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الذكاء االجتماعي وعالقته مبعىن احلياة لدى
طلبت اجلامعت

م.م .طالب خلف حسـن
مشكمة البحث
الذكاء ىبة مف اهلل يمنحيا لعباده بنسب متفاوتة كالرزؽ والجماؿ وغيرىما مف الصفات
وقد وضعت عدة نظريات حوؿ الذكاء وتصنيفاتو وكذلؾ فقد وضعت اختبارات متعددة

لقياس الذكاء .وأف الذكاء األكاديمي والعممي يختمؼ كمياً عف الذكاء االجتماعي
فالذكاء العممي واالكاديمي تدخؿ فيو عدة عوامؿ مف ذاكرة قوية وقوة استرجاع

لممعمومات وربط ومعالجة المعمومات العممية بسرعة كبيرة .أما الذكاء االجتماعي فيو

قابمية الفرد عمى االستحضار واالستفادة مف كؿ الظروؼ االجتماعية المحيطة
والخروج بموقؼ يبعد عف الفرد اإلحراج ويحقؽ أىدافو سواء كانت بسيطة أو كبيرة.

(الفقيي ،2007،ص.)2

فاف طمبة الجامعة الذيف اليمتمكوف القدر المناسب والالزـ مف ميارات الذكاء
االجتماعي سيواجيوف مشكالت كبيره في تفاعميـ وتكيفيـ مع انفسيـ ومع االخريف او

بشكؿ ادؽ سيكوف ذكاؤىـ االجتماعي متدنيا اف تدني مستوى الذكاء االجتماعي ينتج

عنو مشاكؿ كثيره تؤدي احيانا الى

اضطرابات سموكيو ومشاكؿ صحية ونفسية

وصعوبات في التكيؼ و التفاعؿ مع االخريف .واإلنساف ىو الكائف الوحيد الذي
يبحث عف معن ى لحياتو ،ومف ثـ فإف فيمو لطبيعة الحياة يقوده إلى نمط يتعامؿ عمى

وفقو مع متطمبات الحياة في أي زماف ومكاف .ولما كاف اإلنساف ح اًر فإنو يستطيع أف

بناء عمى أسس ومعايير تعد مقبولة
يقرر ويختار ما يسعى إلى تحقيقو مف أىداؼ ً
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لديو ومتناغمة مع معنى الحياة الذي توصؿ إليو ،ويختمؼ معنى الحياة مف مجتمع
إلى آخر ومف فرد الى اخر ومف مدة زمنية إلى أخرى ،نتيجة الختالؼ العادات

والتقاليد والقيـ وأساليب التنشئة االجتماعية بيف ىذه المجتمعات واالفراد ،فضالً عما

يمر بو الفرد مف ظروؼ حياتية ضاغطة داخؿ المجتمع نفسو لذلؾ فإف دراسة

المشكالت التي قد تواجو طمبة الجامعة مف خالؿ التعرؼ عمى معنى الحياة لدييـ .
ويمكف تمخيص مشكمة البحث الحالي باالجابة عمى السؤاؿ االتي  :ما طبيعة العالقة
االرتباطية بيف الذكاء االجتماعي ومعنى الحياة لدى طمبة الجامعة .
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الفصل االول

اىمية البحث

تعد االسرة اصغر بنيو اجتماعية تربوية متماسكو فييا يتمقى االبناء المفاىيـ االنسانيو

في المغو واالخالؽ والعقيده والمعامالت والسموؾ االنساني فالمناخ االسري يمثؿ
الطابع العاـ لمحياة االسرية مف حيث توفير االماف والتضحيو والتعاوف ووضوح

االدوار والمسؤليات واشكاؿ الضبط وتنظيـ الحياة واساليب اشباع الحاجات وطبيعة
العالقات االسرية القائمو ،اف االسره تقوـ بعممية التنشئو االجتماعية منذ الصغر
الدماج االبناء في االطار الثقافي العاـ وبالتالي فيي تبذؿ جيود متواصمو لتشكيؿ

شخصية االبناء ،أذ يتعمـ اثناء تفاعمو مع االخريف القيـ والمعايير االجتماعية التي
نشاء فييا ،فاالسره تعد العامؿ األساس في رعاية االبناء فتضع المبادى األساس

لمصحو النفسيو والخمقيو واالجتماعيو لالبناء وىي المكاف الذي يتـ فيو اكتساب

العادات والتقاليد التي تحدد سموكو في المجتمع (الدوسري ،2007،ص.) 35

يؤدي الذكاء االجتماعي دو ار حيويا في توجيو سموؾ الطالب وعالقتو مع االخريف

فالطالب الجامعي الذي يمتمؾ القدره عمى فيـ االخريف ويتعامؿ مع مف حولو بمرونة
وميارة ومسؤولية سيكوف اقدر عمى النجاح في اقامة عالقات اجتماعية ناجحة مع

