة المسيدداس باسددتخدام معادلددة
الفا( )αكرونباك كما هو موض

ع الجدول التالع:

جدول()1
معامالت ثبات عوامل المقياس والدرجة الكلية للمقياس باستخدام معادلة الفا( )αكرونباك (ن=)09
الداللة
معامل االتساق
عوامل المقياس
9,91
9,24
االنتباه إلى المشاعر
9,91
9,29
وضوح المشاعر
9,91
9,21
تعديل المزاج

طريقة إعادة االختبار:
تم تمبي المسياس مر ثانية علع العينة ابسدتمةعيةل وبعدد ثدةا اسدابيل مدن كجد ار التمبيد
اتولل وتدم ةسدات معدامةا ابرتبددام (معدامةا الثبداا) بدين درجدداا أ دراد العيندة ابسدتمةعية ددع
التمبيسين كما هو موض

ع الجدول التالع:

جدول()4
معامالت ثبات عوامل المقياس والدرجة الكلية للمقياس بطريقة إعادة االختبار (ن=)09
الداللة
معامل الثبات
عوامل المقياس
9,91
9,24
االنتباه إلى المشاعر
9,91
9,21
وضوح المشاعر
9,91
9,21
تعديل المزاج
9,91
9,22
االختبار ككل
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الصورة النهائية للمقياس:
يتكون المسياس من ( )11عبار وتم تكرار ثةا عباراا لسياس مددى صدد الفدرد دع كجاباتده
علدددع السيددداسل وبالتدددالع أصدددب المسيددداس يتكدددون دددع صدددورته الن ائيدددة مدددن ()11عبدددار بمسيددداس
استجابة ثةثع مو

علع ثةا ابعاد.

تصحيح املقياس:
يدتم تصدةي المسيداس مبسدام لمريسدة ليكدرا  LIKERTبةيدا يختدار العضدو بدديل مدن البددائل

الثةثددة للعبدداراا وهد علددع الترتيددت :دائمدام– أةياندام– ندداد امرل بةيددا يكددون التصددةي مسددابةم للدددرجاا

التنا ليددة (1ل 5ل  )6د ةالددة العبدداراا اإليجابيددةل أمددا د ةالددة العبددار السددالبة يكخددا التص دةي

اتر ام التصداعدية (6ل 5ل  )1لتسابدل علدع ترتيدت ابختيداراا السدابسةل وتتدراو درجدة العضدو علدع
المسياس يمدا بدين  11درجدة كةدد أدندعل 11درجدة كةدد أ صدعل وبالتدالع دإن الدرجدة الكليدة علدع
المسيدداس تسدداوى مجمددو درجدداا العضددو ددع أبعدداد المسيدداس الثةثددة أو تسدداوى مجمددو درجدداا
العضو علع بنود المسياس(  )11وتُعدير الدرجدة المرتفعدة علدع المسيداس كلدع تمتدل العضدو بسدمة
ماو ار الم ا (ملة .)6

ويتض مما سب أن مسياس ماو ار الم ا

يتمي بمعامةا صدد وثبداا مرضديةل ممدا يؤكدد

صةةية استخدامه ع الدراسة الةالية.

مقياس الذكاء االجتماعى:
اما الباةثة الةالية بإعداد مسياس الاكا ابجتماعع ع ضو اإلمار النررى والدراساا

السابسةل وكالك ع ضو مسياس مةمد اسماعيل(،)5111

Maltese,A., Alesi,M.,

Alù,A.,(2012).؛ ) Pinto,J., Faria,L., Taveira,M.,(2014وبنا ام علع الك تم تسسيم
المسياس الةالع كلع ثةا ابعاد هما:
 -الم اراا ابجتماعية

social skills

 -الوعع ابجتماع

Social awareness

 -م ار ةل المعكةا

Problem solving skills

و د و عا العباراا تةا ثةا ابعادل ويسابل كل عبار ثةثة اختياراا هع(دائما-اةيانام-

ناد امر) توض رأى من يمب علي م المسياس.
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اخلصائص السيكومرتية للمقياس:
تم تمبي مسياس علدع عيندة اسدتمةعية مدن أعضدا هيئدة التددريسل بلدغ عدددهم ()11
عضو من كلياا مختلفةل وتصةةيه وةسات كل من الصد والثباا.

أوالً  :صدق املقياس
صدق متييز مفردات املقياس
تدم ةسدات صدد تمييد مفدرداا مسيداس الداكا ابجتمداعع مدن خدةل أخدا الدرجدة الكليددة
لكدل بعددد مددن أبعدداد مسيدداس الداكا ابجتمدداعع (ثةثددة أبعدداد) مةكدام للةكدم علددع صددد مفرداتدده عددن

مري ترتيت الدرجدة الكليدة لكدل بعدد ترتيبدام تنا ليدامل وتدم أخدا أعلدع  ٪57وأدندع  ٪57مدن الددرجاا

لتُمثل مجموعة أعلدع  ٪57مدن درجداا اتعضدا اوى المسدتوى اتعلدعل وبلدغ عدددهم 55عضدول
وتُمثل مجموعة أدنع  ٪57من درجاا اتعضا اوى المستوى اتدنعل وبلغ عددهم 55عضو.
وتم ةسات متوسدماا درجداا مجمدوعتع اتعضدا

دع كدل مفدرد مدن مفدرداا المسيداسل

وتددم اسددتخدام النسددبة الةرجددة  Critical Ratioددع المسارنددة بددين متوسددماا درجدداا مجمددوعتع
اتعضا لمعر ة معامةا تميي المفرداال إاا كاندا يمدة النسدبة الةرجدة≤ 6,11دإن الدك ُيةددد
لنددا مسددتوى ثسددة  1,12وعددك مسددداره  1,12ددع ضددو المسدداةاا المعياريددةل أمددا كاا كانددا يمددة
النسبة الةرجدة≤  5,22دالك ُيةددد لندا مسدتوى ثسدة مسدداره  1,11وعدك مسدداره  1,16دع ضدو

المسدداةاا المعياريددةل ويؤكددد الددك أن الفددر السددائم بددين المتوسددمين لدده دبلددة كةصددائية أكيددد وب
يرجل كلع الصد ةل أى أن هاه النسبة تمي تميي ام واضةام بين المستويين اتعلدع واتدندع ( دؤاد أبدو
ةمت وثمال صاد ل.)5161

ويوض جدول ( )7معامةا تميي مفرداا مسياس الاكا ابجتماعع.
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جدول ()1
معامالت تمييز مفردات مقياس الذكاء االجتماعى
البعد األول

البعد الثالث

البعد الثانى

م

التمييز

م

التمييز

م

التمييز

1

*1,10

11

*1,12

84

*1,84

8

8,91
**

14

*8,09

81

*1,24

1

*1,21

11

*1,19

82

*8,22

4

*8,40

14

*1,91

80

*1,11

1

*8,41

11

*4,14

19

**8,14

4

*1,10

12

* 1,11

11

*4,20

1

*8,04

10

*1,12

18

**8,11

2

*8,00

89

**8,11

11

*8,09

0

*8,01

81

*1,82

14

*1,11

19

*1,14

88

*1,11

11

*1,44

11

*1,81

81

*4,11

14

*1,11

18

*8,44

84

*1,14

11

*8,42

81

*1,91

12

*1,18

10

*8,09

** دال عند مستوى 1,10

* دال عند مستوى 1,10

ويتضددد مدددن الجددددول السددداب أنددده توجدددد دددرو دالدددة عندددد مسدددتوي  1,12 – 1,16بدددين
متوسماا درجاا مجموعتع اتعضا مرتفعع ومنخفضدع الداكا ابجتمداععل دع عوامدل المسيداس
لصال اتعضدا مرتفعدع الداكا ابجتمداععل أى أن عوامدل المسيداس تميد تميد ام واضدةام ودابم بدين

اتعضا مرتفعع ومنخفضع الاكا ابجتمداععل وهداا يددل علدع صدد عوامدل المسيداس دع يداس
ما وضعا لسياسه(الاكا ابجتماعع).

الصدق باستخدام (كا)²
امددا الباةثددة الةاليددة بةسددات صددد المسيدداس عددن مريد ةسددات دديم (كددا )²لةسددن الممابسددة
ومستوى الدبلة والجدول( )2يوض

يم (كا )²ودبلت ا اإلةصائية.
جدول()2
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م
1
8
1
4
1
4
1
2
0
19
11
18
11

قيمة
(كا)²
14,11
2,40
11,48
14,14
0,81
11,11
81,81
18,11
0,12
10,44
89,84
2,22
11,48

قيم (كا )²لكل عبارة م عبارات مقياس الذكاء االجتماعى
قيمة
مستوى م
قيمة
م
مستوى
(كا)²
الداللة
(كا)²
الداللة
81,48 81 9,91 14,10 14
9,91
14,41 82 9,91 81,81 11
9,91
2,21 80 9,91
0,82 14
9,91
0,40 19 9,91 11,41 11
9,91
11,11 11 9,91 81,84 12
9,91
0,81 18 9,91 89,80 10
9,91
14,14 11 9,91
0,41 89
9,91
2,02 14 9,91 12,82 81
9,91
11,08 11 9,91 11,10 88
9,91
89,12 14 9,91
0,88 81
9,91
14,10 11 9,91 10,41 84
9,91
11,44 12 9,91 12,40 81
9,91
2,04 10 9,91
0,14 84
9,91

مستوى
الداللة
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91
9,91

ويتض من الجدول الساب أن جميل يم (كا )²للعباراا ااا دبلدة اةصدائية عندد مسدتويع
1,16ل  1,12ل ممددا يدددل علددع أن مسيدداس الدداكا ابجتمدداعع يعددد صدداد امل وأندده يسدديس لمددا وضددل

لسياسه.

ثانياً :ثبات املقياس
ثبات االتساق الداخلى
ويدداكر صددة مةمددود عددةم(5115ل  ")625أندده يمكددن ةسددات ثبدداا ابختبددار عددن مري د
ةسات معامل ابتسدا الدداخلع  ،Internal Consistencyدتم ةسدات معدامةا اتسدا اا درجداا
عوامل المسياس بالدرجة الكلية للمسياسل بعد ةاة درجدة العامدل مدن الدرجدة الكليدة للمسيداس ةتدع
ب تؤثر ع يمة معامل ابتسا الناتج كما هو موض
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جدول()0
معامالت اتساقات درجات عوامل المقياس بالدرجة الكلية للمقياس(ن=)09
الداللة
معامل االتساق
عوامل المقياس
9,91
9,21
المهارات االجتماعية
9,91
9,24
الوعى االجتماعى
9,91
9,28
مهارة حل المشكالت

وتم ةسات معامةا ابتسدا اا الداخليدة (معدامةا الثبداا) لبنيدة المسيداس باسدتخدام معادلدة
الفا( )αكرونباك كما هو موض

ع الجدول التالع:

جدول()19
معامالت ثبات عوامل المقياس والدرجة الكلية للمقياس باستخدام معادلة الفا( )αكرونباك (ن=)09
الداللة
معامل االتساق
عوامل المقياس
9,91
9,21
المهارات االجتماعية
9,91
9,10
الوعى االجتماعى
9,91
9,21
مهارة حل المشكالت
طريقة إعادة االختبار:

تم تمبي
التمبي

المسياس مر ثانية علع العينة ابستمةعيةل وبعد ثةا اسابيل من كج ار

اتولل وتم ةسات معامةا ابرتبام (معامةا الثباا) بين درجاا أ راد العينة

ابستمةعية ع التمبيسين كما هو موضح فى الجدول التالى:
جدول()11
معامالت ثبات عوامل المقياس والدرجة الكلية للمقياس بطريقة إعادة االختبار (ن=)09
الداللة
معامل الثبات
عوامل المقياس
9,91
9,21
المهارات االجتماعية
9,91
9,24
الوعى االجتماعى
9,91
9,21
مهارة حل المشكالت
9,91
9,20
االختبار ككل

الصورة النهائية للمقياس:
يتكون المسياس من( )11عبار وتم تكرار ثةا عبداراا لسيداس مددى صدد الفدرد دع كجاباتده
علدددع السيددداسل وبالتدددالع أصدددب المسيددداس يتكدددون دددع صدددورته الن ائيدددة مدددن( )55عبدددار بمسيددداس
استجابة ثةثع مو

علع ثةا ابعاد.
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تصحيح املقياس:
يتم تصةي المسيداس مبسدام لمريسدة ليكدرا  LIKERTبةيدا يختدار العضدو بدديل مدن البددائل

الثةثددة للعبدداراا وهد علددع الترتيددت :دائمدام– أةياندام– ندداد امرل بةيددا يكددون التصددةي مسددابةم للدددرجاا

التنا ليددة (1ل 5ل  )6د ةالددة العبدداراا اإليجابيددةل أمددا د ةالددة العبددار السددالبة يكخددا التصددةي

اتر ام التصداعدية (6ل 5ل  )1لتسابدل علدع ترتيدت ابختيداراا السدابسةل وتتدراو درجدة العضدو علدع
المسياس يما بين ( )11درجة كةدد أدندعل(  )667درجدة كةدد أ صدعل وبالتدالع دإن الدرجدة الكليدة
علع المسياس تساوى مجمو درجداا العضدو دع أبعداد المسيداس الثةثدة أو تسداوى مجمدو درجداا
العضو علع بنود المسياس(  )11وتُعدير الدرجدة المرتفعدة علدع المسيداس كلدع تمتدل العضدو بسدمة
الاكا ابجتماعع(ملة .)5

ويتض مما سب أن مسيداس الداكا ابجتمداعع يتميد بمعدامةا صدد وثبداا مرضديةل
مما يؤكد صةةية استخدامه ع الدراسة الةالية.

اجراءات الدراسة:
 اختيدددار عيندددة الدراسدددة مدددن أعضدددا هيئدددة التددددريس بكليددداا جامعدددة أسدددوان العلميدددة
والنررية من الجنسين.
 بنددا مسيدداس مدداو ار الم د ا بددثةا ابعدداد (ابنتبدداه كلددع المعدداعرل وضددو المعدداعرل
تعديل الم ا ).
 بنددددا مسيدددداس الدددداكا ابجتمدددداعع بددددثةا ابعدددداد( الم دددداراا ابجتماعيددددةل الددددوعع
ابجتماععل م ار ةل المعكةا).
 تمبي المسياسين( مداو ار المد ا ل الداكا ابجتمداعع) علدع جميدل أ دراد العيندة سدوا
بالكلياا العملية والنررية من الاكور واإلناا.
 تجميل المسياسين من كل عضو من أ راد العينة الاى تم اجابته علي ا.
 اسدتخدام بعدر اتسداليت ابةصدائية بختبدار صددةة درور الدراسدةل ومدن بدين تلددك
اتسددداليت( اختبدددار"ا"ل معدددامةا ابرتبدددام ل تةليدددل التبددداين الثندددائع""5x5ل تةليدددل
ابنةدار).
 بعددد التةسدد مددن صددةة ددرور الدراسددة امددا الباةثددة بتفسددير النتددائج ددع ضددو
الفرور والدراساا السابسة واإلمار النررى.
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ع ضو نتائج الدراسة الةالية اما الباةثدة بدإ ت ار بعدر التوصدياا والبةدوا ااا



العة ة ع هاا المجال.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
للتةسددد مدددن صدددةة دددرور الدراسدددة الةاليدددة امدددا الباةثدددة باسدددتخدام بعدددر اتسددداليت
اإلةصائية مثل معامةا اإلرتبدامل اختبدار"ا"ل تةليدل التبداين الثندائع""5x5ل تةليدل اإلنةددارل علدع
النةو التالع:

نتيجة الفرض األول وتفسريها:
ين

الفرر اتول علع:

" ب توجد عة ة ارتباميه دالة كةصائيام بدين أبعداد مداو ار المد ا وأبعداد الداكا ابجتمداعع

لدى أعضا هيئة التدريس بالجامعة".

وللتةس من صةة هاا الفرر تم ةسات كل من معامل ابرتبام وةجدم التدكثير بدين أبعداد
مدداو ار المد ا (اإل نتبدداه كلددع المعدداعرل وضددو المعدداعرل تعددديل المد ا ) وأبعدداد الدداكا ابجتمدداعع
(الم اراا ابجتماعيةل الوعع ابجتماععل م ار ةل المعدكةا) لددى أعضدا هيئدة التددريسل عدن
مري ابستعانة ببرنامج ( )SPSS22, GPT , MBT 1.0كانا النتائج كما يل :
جدول ()18
معامالت االرتباط بي أبعاد المتغيرات لدى أعضاء هيئة التدريس.
أبعاد ماوراء المزاج
االنتباه إلى المشاعر
ｸ2
حجم التأثير
وضوح المشاعر
ｸ2
حجم التأثير
تعديل المزاج
ｸ2
حجم التأثير
الدرجة الكلية
ｸ2
حجم التأثير

المهارات
االجتماعية
*9,142
9,18
متوسط
9,912
9,999
ال يوجد
*9,119
9,98
صغير
*9,841
9,94
متوسط

أبعاد الذكاء ااالجتماعى
مهارة حل
الوعى
المشكالت
االجتماعى
**9,904 *9,884
9,98
9,94
صغير
متوسط
*9 ,841
9,911
9,91
9,991
متوسط
صغير
*9,141
*9,844
9,98
9,91
صغير
متوسط
*9,841
*9,844
9,91
9,91
متوسط
متوسط

*دال عند مستوى ,0,0

الدرجة
الكلية
*9,111
9,11
متوسط
*9,841
9,94
متوسط
*9,111
9,19
متوسط
*9,444
9,89
كبير

** دال عند مستوى 9091
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مددددن خددددةل جدددددول( )65يتضدددد وجددددود عة ددددة ارتباميددددة موجبددددة دالددددة كةصددددائيام عنددددد