زمالئو االخريف

(  )SchillingK1996,p120وتعد شريحة طمبة الجامعة مف

الشرائح الميمة في المجتمع لكونيـ يمثموف الثروة الوطنية والجيؿ الذي يتحمؿ

المسؤولية وأعبائيا المختمفة ،ومواجية التحديات في معظـ مرافؽ الحياة وميادينيا،

واف النجاح في المستقبؿ مرتبط إلى حد كبير بتحصيؿ الشيادة الجامعية التي باتت

ضرورة ممحة لشغؿ الميف والوظائؼ ،كما أصبحت مف أبرز المعايير لقيادة أغمب

مناحي الحياة إف المجتمع الذي يشعر أفراده بمعنى الحياة ىو الذي تتـ فيو تمبية

معظـ حاجاتيـ لذلؾ فإنيـ سوؼ يشعروف بالسعادة (.)Daneil, 1990, p.462
ويمكف تمخيص أىمية البحث بالنقاط االتية :
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 1ػ أىمية الذكاء االجتماعي لمفرد والمجتمعكونو أداة ميمة في بناء الشخصية
االنسانية وكمما كاف الفرد يتمتع بذكاء اجتماعي كمما كانت عالقاتو مع االخريف

ناجحة وصحيحة

 2ػ اف لمعنى الحياة أىمية كبيرة في حياة االفراد والمجتمعات فمف يمتمؾ معنى
ايجابي لمحياة شعر بالسعادة وكاف اكثر معطاء وانتاجا والعكس صحيح فكمما كاف
الفرد يحمؿ معنى الحياة سمبي كمما كاف منعزال وحزينا ويمتمؾ نظرة سوداوية لالمور .

 3ػ اف شريحة طمبة الجامعة مف الشرائح الميمة في المجتمع كونيا ىي االساس في
بناء ورقي وتقدـ المجتمع كونيـ بعد التخرج يدخموف الى سوح العمؿ المتنوعة

ويتولوف ميمة قيادة المجتمع بشتى مجاالتو .

اىداؼ البحث

يستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى  :ػ
 .1الذكاء االجتماعي لدى طمبة الجامعة .

 .2معرفة داللة الفروؽ في الذكاء االجتماعي عمى وفؽ متغير الجنس .
 .3معنى الحياة لدى طمبة الجامعة .

 .4داللة الفروؽ في معنى الحياة عمى وفؽ متغير الجنس .

 .5العالقة االرتباطية بيف الذكاء االجتماعي ومعنى الحياة لدى طمبة الجامعة .

حدود البحث :

يتحدد البحث الحالي بطمبة الجامعة المستنصرية  /الدراسات الصباحية مف

الذكورواالناث مف كميات الجامعة كافة لمعاـ الدراسي (  2015ػ ) 2016

تحديد المصطمحات :

( . 1جيمفورد  ) Guilford 1967بأنو القدرة عمى فيـ االفكار والمشاعر
والغايات والحالة النفسية لالخريف ).) Guilford 1967,p220
(. 2دريفر  ) Draver2000بأنو :
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ذلػػؾ ألنػػوع مػػف ألذكاءيسػػتخدـ فػػي تعامػػؿ ألفػػرد مػػع أالخػريف ،و فػػي ألعالقػػات
أالجتماعيػػة ويشػػير ألػػى أف ألػػذكاء أالجتمػػاعي ألعػػالي م ػرادؼ لمفيػػوـ المباقػػة

(ألمطيري ،2000 ،ص)8
 ( . 3دسوقي  )2002بأنو :

قدرة عقمية لدى ألفرد تتعمؽ بعالقتة باألخريف وتظير فػي فيمػو لممشػاعر واالحساسػات

ألداخمية أو الحاالت ألوجدانية والعقمية ليـ ،وحسف تعاممة معيـ ،والتاثير فييـ ،والتاثر
بيػػـ ،او بنػػاء عالقػػات ناجحػػة معيػػـ ومعرفػػة االداب ألعامػػة لمسػػموؾ والعػػادات ،والتقاليػػد

أالجتماعي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،وحس ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ألتص ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي المواق ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ والمش ػ ػ ػ ػ ػ ػػكالت أالجتماعي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
(ألدسوقي ، 2002 ،ص.)216

(. 4ألمنابري  )2010،بأنو :عبارة عف مجموعة مف ألميارات المعرفية ألتي تختص
بقدرة ألفرد (ألمفظية وغير ألمفظية ) وأدراكة لثقافة ألبيئة أالجتماعية ألتي ينتمي ألييا

لبناء عالقات أجتماعية سممية أو ألتصرؼ بطريقة مناسبة في ألمواقؼ أالجتماعية
لتحقيؽ أىدافة ،وألتعايش مع أفراد مجتمعة وألعالـ بسالـ

( ألمنابري 2010،

،ص)24

التعريف النظري:أعتمد الباحث تعريؼ(جيمفورد  ) Guilford 1967بأنو القدرة
عمى فيـ االفكار والمشاعر والغايات والحالة النفسية لالخريف (,1967.p220

. ) Guilford

التعريف االجرائي.
الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ اجابتو عمى فقرات مقياس الذكاء

االجتماعي التي اعدت في ىذا البحث
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معنى الحياة :
 . 1يعرف فونغ)Wong, 2000) :