مسددددتوى 1,16بددددين درجدددداا أعضددددا هيئددددة التدددددريس ددددع ابنتبدددداه كلددددع المعدددداعر و(الم دددداراا
ابجتماعيدددةل الدددوعع ابجتمددداععل والدرجدددة الكليدددة لمسيددداس الددداكا ابجتمددداعع)ل ةيدددا بلغدددا ددديم
معددامةا ابرتبددام (1,152ل 122 ,555ل) 1,1علددع الت دوالع .وكددالك بددين درجدداا أعضددا هيئددة
التدددددريس ددددع وضددددو المعدددداعر و(م ددددار ةددددل المعددددكةا ل والدرجددددة الكليددددة لمسيدددداس الدددداكا
ابجتمدداعع)ل ةيددا بلغددا دديم معددامةا ابرتبددام (1,516ل )1,552علددع التددوالع .وكددالك بددين
درجاا أعضا هيئة التدريس ع تعدديل المد ا و(الم داراا ابجتماعيدةل الدوعع ابجتمداععل م دار
ةددل المعددكةال والدرجددة الكليددة لمسيدداس الدداكا ابجتمدداعع)ل ةيددا بلغددا دديم معددامةا ابرتبددام
(1,611ل 1,515ل 1,652ل  )1,161علدددع التدددوالع .وكدددالك يوجدددد ارتبدددام بدددين الدرجدددة الكليدددة
لمسيدداس مدداو ار الم د ا لدددى أعضددا هيئددة التدددريس و(الم دداراا ابجتماعيددةل الددوعع ابجتمدداععل
م دددار ةدددل المعدددكةال والدرجدددة الكليدددة لمسيددداس الددداكا ابجتمددداعع)ل ةيدددا بلغدددا ددديم معدددامةا
ابرتبام (1,557ل 1,515ل 1,511ل  )1,551علع التوالع.كما وجددا عة دة ارتباميدة موجبدة
دالددة كةصددائيام عنددد مسددتوى 12ل 1بددين درجدداا أعضددا هيئددة التدددريس د ابنتبدداه كلددع المعدداعر
ودرجات م

م ار ةل المعكةا ةيا بلغا يمة معامدل ابرتبدام 111ل1ل ويمكدن تفسدير وجدود

عة دداا ارتباميددة موجبددة (152ل1ل 122ل1ل555ل )1بددين درجدداا أعضددا هيئددة التدددريس علددع
بعد ابنتباه كلع المعاعر ودرجات م ع أبعاد الاكا ابجتماعع وكدالك الدرجدة الكليدة كلدع أن مبيعدة
العمددل الجددامعع الدداى يتددي لكددة النددوعين(اكددور -كندداا) تةمددل المسددوؤلية الكاملددة ددع كددل مجددابا
العمددل اتكدداديمع ضدةم عددن الددك لدددي م السدددر علددع تنردديم اوات ددم وادارت ددا بفعاليددة ممددا يددؤدى كلددع
كثر الخبراا الةياتيدة لددي مل

دم مدن خدةل تعدامل م مدل اآلخدرين يتوصدلون كلدع أكبدر ددر ممكدن

من المعلوماا ويتعداملون مدل الموا دة الصدعبة ممدا يجعدل لددي م كةسداس بمعداعر اآلخدرين وثسدة
بالنفس والدا عية ولإلنجا والمثابر علع أدا م ام م بكفا

و در علع اتخاا السرار.

ويمكن تفسير وجود عة اا ارتبامية موجبدة (1,516ل  )1,552بدين درجداا أعضدا هيئدة
التدددريس علددع بعددد وضددو المعدداعر ودرجددات م ددع م ددار ةددل المعددكةا والدرجددة الكليددة كل د أن
أعضددا هيئددة التدددريس تتمتددل بوضددو المعدداعر نتيجددة كثددر الضددغوم والخبددراا اإلنفعاليددة التددع
يتعرضون ل ا التع تكداد أن تكدون بعدكل يدومع ةيدا يدرى)Queirós, M. M., et al., (2005
كلع أن م اراا وضو المعاعر تصب أكثر أهمية و اعلية تةدا الضدغوم التدع يتعدرر ل دا الفدردل
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كما يعير كلع أن ات راد الداين لددي م وضدو دع التمييد بدين اتم جدة بالضدرور يكدون لددي م ددر
علددع كصددة الم د ا السددلبع ومواج ددة الموا ددة اإلنفعاليددةل كا أعددار بددإن وضددو المعدداعر والسدددر
علع التميي م م ع التعا ع من اإلجترارية السلبية والضدغوم التدع يتعدرر ل دا الفدردل تن دا تدؤدى
دو امر ةاسمام ع التكمةا الجيد .

ويمكن تفسدير وجدود عة داا ارتباميدة موجبدة (1,611ل 1,515ل 161,652ل )1,1بدين

درجدداا أعضددا هيئددة التدددريس علددع بعددد تعددديل المدد ا ودرجددات م ددع أبعدداد الدداكا ابجتمدداعع
والدرجة الكلية كل كن أعضا هيئة التدريس تعد من العرائ الواعيدة دع المجتمدل التدع ل دا السددر
علع مواج ة تكثير المعكةا ابجتماعية واب تصادية وما تتبعه من ثثدار علدع سدلوك الفدرد ومدر
تفكيره والتع يمكن أيضا أن تؤثر علدع العة داا اإلنسدانية بدين ات دراد وبالتدالع يمكدن أن تدؤدى كلدع
ابتعاد الفرد عن المجتمل الاى يعدي
درت م علع مواج ة المعكةا.

يده ضدةم عدن الدك كلدع كن دم يملكدون وعدع ثسدا ع ي يدد مدن

ويمكن تفسدير وجدود عة داا ارتباميدة موجبدة (1,557ل 1,515ل 551,511ل )1,1بدين
الدرجددة الكليددة تعضددا هيئددة التدددريس علددع مسيدداس مدداو ار المدد ا ودرجددات م ددع أبعدداد الدداكا
ابجتماعع والدرجدة الكليدة كلد أن خبدر مداو ار المد ا تعدير كلدع وعدع العدخ

بم اجده ومعداعره

سدددوا كاندددا سدددلبية أو ايجابيدددة و درتددده علدددع تعدددديل اتم جدددة السدددلبية مدددن خدددةل تسيددديم الموا دددة
اإلنفعاليدة والم اجيدة التددع يتعدرر ل دا ومددن ثدم تنريمدهل أمددا بالنسدبة للداكا ابجتمدداعع

دو ُيمثددل

ةسدددن التصدددرة دددع الموا دددة واتوضدددا ابجتماعيدددةل والدددك مدددن خدددةل التوا ددد مدددل الموا دددة
ابجتماعيةل

و بمثابة السددر علدع كدراك الةدابا الم اجيدة لخخدرين والتمييد بين دا وادراك نوايداهم

ودوا ع م ومعاعرهمل والسدر علع التعامل بفعالية مل اآلخرين ومواج ت م والتكثير ي م.
وتتفد هداه النتدائج مدل دراسدة ) Seidita,v., Chella,A.,(2017ةدول عة دة الداكا
الوجدددانع بمكوندداا الدداكا ابجتمدداعع كلددع وجددود ارتبددام موجددت بددين الدداكا الوجدددانع وك دةم مددن:

الم دداراا ابجتماعيددةل ومواج ددة اآلخددرين والةددديا مع ددمل وم ار بددة الددااا دع الموا ددة ابجتماعيددة
المختلفددةل وابتجدداه اإليجددابع نةددو اآلخددرينل والتعددامة ابجتمدداعع والتعدداون مددل اآلخددرينل والسلد

ابجتماعع وكالك وجود ارتبام موجت دال كةصدائيام بدين الداكا الوجددانع سدوا تدم ياسده بمسيداس

التسرير الااتعل أو مسياس اآلدا .
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كمدا أكدد ) Dumitrescu,A., et al.,(2014دع دراسدت م علدع أن التواصدل مدل اآلخدرين
يعكددس دددر الفددرد علددع التعامددل مع ددم ومدددى تكيفدده مع ددم ومراعددا ةددابت م الم اجيددة وتةفي د هم
والتواصددل ابجتمدداعع بدددوره يوصددل الفددرد كلددع ابسددتفاد مددن كددل اتمدراة ابجتماعيددة المةيمددة بدده
ويعد اإلنسان ميتام دون عة اا اجتماعية التواصل يعنع الةيا .

أما دراسدة ) Fishman,A,(2006ككددا علدع أن المد ا السدلبع لده كنعكاسداا هامدة علدع

صدددةة اإلنسدددان النفسدددية والجسددددية كمدددا كنددده يدددؤثر علدددع عة ددداا العدددخ
الم دداراا ابجتماعيددةل ول دداا ددإن عدددم تمتددل العددخ

ابجتماعيدددة وتكدددوين

بددالخبراا المدداو ار م اجيددة المناسددبة التددع

تساعد الفرد علع مواج ة مثل هاه الموا ة يجعله أكثر عرضده مدن غيدره للمعاندا مدن اإلضدمرباا
الم اجية والنفسية.
وبفة د

أةجددام التددكثير المسابلددة لسدديم معددامةا اإلرتبددام ددع جدددول ( )65السدداب نجددد أن

جميددل أةجددام التددكثير تت دراو بددين كبيددر ومتوسددمة وصددغير وهدداا يعنددع أن ابرتبددام ب يرجددل كلددع
الصد ة أو أخما التجربدة وأنده ةسيسدع وجدوهرىل ومدن ثدم توضد النتدائج دو العة دة بدين درجداا
أعضا هيئة التدريس علع مسياس ماو ار الم ا ومسياس الاكا ابجتماعع.
من العرر الساب يتم ر ر الفرر الصفرى الخدا

" بعددم وجدود عة دة ارتباميدة دالدة

كةصائيام بين أبعاد ماو ار المد ا وأبعداد الداكا ابجتمداعع أعضدا هيئدة التددريس بالجامعدة"و بدول

الفرر البديل وهو:

"توجددد عة ددة ارتباميددة دالددة كةصددائيام بددين أبعدداد مدداو ار الم د ا وأبعدداد الدداكا ابجتمدداعع

لدى أعضا هيئة التدريس بالجامعة ".

نتيجة الفرض الثاني وتفسريها:
ين

الفرر الثان علع:

"ب توجددد ددرو ااا دبلددة كةصددائية بددين متوسددماا درجدداا أعضددا هيئددة التدددريس

كلياا(عملية -نررية)

أبعاد ماو ار الم ا وأبعاد الاكا ابجتماعع".

وللتةسد مددن صددةة هدداا الفددرر تددم كيجدداد المتوسددماا وابنة ار دداا المعياريددة و يمددة

"ا" للدددددرجاا التةصدددديلية المسابلددددة لكددددل مجموعددددة مددددن أعضددددا هيئددددة التدددددريس .ويوضدددد
جدول( )61الفر

كلياا نررية).

ع أبعاد ماو ار الم ا بين درجداا أعضدا هيئدة التددريس(كليداا عمليدة-
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جدول()11
الفرق فى أبعاد ماوراء المزاج بي درجات أعضاء هيئة التدريس كليات (عملية -نظرية).
أبعاد ماوراء المزاج

كليات عملية()184

كليات نظرية()20

قيمة"ت"

مستوى
الداللة
9,91

م

ع

م

ع

االنتباه إلى المشاعر

11,49

8,40

14,20

8,42

1,011

وضوح المشاعر

11,10

8,10

14,11

8,89

1,091

9,91

تعديل المزاج

11,11

8,41

14,18

8,11

1,099

9,91

يتض من جدول( )61الساب وجود رو ااا دالة كةصائية بدين متوسدماا

درجددداا أعضدددا هيئدددة التددددريس(كليددداا عمليدددة -كليددداا نرريدددة) دددع مسيددداس مددداو ار المددد ا

(ابنتبدداه كلددع المعدداعر ل وضددو المعدداعرل تعددديل المدد ا ) ةيددا تتجدده تلددك الفددرو لصددال

أعضددا هيئددة التدددريس ددع الكليدداا العمليددةل ةيددا كددان مسددتوى دبلددة تلددك الفددرو لةبعدداد

الثةثددة 1,12ل ويمكددن تفسددير الددك بددكن مدداو ار الم د ا تجعددل العددخ

يسددعع لتسيدديم وتنردديم

ات كددار والمعدداعر التددع تسددة و ار ةابتدده واخفا اتدده الم اجيددة التددع تضددعه ددع موا ددة معسددد
وتسبت لده أةدداا ضداغمة ولدالك يتملدت مدن الفدرد كتخداا مو دة ةاسدم لمواج ت دا والدتخل

من ددا ل دداا ددإن تسيدديم وتنردديم المد ا يددؤهةن العددخ

كلددع اإلنتبدداه ت كدداره ومعدداعره ومددن ثددم

تعددديل ات كددار السددلبية التددع تتسددبت ددع اتم جددة والةددابا السددلبيةل ومددن خددةل عمددل الباةثددة

كعضو هيئة تدريس ترى أن أعضا هيئة التدريس ع الكلياا العملية تتعامل مل اعدداد ليلدة
مددن المددةت ممددا يجعل ددم ددادرين اإلنتبدداه ووضددو معدداعرهم وكددالك تعددديل مدد اج م بعكددس

اعضا هيئة التددريس دع الكليداا النرريدة الداين يتعداملون مدل اعدداد كبيدر مدن المدةت ممدا

تجعل م غير ادرين علع اإلنتباه ووضو المعاعر وكالك تعديل م اج م.

ويؤكدد) Extremera,N., et al., (2009كلدع وجدود عة دة موجبدة بدين سدمة مداو ار

الم د ا والرضددا عددن الةيددا ل ومددن هنددا تتجسددد أهميددة خبددر مدداو ار المد ا

الكثير من الرواهر النفسية وخاصة عند المةت ع الكلياا العملية.

- 517 -

ددع

ددم وتعددخي

ماوراء المزاج لدى أعضاء هيئة التدريس وعالقته بالذكاء االجتماعي.
جدول()14
الفرق فى أبعاد الذكاء االجتماعى بي درجات أعضاء هيئة التدريس كليات (عملية -نظرية).
أبعاد الذكاء االجتماعى

كليات عملية()184

كليات نظرية()20

قيمة"ت"

مستوى
الداللة
غير دال

م

ع

م

ع

المهارات االجتماعية

41,11

8,11

41,81

8,81

1,481

الوعى االجتماعى

44,82

1,94

48,14

8,18

1,010

9,91

مهارة حل المشكالت

44,81

8,11

48,18

8,41

8,018

9,91

ويتضد مددن جدددول( )65السدداب وجددود ددرو ااا دالددة كةصددائية بددين متوسددماا

درجاا أعضا هيئة التدريس(كلياا عملية -كلياا نررية) ع مسياس الداكا ابجتمداعع

(الم اراا ابجتماعيةل الوعع ابجتماععل م دار ةدل المعدكةا) ةيدا تتجده تلدك الفدرو
لصال أعضا هيئة التدريس ع الكليداا العمليدةل ةيدا كدان مسدتوى دبلدة تلدك الفدرو

لةبعدداد الثةثددة 1,12لل ويمكددن تفسددير الددك بددكن الدداكا ابجتمدداعع هددو أةددد مكونددداا

الاكا  -كما اكر ثورنديك -وهو يتعل بالتفكير ع الناس وعة ات م كما أن ةل المعدكلة
من المكوناا ااا اتهمية ع الاكا ل كما أن اوى السددر العسليدة العاليدة لددي م ددر أكبدر

علع تنريم المعلوماا واستخدام استراتيجياا أ ضل للةل كالك دإن ددرت م علدع التصدور

الاهنع وتو ل الصور الن ائية للةل أكثرل من خةل عمل الباةثدة كعضدو هيئدة التددريس
ترى أن اعضا هيئة التدريس ع الكلياا العملية يععرون بمكانت م ابجتماعيدة وتفدو م
وتسددديرهم لدداوات م ممددا يجعل ددم أكثددر ثسددة ددع أنفسدد م ومددن ثددم مةاولددة التركيدد

المعدددكةال العدددخ

ددع ةددل

العملدددع لديددده م دددار معر يدددة تتبدددل التنرددديم المعر دددع العسلدددع دددع

العخصية وهاا ينمب علع ةل المعكةا مما يجعل العة دة بين مدا أمد ارم منمسيدام ومتو عدام
و د اتفسا هاه النتيجدة مدل مدا توصدل كليده دراسدة أندور جدةل أندور( )5161والتدع أكددا
علع أن المةت ع ات سام علمية يتفو دون علدع المدةت دع ات سدام النرريدة دع م دار

ةدددل المعدددكةا وكدددالك الدددوعع ابجتمددداععل بينمدددا ب يختلدددة المدددةت سدددوا
العلمية وات سام اتدبية ع الم اراا ابجتماعية.

من العرر الساب يتم ر ر الفرر الصفرى الخا

دددع ات سدددام

" بعدم وجدود درو ااا دبلدة

كةصددائية بددين متوسددماا درجدداا أعضددا هيئددة التدددريس كليدداا(عمليددة -نرريددة) دد أبعدداد
ماو ار الم ا وأبعاد الاكا ابجتماعع "و بول الفرر البديل وهو:
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"توجددد دددرو ااا دبلددة كةصدددائية بددين متوسدددماا درجدداا أعضدددا هيئددة التددددريس

كلياا(عملية -نررية)

أبعاد ماو ار الم ا وأبعاد الاكا ابجتماعع".

نتيجة الفرض الثالث وتفسريها:
الفرر الثالا علع:

ين

"ب توجددد ددرو ااا دبلددة كةصددائية بددين متوسددماا درجدداا أعضددا هيئددة التدددريس
أبعاد ماو ار الم ا وأبعاد الاكا ابجتماعع".