إنػ ػػو معنػ ػػى ظرفػ ػػي أو مؤقػ ػػت يسػ ػػاعد عمػ ػػى فيػ ػػـ المعػ ػػاني المحػ ػػددة ألحػ ػػداث

وفعاليات المحظة الراىنة وتنمية الشعور بالترابط بيف األحداث ،واعتباره معنى مستقبمي
إلدراؾ القضايا الجوىرية إذ يسػاعد عمػى فيػـ معنػى وجػود اإلنسػاف ومكانتػو فػي الكػوف

وعمػ ػ ػػى فيػ ػ ػػـ معنػ ػ ػػى وىػ ػ ػػدؼ حيػ ػ ػػاة الفػ ػ ػػرد وعمػ ػ ػػى اإليمػ ػ ػػاف بوجػ ػ ػػود معنػ ػ ػػى جػ ػ ػػوىري.
(Wong, 2000, pp.4-5

 .2تعريف جممان وجين (:)Ilman. & Chen, 2005
شػػعور الفػػرد وتقدي ارتػػو المعرفيػػة لحياتػػو الػػذي ربمػػا يعكػػس تقػػديره العػػاـ لن ػواحي

معينػة فػي حياتػو كاألسػرة والػذات والمجتمػعGilman & Chen, 2005, pp. ( .

.)155-156
 .3تعريف حافظ (:)2006

القدرة عمى اكتشاؼ المعنى لممواقؼ والمصادر الحياتية المختمفة واإليماف بأف

لمحيػ ػ ػ ػػاة معػ ػ ػ ػػاف وأىػ ػ ػ ػػداؼ ومقاصػ ػ ػ ػػد جػ ػ ػ ػػديرة باإلنجػ ػ ػ ػػاز بػ ػ ػ ػػروح المسػ ػ ػ ػػؤولية العاليػ ػ ػ ػػة.

(حافظ ،2006 ،ص) 15

 .4تعريف عموان (:)2008

تق ػػدير ع ػػاـ لنوعي ػػة الحي ػػاة وفقػ ػاً لممع ػػايير ،والعالق ػػات االجتماعي ػػة والطمأنين ػػة

واالستقرار االجتماعي والتقدير االجتماعي (عمواف ،2008 ،ص.)480

وقد اعتمد الباحث تعريؼ (فونغ )2000 ،بوصفو تعريفاً نظرياً لمعنى الحياة.

التعريؼ اإلج ارئػي :ىػو الدرجػة الكميػة التػي يحصػؿ عمييػا المجيػب عمػى فقػرات مقيػاس

معنى الحياة.
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الفصل الثاني

الذكاء االجتماعي

االطار النظزي ودراساث سابقت

أحت ػػؿ ال ػػذكاء من ػػذ نش ػػأة عم ػػـ ال ػػنفس مكان ػػو مركزي ػػة وق ػػد أف ػػرزت جي ػػود العمم ػػاء أمث ػػاؿ

(ثرسػ ػ ػػتوف)  Thurstonو(سػ ػ ػػبيرماف)  Spearmanو(ثورنػ ػ ػػدايؾ ) Thorndike
و(جيمفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورد)  Guilfordو(ايزنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ ) Eisenk

و(كاتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ) kattell

و(ج ػ ػػاردنر) Gardnerو(س ػ ػػالوفي )  Salovyو(جولم ػ ػػاف )  Golemanو(اب ػ ػػو
حطب) ،وغيرىـ انواعا مف الذكاءات ،حظيت معظـ ىذه االنواع بأىتماـ كبير مف قبؿ
ىؤالء العمماء وغيرىـ (عسقوؿ ،2009،ص.)17

وقد بدأاالىتماـ بدراسة الذكاء االجتماعي منذ مطمع القػرف العشػريف عمػى يػد

العالـ ثورندايؾ الذي وصؼ الذكاء االجتماعي بأنو قدرة الفرد عمى فيـ االخريف اذ اف

فيـ االخريف والتعامؿ معيـ بنجاح حاجو أجتماعية ،فالمجتمع بحاجو لمفرد الذي يتفيـ
حاجات االخريف ومشاعرىـ ويؤثر فييـ ويتاثر بيـ ،وبذلؾ تتوفر لمفػرد صػحتو النفسػية
وتكاممو االخالقي وتساميو في وجوده االبصػحة ارتباطػو وانتمائػو وتوحػده مػع الجماعػة

وىػػذا يتوقػػؼ عمػػى مقػػدار مايتصػػؼ بػػو مػػف ذكػػاء اجتمػػاعي (االغػػا،2011،ص.)56
أف مفيػػوـ الػػذكاء االجتمػػاعي قػػائـ بذاتػػو وىػػو صػػفة مكتسػػبة تنمػػوعف طريػػؽ األخػػتالط
بأطيػػاؼ المجتمػػع المختمفػػة والتعػػايش معيػػا ،فيػػو يػرتبط بػػاالمور االجتماعيػػة والتجػػارب
الحياتية التي يكتسبيا الفرد مف تجاربة في الحياة فميس شرطا اف يكوف الشػخص عمػى