(اكور-كناا)

وللتةسد مددن صددةة هدداا الفددرر تددم كيجدداد المتوسددماا وابنة ار دداا المعياريددة و يمددة

"ا" للدددددرجاا التةصدددديلية المسابلددددة لكددددل مجموعددددة مددددن أعضددددا هيئددددة التدددددريس .ويوضدددد
جدول( )62الفر

ع أبعاد ماو ار الم ا بين درجاا أعضا هيئة التدريس(اكور -كناا).

جدول()11
الفرق فى أبعاد ماوراء المزاج بي درجات أعضاء هيئة التدريس (ذكور -إناث).

أبعاد ماوراء المزاج

إناث()28

ذكور()111
م

ع

م

ع

قيمة"ت"

مستوى
الداللة

االنتباه إلى المشاعر

11,18

8,41

14,04

8,14

1,111

غير دال

وضوح المشاعر

11,89

8,19

11,91

8,91

9,118

غير دال

تعديل المزاج

11,11

8,48

11,11

8,11

1,421

غير دال

ويتضددد مدددن جددددول( )62السددداب عددددم وجدددود دددرو ااا دالدددة كةصدددائية بدددين

متوسدددماا درجددداا أعضدددا هيئدددة التددددريس(اكدددور – كنددداا) دددع مسيددداس مددداو ار المددد ا

(ابنتباه كلع المعاعر ل وضو المعاعرل تعديل الم ا )ل ويمكن تفسدير الدك بدكن مسدتوى
مدداو ار المدد ا عنددد اعضددا هيئددة التدددريس تتو ددة علددع مبيعددة المرةلددة العمريددة للعينددة
و درت ا علع التعلم وتموير م ارت ا ع التعامل مدل اتم جدة السدلبية والضدغوم اإلنفعاليدة
والك بفعل الخبر الةياتية التدع تدكتع مدن خدةل التفاعدل مدل الموا دة الةيدا اليوميدة ومدا

ي ار س ددا مددن ةدوادا وأ مدداا ةيددا يددؤدى هدداا التفاعددل كلددع يدداد دددرت ا علددع كدراك الوا ددل
والتكيددة مددل موا ددة الةيددا اإلنفعاليددة والم اجيددةل كمددا يمكددن أن يعددود تمتددل عينددة البةددا
بخبر ماو ار الم ا نتيجة كثر الضغوم والخبراا اإلنفعالية التع يتعرضون ل دا التدع تكداد

أن تكون بعكل يومعل ومن خةل عمل الباةثة كعضدو هيئدة التددريس تةةدر أن مة هدا
- 511 -

ماوراء المزاج لدى أعضاء هيئة التدريس وعالقته بالذكاء االجتماعي.

مددن الجنسددين ب يختلفددون ددع مواج ددة الموا ددة الةياتيددة والمريسددة التكيددة مع ددا وهدداه
النتيجة تختلة مل دراسة ) Martens,L,P.,(2005التع تؤكد أن هناك رو بين(الداكور
 -اإلناا) ع ماو ار الم ا ل ةيا كانا النتيجة ع صال الاكور.

جدول()14
الفرق فى أبعاد الذكاء االجتماعى بي درجات أعضاء هيئة التدريس كليات (ذكور-إناث).

أبعاد الذكاء
االجتماعى

إناث()28

ذكور()111

قيمة"ت"

مستوى
الداللة
غير دال

م

ع

م

ع

المهارات
االجتماعية

41,40

8,14

41,80

8,84

1,811

الوعى االجتماعى

44,84

1,98

48,42

8,11

1,201

9,91

مهارة حل المشكالت

44,81

8,80

48,14

8,48

8,404

9,91

ويتضد مددن جدددول( )61السدداب وجددود ددرو ااا دالددة كةصددائية بددين متوسددماا

درجدداا أعضددا هيئددة التدددريس(اكددور -أندداا) ددع مسيدداس الدداكا ابجتمدداعع (الم دداراا

ابجتماعيددةل الددوعع ابجتمدداععل م ددار ةددل المعددكةا) ةيددا تتجدده تلددك الفددرو لصددال

أعضددا هيئددة التدددريس الدداكورل ةيددا كددان مسددتوى دبلددة تلددك الفددرو لةبعدداد الثةثددة
 .1,16ويمكددن التفسددير الددك بددكن تصددور الفددرد لااتدده مددن خددةل اتدوار ابجتماعيددة التددع
يسوم ب ا يعتبر من العوامل العامة التع تساهم ع تكوين مف دوم الدااا لديدةل كدل مجتمدل
يضددل للفددرد مجموعددة مددن اتدوار التددع يسددوم ب ددا خددةل مراةددل ةياتددهل وبالتددالع نددرى أن

الدداكور أكثددر مددن اإلندداا ددع اتدوار ابجتماعيددةل اتمددر الدداى يجعددل الددبعر يتمسددك بمددا
يعتسد أنه يتف و كرته عن نفسهل الداكور تمدارس اإلنمدام السدلوكية التدع تعدير كلدع أنده

ددرد لديدده اإلهتمددام والف ددم والمعدداركة وهددع مكوندداا المسددئولية ابجتماعيددة ولديددة أيضددام

التددكثير ددع سددلوك الجماعددة لدديس تددكثي ارم ععددوائيام بددل تددكثي ارم موجدده وواعددع ويدددرك تمامددام
مصلةة الجماعةل وتتفد هداه النتيجدة مدل دراسدة هدانع جدةل أةمدد( )5161والتدع تؤكدد

علع وجود رو ااا دبلة اةصدائية بدين الداكور وابنداا دع الداكا ابجتمداعع لصدال

الدداكور ل بينمددا تختلددة مددل دراسددة ) Rahim,M., et al.,(2015والتددع تؤكددد علددع عدددم
وجود رو بين الاكور وابناا ع الاكا ابجتماعع.
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من العرر الساب يتم ر ر الفرر الصفرى الخا

" بعدم وجدود درو ااا دبلدة

كةصائية بين متوسماا درجاا أعضا هيئة التدريس (اكدور-كنداا) د أبعداد مداو ار المد ا
وأبعاد الاكا ابجتماعع "و بول الفرر البديل وهو:

"توجددد دددرو ااا دبلددة كةصدددائية بددين متوسدددماا درجدداا أعضدددا هيئددة التددددريس

(اكور-كناا)

أبعاد ماو ار الم ا وأبعاد الاكا ابجتماعع لصال الاكور".

نتيجة الفرض الرابع وتفسريها:
ين
التخص

الفرر الرابل علع:

"يوجددددد تددددكثير دال اةصدددددائيام للتفاعددددل الثندددددائع بددددين النددددو (اكدددددور -كندددداا) وندددددو

(علمية -نررية)علع ماو ار الم ا والداكا ابجتمداعع لددى أعضدا هيئدة التددريس

بالجامعة".

تم معالجة هاا الفدرر كةصدائيا باسدتخدام أسدلوت التةليدل التبداين ثندائ ابتجداه اي

التصميم العامل (  Factorial Analysis of Variance (2X2))5 ×5للمتوسدماا غيدر المو وندة

( ｸرعددي دام منصدورل )6117
( ؤاد أبو ةمت وثمال صاد ل .)5161وكالك مربدل كيتدا () 2
للتعرة علع ةجم تكثيراا كل مدن ندو المدةت (اكدور -كنداا)لالتخصد

(كليدة علميدة – كليدة

نررية) .والتفاعل بين ما علع أبعاد مداو ار المد ا (ابنتبداه كلدع المعداعر ل وضدو المعداعر ل
تعديل الم ا )ل وأبعاد الاكا ابجتماعع(الم اراا ابجتماعية "ل الوعع ابجتماعع ل م ار ةدل

المعكةا).

 ｸوالتدع تعددرة بةجدم التددكثير علددع النسدبة مددن التبداين الكلد للمتغيددر
"وتددل يمددة )) 2

 ｸالتددع تفسددر ةددوال 16ل 1مددن
التددابل التددع ترجددل كلدد تددكثير المتغيددر المسددتسل .و يمددة () 2
 ｸالتددع تفسددر ةددوال 11ل 1مددن
التبدداين الكلدد للمتغيرالتددابل تكددون صددغير ل وتكددون يمددة () 2
 ｸالتد تفسدر ةدوال 62ل 1مدن
التباين الكل للمتغير التابل تكون متوسمةل وتكون يمدة () 2

التبددداين الكلددد للمتغيدددر التدددابل تكدددون كبيدددر " ( دددؤاد أبدددو ةمدددت وثمدددال صددداد ل :5161
.)551-512
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جدول()11
نتائج تحليل التباي ذي التصميم العاملي ( )8X8للمتوسطات غير الموزونة لدراسة تأثير كل م النوع
والتخصص والتفاعل بينهما على ماوراء المزاج لدى أعضاء هيئة التدريس.
مصدر التباي

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

ف

الداللة

ｸ2

حجم
التأثير

النوع(ذكور -إناث)