مسػتوى عػا ؿ مػف الػذكاء العممػي ويكػوف بػنفس المسػتوى فػي الػذكاء االجتمػاعي بػؿ قػد
يكػػوف العكػػس تمامػػا ،وىػػذا نجػػده فػػي بعػػض الشػواىد لعممػػاء وعبػػاقره فقػػد كػػانوا قمػػة فػػي

الذكاء العممي ولكنيـ اجتماعيا لػـ يكونػوا عمػى مسػتوى مػف ىػذا الػذكاء لقمػة احتكػاكيـ

مع المجتمع ،وعدـ معرفة تفاصيؿ الحياة وتعقيداتيا اف ىذا النوع مف الذكاء يبيف قػدرة
الفرد عمى فيـ وادراؾ ومالحظة مشاعر االخريف وحاالتيـ المزاجيو واحتياجاتيـ  ،واف
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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الناس الػذيف يخشػوف مػف المشػاركو فػي المناسػبات االجتماعيػة يكونػوا أقػؿ او مػنخفض
ذكػػاؤىـ االجتمػػاعي ،ولػػيس القصػػور فػػي القػػدرات العقميػػة او الجسػػمية بػػؿ الغالبيػػة لػػـ
تتعود عمى كيفية حسػف التصػرؼ فػي المواقػؼ االجتماعيػة ،وىنػا تكمػف ضػرورة الػذكاء

االجتمػ ػ ػػاعي ،فيػ ػ ػػو يػ ػ ػػؤمف لػ ػ ػػؾ أفضػ ػ ػػؿ الحمػ ػ ػػوؿ حػ ػ ػػيف تتعػ ػ ػػرض لممواقػ ػ ػػؼ المحرجػ ػ ػػة

(غباري ابو شعيره

،2010،ص.)45

ومف الخصائص والصفات التي يتميز بيا الشخص الذكي اجتماعيا ىي :

 .1يمجأ إليو اآلخروف لطمب المشورة أو النصيحة ،يحػاوؿ حػؿ مشػكالتو مػع أشػخاص

آخريف بدالً مف حميا بمفرده ،يفضػؿ األنشػطة االجتماعيػة ،يشػعر بال ارحػة وسػط جمػوع

الناس (سكوت روبنز،1988،ص.)148

.2يسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعى لتكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػويف صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداقات عديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ويحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافظ عمييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،يسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمع
بانتبػػاه ألحاديػػث اآلخ ػريف ويتبػػادؿ معيػػـ الحػػديث ،يتعامػػؿ مػػع الضػػغوط بشػػكؿ جيػػد.

()Elksnin & Elksnin, 2003,p68

 .3يحسػػف التصػػرؼ فػػي ا لمواقػػؼ االجتماعيػػة الصػػعبة ،يتعػػرؼ إلػػى الحالػػة النفسػػية
لممتكمـ يتمتع بروح المػرح والدعابػة ،والقػدرة عمػى تػذوؽ النكػات واالشػتراؾ مػع اآلخػريف

في المواقؼ االجتماعي (المغازي،2003 ،ص)80

.4التعامػػؿ م ػػع اآلخ ػريف بطريق ػػة إيجابي ػػة والب ارعػػة ف ػػي اس ػػتمالة اآلخ ػريف وح ػػثيـ عم ػػى

التصػػرؼ بصػػورة مرغوبػػة ،واسػػتعماؿ الفنيػػات الفعالػػة فػػي إقنػػاع اآلخػريف وحػػؿ الخػػالؼ

بينيـ ،والعمؿ بروح الفريؽ ،واقامة عالقات تبادلية مرضية مع اآلخريف والحفاظ عمييػا

(رجيعة ،2009،ص.)176

االتجاىات النظرية لتفسير الذكاء االجتماعي :

ىناؾ اتجاىات متعدده طرحيا المنظروف لتفسير الذكاء االجتماعي
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 -1االتجاه السموكي )-:(The Behavioral Trend
يعد ( ثورندايؾ ) مف ابرز منظري ىذا االتجاه وأوؿ مف تناولوا موضوع الذكاء
االجتماعي والذي سوؼ يتـ التركيز عمى نظريتو بأعتبارىا ممثالليذا االتجاه ،اذ فسر

الذكاء بأنو ناتج عف وجود ارتباطات قوية بيف (المنبيات واالستجابات) وذلؾ مف
خالؿ تفاعؿ الفرد مع محيطو وأف مستوى الذكاء يتناسب طرديا مع عدد تمؾ
االرتباطات ،فكمما كانت االرتباطات كثيرة ومعقدة كمما كاف الفرد أكثر ذكاء ،وعمى

ىذا األساس فالفرد ال يممؾ قدرة ذكائيػة واحدة وانما( قػدرات متعددة مف الذكاءات)
تتفػاوت في قوتيػا وارتباطيا بيف المنبيات واالستجابات ،لذلؾ سميت نظرية(ثورندايؾ)

بالنظرية الترابطية )( (Connectionismعامود )،2002،

الذكاء االجتماعي من وجية نظر( جيمفورد )

وبعد قياـ (جيمفورد) بإجراء بحوث لطروحاتو وباسػتعماؿ التحميػؿ العػاممي  ،قػاـ

بفصػػؿ عوامػػؿ الػػذكاء العػػاـ عػػف عوامػػؿ الػػذكاء االجتمػػاعي الواحػػد عػػف اآلخػػر  ،فقػػدـ

اختبػػارات لثالثػػيف مػػف القػػدرات السػػموكية المسػػماة الػػذكاء االجتمػػاعي ( Hoepenev,
 and O'sullivan, 1968, p.488فقػد ظيػر عنػد (جيمفػورد ) اف كػؿ أداء عقمػي

يشػمؿ عمػى واحػػد مػف اإلجػراءات أو العمميػات وواحػػد مػف النتػػائج  ،وبتوضػيح أكثػػر أف
المحتػػوى السػػموكي ىػػو الػػذي يمثػػؿ الػػذكاء االجتمػػاعي  ،ويشػػمؿ عمػػى ثالثػػيف قػػدرة مػػف

( )120قػ ػػدرة وبمػ ػػا أف أي نشػ ػػاط عقمػ ػػي يشػ ػػمؿ واحػ ػػدة مػ ػػف العمميػ ػػات  ،وواحػ ػػد مػ ػػف

المحتوى  ،وواحدة مف النتائج  ،فأف قدرات الذكاء االجتماعي الثالثيف ترتبط أيضاً مػع
األزواج الممكنػػة لمعمميػػات الخمػ ػػسة والنت ػ ػػائج الست ػػة المختمفػ ػػة ( Walker etal ,
 .) 1973, p. 853ولقد طور (جيمفورد)عاـ  1966االختبارات اإلدراكية – السموكية

الخمسة المستخدمة كمتغير مستقؿ عمى أسػاس أنموذجػو ،لقيػاس قػدرة خاصػة منفصػمة
تختمؼ عف الذكاء المفظي ،لذلؾ تركز معظـ االىتماـ عمى القػدرات المعرفيػة السػموكية

السػػتة )962

1967:

 .(Tenapyr,فقػػدـ مػػع مسػػاعديو اختبػػار تضػػمف العوامػػؿ
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المعرفي ػ ػ ػ ػػة – الس ػ ػ ػ ػػموكية س ػ ػ ػ ػػمي باختب ػ ػ ػ ػػار العوام ػ ػ ػ ػػؿ الس ػ ػ ػ ػػتة لم ػ ػ ػ ػػذكاء االجتم ػ ػ ػ ػػاعي .
(گرمة،1994 ،ص .)51

االتجاه الفمسفي (:)The Philosophy Trend
يعػػد ( جػػوف ديػػوي )John Deweyمػػف الفالسػػفة الػػذيف طرح ػوا مفػػاىيميـ
النظريػػة التػػي تتصػػؿ بالبيئػػة االجتماعيػػة  ،التػػي تؤكػػد عمػػى أف الخب ػرة اإلنسػػانية ىػػي
أساس نيائي  ،وامتحاف أخير لكؿ معرفػة وقيمػة  ،وأف الفكػر وسػيمة يسػتطيع الشػخص

عػف طريقيػا تكييػؼ نفسػو مػع البيئػة ( .)Child, 1956, p. 135يفتػرض (ديػوي) أف
اإلنسػػاف كػػائف( بيولػػوجي اجتمػػاعي) ،قػػادر عمػػى أف يعمػػؿ لنفسػػو بيئػػة أفضػػؿ ،ولديػػو

القدرة الكافية عمى تشكيؿ مصيره بصورة صػحيحة ،كمػا افتػرض أف الخبػرة والتجربػة ال
تعػػرؼ فقػػط باالىتمامػػات المتعمقػػة بالعػػالـ المػػادي ،الميكػػانيكي البحػػت ،بػػؿ تمتػػد إلػػى
األمور االجتماعيػة ،فالعقػؿ ىػو شػكؿ مػف أشػكاؿ السػموؾ وخاصػة السػموؾ االجتمػاعي

أي السػػموؾ الػػذي لػػو ىػػدؼ واتجػػاه ،واف عمػػؿ الفعػػؿ فػػي أساسػػو ىػػو سػػموؾ ونشػػاط،
وتفاعؿ مع البيئة البيولوجية واالجتماعية (عبد الصاحب،2008 ،ص .)136

معنى الحياة

معن ػػى الحي ػػاة م ػػف الموض ػػوعات الميم ػػة ف ػػي حي ػػاة اإلنس ػػاف ،إذ أص ػػبحت م ػػف
الموضػػوعات التػػي ازدىػػرت بشػػكؿ خػػاص بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة مػػا صػػاحب تمػػؾ

الح ػػروب م ػػف دم ػػار وقت ػػؿ وتخري ػػب عم ػػى جمي ػػع المس ػػتويات ل ػػذلؾ انبث ػػؽ ذل ػػؾ الفك ػػر
الوجودي ودفع بالمفكريف لمتساؤؿ عف ذلؾ الوجود الذي يعيش فيو اإلنساف.