19,111

1

19,111

9,208

غير
دالة

9,991

صغير

10,191

1

10,191

**1,110

دالة

9,981

صغير

111,284

1

*14,401 111,284

دالة

9,111

كبير

8404,844

811

التخصص(علمى-
ادبى)
تفاعل
النوعxالتخصص
داخل المجموعات
(الخطأ)

11,211
** دالة عند المستوى 1,10

* دالة عند المستوى 1,10
ويتضح من الجدول()06

يوجد تكثير للتفاعل بين الندو (اكدور -انداا) والتخصد

(عملدع -نردرى) علدع مداو ار

الم ا ل ةيا بلغا يمة "ة"( )65,111للتفاعدل الثندائع وهدع دالدة عندد مسدتوى 1,16ل كمدا

أن يمددة(ة) للنددو بلغددا( )1,215وهددع يمددة غيددر دالددةل بينمددا يمددة(ة) للتخص د

( )1,111وهع دالة عند مستوى ()1,12ل أما يمدة (ة) للتفاعدل بدين الندو والتخصد
بلغا ( )65,111وتلك السيمة دالة عند مستوى ()1,16ل ممدا يددل علدع أن التخصد
كان له تكثيره علع ماو ار الم ا وهداا يتفد مدل نتدائج الفدرر الخدا

بلغددا
سدد

وةدده

بدالفرو بدين أعضدا

هيئددة التدددريس ددع الكليدداا العمليددة والكليدداا النرريددةل ةيددا اتج ددا الفددرو لصددال الكليدداا

العمليةل أما تدكثير الندو علدع مداو ار المد ا

سدد دلدا السديم عدن عددم وجدود تدكثير للندو علدع

مدداو ار المدد ا وهدداا يتفدد مددل ددرر الفددرو ايضددامل ولكددن عندددما درس التفاعددل بددين النددو
والتخص

وجد أن هنداك تدكثير دال علدع مداو ار المد ا لددى أعضدا هيئدة التددريسل ويمكدن

تفسددير النتددائج كالتددالع أن المدد ا يددؤثر ددع عمليددة اإلدراك واتخدداا السدد ارراا واصدددار اتةكددامل
وتناول المعلوماا كا تسود الفرد كلع عملياا أكثر مرونة أو ما يمل علي ا العمليدة المرندة

 Heuristic Processالتع تعرة علع أن ا انةراة عن المكلوة وهو أسلوت ا تصادى يلجك كليده

الفددرد أثنددا معالجددة المعلومدداال وهدداا ب يختلددة بددإختةة النددو أى أن الدداكور مثددل اإلندداال
كةهما تعتريه الةالة الم اجية والتع تعتبر ةالة و تية أو عابر للفرد والتع ب تمثدل بالضدرور

الميل أو الن عدة الدائمدة ويتعدرر ل دا جميدل ات دراد علدع ةدد سدوا
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غضت و تية دون أن يكون هناك بالضرور استمرارية الميل للغضت ل وهاا يختلة مدل دراسدة
) Martens,L,P.,(2005والتع تؤكد علع هناك اختةة بين الاكور وابناا دع مدا و ار المد ا ل
اتسددلوت الم اجددع الدداى تمتلكدده يددؤثر ددع أسدداليبنا الةياتيددة كا ددة وةياتنددا العامفيددة ومبيعددة

عملنا و ارراتنا ويعدد اتسداس دع أسدلوت التواصدل الداى ننت جده مدل اآلخدرينل السدلوك يتدكثر
باتسلوت الم اجع أكثر من تكثره بالنو وأية سمة أو بعد نفسع ثخر.

والدراساا والبةوا ع هاا العكن لم تعر كلع وجود تدكثير لتفاعدل ندو أعضدا هيئدة

(كليداا علميدة – كليداا نرريدة) علدع مداو ار المد ا –

التدريس (اكور – كنداا) والتخصد

علددع ةددد علددم الباةثددة -ولكددن أعددارا كلددع وجددود تددكثير للنددو (اكددور – كندداا) كمددا ددع دراسددة
).Martens,L,P.,(2005

جدول()12
نتائج تحليل التباي ذي التصميم العاملي ( )8X8للمتوسطات غير الموزونة لدراسة تأثير كل م النوع
والتخصص والتفاعل بينهما على الذكاء االجنماعى لدى أعضاء هيئة التدريس.

مصدر التباي
النوع(ذكور -إناث)
التخصص(علمى-
ادبى)
تفاعل
النوعxالتخصص
داخل المجموعات
(الخطأ)

ف

الداللة

ｸ2

دالة

9,980

حجم
التأثير
صغير

مجموع
المربعات
111,129

درجة
الحرية
1

متوسط
المربعات
111,129

*0,014

9,914

صغير

111,144

1

111,144

*0,494

دالة

9,911

صغير

811,891

1

*11,111 811,891

دالة

8221,122

811

11,411

* دالة عند المستوى 1,10

ويتض من الجدول()62

يوجد تكثير للتفاعل بدين الندو (اكدور -انداا) والتخصد

(عملدع -نردرى) علدع الداكا

ابجتماععل ةيا بلغا يمدة "ة"( )67,176للتفاعدل الثندائع وهدع دالدة عندد مسدتوى 1,16ل
كمددا أن يمددة "ة" للنددو بلغددا( )1,165وهددع يمددة دالددةل بينمددا يمددة "ة" للتخص د

( )1,111وهع دالة عند مستوى ()1,16ل أمدا يمدة "ة" للتفاعدل بدين الندو والتخصد
بلغا ( )67,176وتلك السيمة دالة عند مستوى ()1,16ل ممدا يددل علدع أن التخصد

بلغددا
سدد

وةدده

وكدداا تددكثير النددو وةددده كددان لدده تددكثيره علددع الدداكا ابجتمدداعع وهدداا يتف د مددل نتددائج الفددرر

الخددا

بددالفرو بددين أعضددا هيئددة التدددريس (اكدور -اندداا)ل ةيددا اتج ددا الفددرو لصددال
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الاكوروكالك الفرو بين اعضا هيئة التدريس (كليداا عمليدة -كليداا نرريدة) ةبدا اتج دا
لفرو لصال الكلياا العمليةل ولكن عندما درس التفاعل بين النو والتخص

وجدد أن هنداك

تكثير دال علع الاكا ابجتمداعع لددى أعضدا هيئدة التددريسل ويمكدن تفسدير النتدائج كالتدالع

بدكن الدداكا ابجتمدداعع عبددار عددن دددر الفددرد علددع ابنسددجام مددل اآلخددرينل والتعامددل والتعدداون
مع مل وامتةك الفرد لم اراا تمكنه من النجا

ع التفاعل مع م دع كدل مدان ومكدانل ول داا

الددداكا ابجتمددداعع يكسدددت الفدددرد ددددر ائسدددة علدددع التواصدددل والدددتف م والتفددداهم والتعامدددل مدددل

الموا ددة المختلفددة بفاعليددة بالغددةل ف ددم الندداس بكددل مايعنيدده هدداا الف ددم مددن تفرعدداا أى

ددم

أ كددارهم واتجاهددات م ومعدداعرهم ومددبع م ودوا ع ددم والتصددرة السددليم ددع الموا ددة ابجتماعيددة

بنا ام علع هاا الف مل كل هاا يختلة بإختةة النو أو ةتدع التخصد

لديس الجميدل لددي م

السدددر علددع التعامددل ددع الموا ددة الجديددد التددع تنمددوى علددع عة دداا متبادلددة مددل أعضددا

الجماعةل وها يتف مل دراسة هانع جةل أةمد()5161ل ودراسة أنور جةل أنور()5161

والدراسدداا والبةددوا ددع هدداا العددكن لددم تعددر كلددع وجددود تددكثير لتفاعددل نددو أعضددا هيئددة

التدريس (اكور – كناا) والتخص

(كلياا علمية – كليداا نرريدة) علدع الداكا ابجتمداعع

– علع ةد علم الباةثة -ولكن أعدارا كلدع وجدود تدكثير للندو (اكدور – كنداا) كمدا دع دراسدة

هانع جدةل أةمدد()5161ل والتخصد

جةل أنور(.)5161

(كليداا علميدة – كليداا نرريدة) كمدا دع دراسدة أندور

مدددن العدددرر السددداب يدددتم ر دددر الفدددرر الصدددفرى الخدددا

اةصددائيام للتفاعددل الثنددائع بددين النددو (اكددور -كندداا) ونددو التخصدد

" بعددددم وجدددود تدددكثير دال
(علميددة -نرريددة)علددع

ماو ار الم ا والاكا ابجتماعع لدى أعضا هيئدة التددريس بالجامعدة "و بدول الفدرر البدديل

وهو:

التخص

"يوجددددد تددددكثير دال اةصدددددائيام للتفاعددددل الثندددددائع بددددين النددددو (اكدددددور -كندددداا) وندددددو

(علمية -نررية)علع ماو ار الم ا والداكا ابجتمداعع لددى أعضدا هيئدة التددريس

بالجامعة ".
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نتيجة الفرض اخلامس وتفسريها:
ين

الفرر الخامس علع:

"ب يمكددن التنبددؤ بالدداكا ابجتمدداعع لدددى أعضددا هيئددة التدددريس بالجامعددة بمعلوميددة

درجات م ع ماو ار الم ا ".