المنظور الديني لمعنى الحياة:

أكػػدت األديػػاف عمػػى أف لأنسػػاف أىػػدافاً وحيػػاة وجػػد ألجميػػا كالديانػػة الييوديػػة

والمسػػيحية -واإلسػػالمية .فالديان ػػة الييوديػػة تعػػد الحي ػػاة ىبػػة ثمينػػة م ػػف اهلل عػػز وج ػػؿ
وعدتيا ىبو تفرد بيا بني البشر مف بػيف المخموقػات .إمػا الديانػة المسػيحية فتؤكػد عمػى

أف حػػب اهلل واآلخػريف ىػػو معنػػى لمحيػػاة ولغػػرض تحقيػػؽ ذلػػؾ فػػأف الفػػرد يطمػػب المغفػرة
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مػػف اهلل عػػف ذنوبػػو وقػػد يغفػػر الفػػرد ذنػػوب اآلخػريف تجاىػػو عػػف طريػػؽ المسػػامحة وحػػب
الفرد لآلخػريف والرضػا عػنيـ حتػى لػو أسػاءوا لػو وىػذا دليػؿ قػاطع عمػى إعطػاء أنفسػيـ

معنػػى لوجػػودىـ .إمػا لديانػػة اإلسػػالـ فػػأف أحػػد أىػػدافيا ىػػو إرضػػاء اهلل سػػبحانو وتعػػالى
عف طريؽ التمسؾ بتعاليـ اهلل سبحانو وتعالى التي أرسميا إلينا عػف طريػؽ نبينػا محمػد

(ص) وما جاء مف القرآف الكريـ وتعاليـ الرسوؿ محمػد (ص) تػذكر بوضػوح بػأف خمػؽ

((و َماا
اإلنساف جاء ألمر واحد إال وىو عبادة اهلل عز وجؿ كمػا قػاؿ فػي محكػـ كتابػوَ :
ت ا ْل ِج َّن َو ِْ
نس إَِّال لِ َي ْع ُب ُد ِ
ون)) {الذاريات.}56/
َخمَ ْق ُ
اْل َ
أمػػا المسػػمميف فػػأف الحيػػاة خمقػػت كاختبػػار ،وأف ذلػػؾ اإلنسػػاف سػػوؼ يجػػد مػػأواه
األخير أمػا فػي الجنػة أو فػي النػار وأف نظػرة اإلسػالـ تقػوؿ بػأف اإلنسػاف وجػد إلرضػاء

اهلل عز وجؿ ).(New world Enyclopediapedia, 2008
مصادر معنى الحياة:

يعتقػد ريكػر ) (Reker , 1991أف مصػادر معنػى الحيػاة تشػير إلػى مجػاالت

أو موضػوعػ ػ ػ ػ ػ ػػات شخص ػ ػ ػ ػ ػػية مختمف ػ ػ ػ ػ ػػة المحتػ ػ ػ ػ ػ ػػوى فػ ػ ػ ػ ػ ػػي مجػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ خب ػ ػ ػ ػ ػ ػرة المعنػ ػ ػ ػ ػ ػػى
) .(Reker, 1991, pp. 4-5وحػػدد كرونبػػاخ ومػػوليش

)1969

& (Crumbaugh

 Mohalich,أربعػػة مص ػػادر يبحػػث اإلنس ػػاف فييػػا عم ػػا يحقػػؽ ل ػػو الش ػػعور

بالمعنى في حياتو ىي:

 .1االلتزاـ بأىداؼ محددة ،وانجازىا.
 .2أف يكوف الحياة تحت السيطرة.
 .3االستثارة والحماس في الحياة.

 .4القناعة في الحياة ).(Crumbaugh & Mohalich, 1969, p. 77

ولخػص ريكػػر ) (Reker, 1991أغمػب المصػػادر العامػػة لممعنػػى كمػػا وردت

فػ ػػي األدبيػ ػػات المنشػ ػػورة التػ ػػي استعرضػ ػػيا وتضػ ػػمنت العالقػ ػػات الشخصػ ػػية ،اإليثػ ػػار،

الفعاليات الدينية ،واألعماؿ اإلبداعيػة ،والنمػو الشخصػي ،واشػباع الحاجػات األساسػية،
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية
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واألمػ ػػف االقتصػ ػػادي ،والنشػ ػػاطات الترويحيػ ػػة ،واإلنجػ ػػاز الشخصػ ػػي ،والقػ ػػيـ أو المثػ ػػؿ
األساس ػ ػػية ،والتقالي ػ ػػد ،والثقاف ػ ػػة ،والموض ػ ػػوعات االجتماعي ػ ػػة والسياس ػ ػػية ،واالىتمام ػ ػػات
اإلنسػػانية ،والنشػػاطات المفضػػية إلػػى المػػذة  ،Hedonisteوالتممػػؾ المػػادي ،والعالقػػات
مػػع الطبيعػػة ،وس ػواء بحثػػت ىػػذه المصػػادر منفػػردة او مجتمعػػة فأنيػػا ىػػي التػػي تمػػنح

الوجػػود واإلحسػػاس الشػػامؿ بػػالمعنى ) .(Reker, 1991, p. 78ومثمػػت العالقػػات

مص ػػد اًر ميمػ ػاً لممعن ػػى الشخص ػػي عن ػػد جم ػػاعتيف م ػػف الب ػػالغيف اختمفت ػػا ف ػػي المس ػػتوى
االجتماعي واالقتصادي وفي األصؿ العرفي ).(Barwn, 1999, p.25

 .النظريات النفسية التي فسرت معنى الحياة:

أ -نظرية فرانكل (العالج بالمعنى):(1905-1997- V.Frankl) .
طور فرانكؿ أسػموب العػالج بػالمعنى والتحميػؿ الوجػودي خػالؿ النصػؼ الثػاني
مف القرف العشريف ،ويعرؼ أسموبو بمدرسة فينا الثالثة في العالج النفسػي .وأف اليػدؼ

األساسػػي لمعػػالج بػػالمعنى ىػػو تيسػػير اإلجابػػة عػػف تسػػاؤالت اإلنسػػاف عػػف معنػػى حياتػػو

وتمكينػػو مػػف العػػيش بشػػعور عػػاؿ بالمسػػؤولية فيمػػا لػػو عالقػػة بوقػػائع حياتػػو وعالقاتػػو
المختمفة (فرانكؿ ،1982 ،ص.)138

ويفيػػـ العػػالج بػػالمعنى بشػػكؿ أفضػػؿ إذا مػػا فيمنػػا البعػػد الروحػػي فػػي الوجػػود

اإلنساني مف منظور فرانكؿ بوصفو أحد ثالثة أبعاد مع كؿ مف:

 .1البعد البدني العضوي .(Physical) .
 .2البعد الروحي.(Spirituality) .

 .3البعد العقمي .النفسي.(Psychological) .

نظرية الحاجات البراىام ماسمو ):(1908-1970) (Abraham Maslow

ُيعػػد ماسػػمو أف المعنػػى ىػػو أحػػد الميمػػات الجوىريػػة فػػي الشخصػػية التػػي تنبثػػؽ
مػف داخػؿ الفػرد .واذا لػـ تشػبع الحاجػات الػدنيا عمػى وفػؽ ىػرـ الحاجػات الػذي أفترضػػو
ماسػػمو فمػػف يكػػوف لمقػػيـ والمعنػػى فػػي الحيػػاة إال التػػأثير القميػػؿ عمػػى الدافعيػػة اإلنسػػانية.
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وعنػػدما تشػػبع تمػػؾ الحاجػػات الػػدنيا تتحػػوؿ القػػوى الدافعيػػة داخػػؿ الفػػرد لتك ػريس نفسػػيا
لقضػ ػػية أو رسػ ػػالة مػ ػػا .إف (معنػ ػػى الحيػ ػػاة) ى ػ ػػو أح ػ ػػد الػ ػػدوافع مػ ػػا بعػ ػػد تحقيػ ػػؽ الػ ػػذات

(الماورائيػػة) ) .(Metamora aviationأنػػو ذا حاجػػة نمائيػػة تعمػػؿ عمػػى وفػػؽ آليػػات
وقواعد تختمؼ عف تمؾ التي تعمؿ بيا حاجات النقص (ماسمو ،1982 ،ص.)208

أف تحقيػػؽ الفػػرد لمعنػػاه أو ىدفػػو فػػي الحيػػاة أم ػ اًر غيػػر ممكػػف دائمػػا ،لػػذلؾ أف

المعنى يكوف متوف اًر في الحػاالت المثاليػة فقػط مػف قبيػؿ غمبػة قػيـ (الجمػاؿ) ،ومػع أف
األفػراد أحػرار فػي اختيػارىـ لممعػاف إال أنػو مػف الصػحي أكثػر لػو اختػاروا المعػاني التػػي
تسيـ في تحقيؽ إمكانياتيـ ،أف أكثر النتػائج الصػحية تحػدث إذا اختػار الفػرد نشػاطات

معبػرة عػػف القػػيـ الجوىريػػة وبعكسػػو فأنػػو يتعػػرض لالنتكاسػػة النفسػػية فػػي م ارحػػؿ تطػػوره

العمي ػػا( .إذ ب ػػدأنا نع ػػرؼ أف تجدي ػػد الف ػػرد م ػػف أي منظوم ػػة قيمي ػػة ى ػػي حال ػػة اض ػػطراب

نفسػػي ،فالكػػائف اإلنسػػاني بحاجػػة إلطػػار مرجعػػي مػػف القػػيـ ،أو فمسػػفة فػػي الحيػػاة والػػى
ديف أو ما يشبو الديف؛ لكي يعيش ويتفيـ بػو بالقػدر نفسػو الػذي تكػوف فيػو بحاجػة إلػى