وللتةس مدن صدةة هداا الفدرر امدا الباةثدة بدإج ار تةليدل تبداين ابنةددار البسديم

بنةدار ماو ار الم ا علع الاكا ابجتماعع لدى أعضا هيئة التدريس بالجامعة.

جدول()10
نتائج تحليل النحدار ماوراء المزاج على الذكاء ااالجتماعى لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
" ف"
درجة الحرية متوسط المربعات
مجموع التباي
مصدر التباي
12,101
1
12,101
االنحدار
**4,112
14,414
811
1199,141
البواقى
814
1112,112
الكلى

**دال عند مستوى 1,12

ويتض من الجدول السداب أن يمدة "ة" دد بلغدا ( )5,722وتعدد تلدك السيمدة دالدة

اةصددائيام عنددد مسددتوى  1,12ممددا يدددل علددع وجددود تددكثير دال اةصددائيام لمدداو ار المدد ا علددع
الاكا ابجتماعع لدى أعضا هيئة التدريس بالجامعة.

جدول()89
نتائج تحليل االنحدار الخطى البسيط لمتغير ماوراء المزاج على الذكاء االجتماعى
لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
قيمة"ت"
معامل B
الخطأ المعيارى
قيمة B
مصدر االنحدار
*14,141
1,100
11,481
الثابت
**8,121
9,142
9,911
9,141
ماوراء المزاج

** دالة عند مستوى 1,12

*دالة عند مستوى 1,16

ويوض الجدول( )51أن يم معامل ابنةدار الج ئع لماو ار الم ا دال اةصائيام

عند مستوى 1,12ل وبالتالع يمكن السول بكن:

الاكا ابجتماعع=  )1,617( + 77,552ماو ار الم ا .

أى أنه كلما ارتفعا درجة ماو ار الم ا ارتفعا درجة الاكا ابجتماعع.

ويمكن تفسير نتائج كس ام ماو ار الم ا بنسبة ع الاكا ابجتماعع لددى اعضدا هيئدة

التدريس والك تن الاكا ابجتماعع ُيمثل ةسن التصرة ع الموا ة واتوضدا ابجتماعيدةل
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والددك مددن خددةل التوا دد مددل الموا ددة ابجتماعيددةل

ددو بمثابددة السدددر علددع كدراك الةددابا

الم اجيددة لخخددرين والتمييدد بين ددا وادراك نوايدداهم ودوا ع ددم ومعدداعرهمل والسدددر علددع التعامددل
بفعالية مل اآلخرين ومواج ت م والتكثير ي مل ات راد يمتلكون مد يج مدن السددراا التدع تمكنده

من

م اآلخرين والنجا

ع بنا عة اا ناجةة مل اآلخرين.

"وهنا تر ر أهمية الاكا ابجتماعع بالنسبة لجميل اتعدخا

الداين يةتلدون موا دل

اجتماعيددة ياديددة عمومددامل ول دداا يمكددن تمددويره بالنسددبة تسدداتا الجامعدداا باعتبددارهم ةجددر

ال اوية ع عملياا اإلصة والتسدم والتمدور وأن اعضدا هيئدة التددريس دع الجامعدة ضدرور

كريددة بخدداا السدد ارراا يمددا يتعلدد بددالمن ج والملبددةل تسددارت أسدداليب م الم اجيددة يسدداعد علددع

ك امة عة اا كيجابية دع بيئدة العمدل وخاصدة الجامعدةل كا أن الجامعدة هدع الوةدد التنريميدة
اتساسية ع المجتمل كا أن ا تسوم بنعر المعر ة وتنميت ا وتمبيس ا ويتمثل الدك دع التددريس

والتدريت والبةا العلمع وخدمة المجتمل"( ادية أةمد كبراهيمل.)652 :5166

الاكا ابجتماعع من العوامل ال امة ع العخصية تنه يرتبم بسددر الفدرد علدع التعامدل

مل اآلخرين وعلع تكوين عة اا اجتماعية ناجةة وعندما يتمتل الفرد بالاكا ابجتمداعع هداا

يعندع انده يمتلدك السددر علدع التفاعدل ابجتمداعع مدل اآلخدرين مدن ناةيدة واسدتسماب م للتعامدل

مع م من ناةية أخرى(صبرى كبراهيم عميةل.)5165
الم ا

و ددع ةدددود علددم الباةثددة الةاليددة ب توجددد دراسددة عربيددة أو أجنبيددة تسددتخدم مدداو ار

ع التنبؤ بالاكا ابجتماعع.

ومن العرر الساب يتم ر ر الفرر الصفرى الخا

"بعدم التنبدؤ بداكا ابجتمداعع

لدددى اعضددا هيئددة التدددريس بالجامعددة بمعلوميددة درجددات م د مدداو ار الم د ا ".و بددول الفددرر

البديل وهو:
درجات م

"يمكددن التنبددؤ بالدداكا ابجتمدداعع لدددى اعضددا هيئددة التدددريس بالجامعددة بمعلوميددة
ماو ار الم ا ".
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التوصيات والبحوث املقرتحة:
ع ضو نتائج الدراسة الةالية توصع الباةثة بما يلع:

(أ) التوصيات املقرتحة:
 -6تورية وتفعيل مكوناا ماو ار الم ا

ع ور

عمل لدى أعضا هيئة التدريس لما

ل ا من مردود ايجابع علع جوانت متعدد لدي م.
 -5تضمين برامج تنمية دراا أعضا

هيئة التدريس انعمة ائمة علع الاكا

ابجتماعع.
 -1عمل دوراا تدريبية لتوجيه أعضا هيئة التدريس بالجامعة عن أهمية ماو ار الم ا
لدي م.
 -5ياد تكليفاا معاونع أعضا هيئة التدريس بكنعمة وبةوا تنمع لدي م الاكا
ابجتماعع لما ل ا من مردود كيجابع ع ةيات م المستسبلية.

(ب) دراسات وحبوث مقرتحة:
 -6دراسة اعلية برامج ائمة علع استخدام مكوناا ماو ار الم ا

ع تنمية الاكا

ابجتماعع لدى اعضا هيئة التدريس بالجامعة.
 -5الكعة عن اعلية بعر ابستراتيجياا السائمة علع مكوناا الاكا ابجتماعع
لتنمية ماو ار الم ا لدى معاونع أعضا هيئة التدريس بالجامعة.
 -1دراسة عالية التدريت السائم علع التسريل المعر ع لدى أعضا

هيئة التدريس

بالجامعة لتنمية الاكا ابجتماعع لدي م.
 -5السيام بالعديد من الدراساا التع تنمع اببدا لدى اعضا هيئة التدريس بالجامعة
ومعاوني م لما ل ا من مردود ايجابع علع الاكا ابجتماعع لدي م.
 -2دراسة العة ة بين ماو ار

الم ا

وبعر الاكا اا المتعدد لدى أعضا

التدريس بالجامعة ومعاوني م.
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املـراجـــــــع:
أةمدددد ال غبدددع( :)5166العة دددة بدددين الددداكا ابجتمددداعع والسدددلوك العددددوانع لددددى الملبدددة العددداديين
والمتفو ينل المجلة اإلردنية ع العلوم التربويةل)5(7ل.516-561

أنور جةل أنور( .)5161دراسة عة ة المعاركة ع اتنعمة المةبية بكل مدن تسددير الدااا والداكا

ابجتمدداعع والتوا د الدراسددع لدددى مددةت الجامعددةل (رسددالة ماجسددتير غيددر

منعور )ل جامعة الساهر ل مع د الدراساا والبةوا التربوية.

تددونع ب دوا ن "ا" اممددة مةمددد علددع ( :)5111ددو الدداكا ابجتمدداعع ععددر مددر لتةسي د أ صددع
استفاد من عبسريتك ابجتماعيةل سلمنة عمانل ابداري.

تونع بو ان ()5117ل و الاكا ابجتماععل السعوديةل مكتبة جريرل م.1

خالد عخير المميرى( .)5161الاكا ابجتماععل الكويال دار المسيلة للنعر.

خليل مةمد عسسول(:)5111الاكا ابجتمداعع وعة تده بدالتفكير النا دد وبعدر المتغيدراا لددى ملبدة
الجامعةل (رسالة ماجستير غير منعور )ل الجامعة اإلسةميةل غ .

رعددددى دددام منصدددور( .)6117ةجدددم التدددكثير :الوجدددة المكمدددل للدبلدددة اإلةصدددائيةل المجلدددة المصدددرية
للدراساا النفسيةل )61(7ل

.72-27

هر ماهود مسلم( .)5161اتخاا السدرار اتكداديم و عة تده بدبعر اتسداليت الم اجيدة لددى أعضدا
هيئة التدريس

الجامعةل مجلة العلوم النفسية والتربويةل (.)615

سعد مةمد سعد( :)5165خبر ماو ار الم ا (السمة – الةالة) وعة ت ا بالسلوك العدوانع لدى ملبدة
المرةلددة الثانويددة بمدينددة الريددارل (رسددالة ماجسددتير غيددر منعددور )ل جامعددة
ناية للعلوم اتمنيةل كلية الدراسساا العليال المملكة العربية السعودية

صبرى كبراهيم عمية( .)5165عة ة الاكا ابجتماعع بالمساير والمغداير لددى مدةت الفر دة الثانيدة

بكليددة التربيددة الرياضدديةل جامعددة المنيددال مجلددة اسدديوم لعلددوم و نددون التربيددة

الرياضية.

صفا مار لنورجان عادل( .)5165و الاكا ابجتماعع ع تفعيدل المسدئولية ابجتماعيدة ومف دوم
الااا ابجتماعيةل ابسكندريةل المكتت الجامعع الةديا.

صددة الدددين مةمددود عددةم( .)5161اتسدداليت اإلةصددائية ابسددتدبلية د تةليددل بياندداا البةددوا
النفسية والتربويدة وابجتماعيدة :البارامتريدة والةبارامتريدةل م5ل السداهر ل دار

الفكر العرب .
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عبيددر عبددد الددرةمن ياسددين(.)5111الدداكا ابجتمدداعع و ددن التعامددل مددل العخصددياا الصددعبة"دراسددة
سيكولوجية"ل الساهر ل دار الكتات الةديا.

علددع رمضددان اضددل(.)5166الدداكا ابجتماعيددة كيددة تنميددة وتنعددئة عة دداا ابجتماعيددة ناجةددةل
الساهر ل مكتبة النا ا .

اديدددة أةمدددد كبدددراهيم( .)5166الددداكا العخصدددع وعة تددده بالددداكا الوجددددانع والددداكا ابجتمددداععل
ابسكندريةل دار المعر ة الجامعية.

ؤاد أبدو ةمدت وثمدال صداد ( .)5161منداهج البةدا ومدر التةليدل اإلةصدائ

دع العلدوم النفسدية

والتربوية وابجتماعيةل م2ل الساهر ل مكتبة اتنجلو المصرية.

كارل ألبريخا(5112م).الاكا ابجتماعع –علم النجا الجديدل السعوديةل مكتبة جريرل م.6

مةمدددد اسدددماعيل( .)5111يددداس الددداكا ابجتمددداععل كراسدددة التعليمددداال السددداهر ل مكتبدددة الن ضدددة
المصرية.

مةمددد غددا ى الدسددو ع(.)5112الدداكا ابجتمدداعع لمعددر ع اتنعددمة التربويددة :دددر ائسددة ددع النجددا
الم نعل الساهر ل المكتت الجامعع الةديا.

مددرو مةددروس أةمددد( .)5161السصددة الةركيددة واتلعددات الصددغير ددع تنميددة الدداكا ابجتمدداعع لدددى
اتمفال"برنامج مستر "لابسكندريةل دار المعر ة.

م ار عيسع ل ونو ع عبد السادر( .)5162الاكا ابجتماعع وعة ته بالسياد اإلداريةل مجلدة الةكمدة
للدراساا الفلسفيةل مؤسسة كنو الةكمة للنعر والتو يل ل الج ائر.

هانع جةل هانع( .)5161استخدام بعدر تمبيسداا الةوسدبة السدةابية دع تنميدة م داراا المعداركة
ابلكترونيددة والدداكا ابجتمدداعع لدددى مددةت الدراسدداا العليددا بكليددة التربيددةل

(رسالة ماجستير غير منعور )ل كلية التربيةل جامعة الفيوم.
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اوبم :مسياس ماو ار الم ا
م

دائما

العدبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

6

اععر بالوةد ةتع عندما أكون وسم مجموعة من الناس .

5

أثور علع اآلخرين تم اععر بالانت .

1

ب أتةمل مضايساا أصد ائ بمر .

5

ةالت الم اجية تتغير دون سبت واض .
ثن واةد .

2

اععر بالتعاسة والسعاد

1

اععر بالتةسن عند تكرار المةاولة .

7

أ وم بعمل أعيا إلععاري بالسعاد .
الاين ب اعر م .

2

ب اععر بابرتيا مل اتعخا

1

اععر بابن عا عندما أكون مل اآلخرين .

61

أةت أن أخالم كثير من الناس .

66

ب اةترم اآلخرين عندما اغضت .

65

ان عج عندما ب أجد ما أريد .

61

التفكير

65

اععر بالجنون عندما انتسد بعكل معتدل .

62

أةت أن أخالم كثير من الناس .

61
67

كيفية ةل المعكةا ي عجن كثي ارَ .

أتفاعل بسو ( بصرخاا ل كةم بصوا عال ) عند الفعل وخيبة
اتمل .

اععر بالغضت عند معاركة اآلخرين .

62

اععر بالخوة عند الدخول

اتماكن الجديد .

61

اععر باإلةبام عندما ا عل

عمل ما .

51

اععر بتسلت الم ا عند تصةي السلوكياا الخامئة .

56

ابةا عن اتعيا المثير .

55

اععر بعم ابرتيا عندما يكون عخ

51

ابس وةيدا بعيدا ب أتةدا مل اآلخرين

غريت

المن ل .

الجامعة .
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العدبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

م

بعر اتيام متسلت الم ا \ غريت اتموار .

55

أكون

52

ان عج عند تغير خمت .
اررات .

51

اععر كنن مند ل

57

اععر باإلةبام العديد عند ابنت ا من المعاريل .

52

استميل ت دئة نفس

51

اععر بالتةسن عندما ا م سبت ة ن .

11

اععر بالسل والعصابية

أسر و ا ممكن .
الموا ة الجديد .
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ثانيام:مسياس الاكا ابجتماعع
م

دائما

العدبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

6

اةت العمل ابجتماعع واعارك ع اتعمال اتجتماعية الخيرية.

5

تر ر دراتع ع الموا ة ابجتماعية المختلفة.

1
5

استغر و تام مويةم

ابنسجام مل اآلخرين.

أ بل علع اتعخا

2

توا هن صعوباا

1

أتسبل منا عة اآلخرين تخمائ واعترة تها.

للمر اتولع والدخول ملهم

ةواراا.

كيجاد موضوعاا للمةادثة مل اآلخرين.

ياد ري والعمل الجماع

7

يمكنن

2

أةت سما رأي اآلخرين مهما كان مخالفا لرأي .

1

ا وم بتفسير الموا ة واتةداا بصور يسبلها اآلخرون.

61

يلجك مةئ للمعور واخا رأي عندما توا ههم معكةا.

66

يمكنن منا عة أ كاري مل أ راد أسرت وا نا هم بو ه نرري.

65

ابال صار هدي لمساعد اآلخرين.

61

ينتابنع الدهعة من ردود عل اآلخرين علع ما ا عله.

65

أ وم بإياا اآلخرين بدون كدراك الك.

62

يغضت من اآلخرون عندما أ ول ما أ كر يه تجاههم.

61

اتةكم ع انفعابتع ةتع ب اخسر مةئع.

67

اصات ببالدهعة من اتعيا الت يسومون تها اتخرون.

62

استميل معر ة أسبات غضت اآلخرين من .

61

اععر بانفعابا اآلخرين تجاه أ عال .

51

استميل تغيير و ه نرر اآلخرين نةو موضو ما.

56

استميل تةديد اتسبات الت يتغير یها م اج .

55

أنا

تصر اتع.

51

استميل ابستجابة لرغباا وانفعابا اآلخرين

55

انتبه لكل أ عال أثنا منا عات وةوارات مل اآلخرين.

مةئ

معرو ما.
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م

دائما

العدبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار

52

الت م الصما عندما ب أجد اةد يف م ما اريد.

51

عندما توا هن معكلة مال أضل أكثر من بديل للةل.

57

استميل تةديد المعكلة الت توا هن تةديدا د يسا.

52

عندما توا هن معكلة أضل خمة عمل والت م تها.

51

أتعامل بمرونة مل المعكةا التع اواج ا.

11
16

اسدتخدم مهاراتد
معكةا.

المعر يدة وابجتماعيدة د

ةدل مدا يدوا هند

أ وم بتةليل المعكلة الت توا هن كلع عناصر ةتع اتخا راري.

15

تتولد لدي أ كار تساعدن

11

استخدم ما يم أر علع المو ة المعكل من تغيراا لصالة .

15

وضل ةلول لما يوا هن من معكةا.

امتلددك السدددر علددع ابسددتدبل وابسددتنبام لبنددا أةكددامع وتو عدداتع ةددول

المعكلة.

12

أ وم ببنا عة اا بين عناصر المعكلة للتغلت علیها.

11

أ ارن نتائج المعكلة مل ما كنا أتو ل ةدوثه.

17
12
11

مدن

أعم الو ا الكا

للتعامل مل المعكلة.

عنددما أواجده معدكلة مدا استةضدر كلدع اهند
المعاته لها.

أ كر

المعدكةا السدابسة

كيجاد مر ووسائل عالة لةل المعكلة الت توا هن .
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