نػػ ػ ػ ػػور الشػ ػ ػ ػ ػػمس أو األمػ ػ ػ ػ ػػالح أو الحػ ػ ػ ػ ػػب أو العناصػ ػ ػ ػ ػػر الغذائيػ ػ ػ ػ ػػة الميمػ ػ ػ ػ ػػة لحياتنػ ػ ػ ػ ػػا
).(Debats, 1990, p. 6

نظرية باتيستا وألموند ):(1973) (Battista- Almond
انطمؽ باتيستا وألموند في وضع منظورىما لمعنػى الحيػاة مػف د ارسػة النظريػات

السابقة ،وتوصال إلى أنيا تشترؾ في أربع قضايا أساسية في موضوع المعنػى ،فعنػدما
يؤكد األفراد أف حياتيـ ذات معنى ،فمعنى ىذا بكؿ بساطة:

 .1أنيـ ممتزموف إيجابيا بمفيوـ المعنى في الحياة.

 .2أنيـ يعتمدوف إطػا اًر مرجعيػاً أو مجموعػة أىػداؼ حياتيػة مشػتقة منػو يصػوغوف منػو
غرضيـ في الحياة أو منظورىـ ليا.

 .3أنيػػـ يػػروف أنفسػػيـ قػػد حقق ػوا أو بصػػدد تحقيػػؽ ذلػػؾ اإلطػػار المرجعػػي أو أىػػدافيـ

الحياتية.
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 .4أنيـ يخبروف ذلؾ التحقيؽ بشعور مػف األىميػة والقيمػة ،لقػد تطمػب االتجػاه النظػري
لباتيستا وألموند منظو اًر نسبياً لموضوع المعنى(.)Battista-Almond.1973, p.38
نظرية فونغ ):(1992- Wong

أنتق ػػد فون ػػغ نق ػػص البن ػػى أو المف ػػاىيـ الواض ػػحة المع ػػالـ المج ػػردة ع ػػف مفي ػػوـ
المعنػػى لػػذا فقػػد اسػػتعمؿ عػػدد كبيػػر مػػف البنػػى ذات الصػػمة ببحػػث معنػػى الحيػػاة مثػػؿ:

(معنػى الحيػػاة -المعنػػى فػػي الحيػػاة  -المغػزى -القػػيـ -ميػػاـ الحيػػاة  -أىػػداؼ الحيػػاة).
وسواىا مف المفاىيـ التي تتصؼ بالعمومية ،وىي أقػرب لمصػطمحات التػداوؿ الفمسػفي

منيػػا مفػػاىيـ البحػػث العممػػي األمبيريقػػي والمفيػػوـ البػػديؿ الػػذي طرحػػو فونػػغ ىػػو المعنػػى

الشخصػػي ) (Personal Meaningأو بحػػث المعنػػى )(Meaning Seeking
بوصؼ بنية متكاممة ومبر اًر لو بما يأتي:

 -أنو بنية نفسية تتطمب عمميات دافعية ،ومعرفية ،وسموكية.

 أنو يتضمف حاجػات دافعيػة لكػؿ مػف المعنػى والوقػت والمعنػى الجػوىري كمػا يتطمػبأنشطة غرضية وموجية ألغراض محددة يمكف مالحظتيا.

 أنو يعود لميمات ومشاريع وأىداؼ محددة ذات قيمة عالية. -أنو يتضمف عمميات معرفية لممعاف المنشأة.

 -وىو بنية قابمة لمقياس السموكي ).(Wong, 1997, p. 8

والحػػظ فونػػغ أف النػػاس يطرحػػوف نظريػػاتيـ لمحيػػاة المثاليػػة اليادفػػة التػػي تفصػػح

عف تركيب لممعنى يتألؼ مف ثماف عوامؿ ىي:

 .1التسامي بالذات ).(Self- Transcendence
 .2العالقات العامة ).(Relation ship
 .3الديف أو التديف ).(Religion
 .4اإلنجاز ).(Achieve ment

 .5العالقات الحميمة ).(Intimacy
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 .6قبوؿ الذات ).(Self- acceptance
 .7تحقيؽ المعنى ).(Fulfillment

 .8المعاممة العادلة )(Wong, 1990, p. 5). (Fair-Treatment

 :الدراسات السابقة

 -الدراسات السابقة لمذكاء االجتماعي

دراسة الربيعي ()2001

التعاطف لدى طمبة الجامعة وعالقتو بالذكاء االجتماعي

أىداف الدراسة  :ىدفت الد ارسػة إلػى قيػاس مسػتوى التعػاطؼ والػذكاء االجتمػاعي لػدى
طمبة الجامعة ،والتعرؼ عمى الفروؽ فػي التعػاطؼ وفقػا لمتغيػري التخصػص والجػنس،
وكذلؾ التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف التعاطؼ والذكاء االجتماعي.

عينااة الدراسااة  :شػػممت عينػػة البحػػث ( )400طالػػب وطالبػػة مػػوزعيف بالتسػػاوي عمػػى
متغيري الجنس والتخصص.
عمى آراء الخبراء العموـ التربوية والنفسية  ،ثـ استخرجت القوة التميزية لفقرات

المقياس وقد تحقؽ لممقياس مؤشرات صدؽ الترجمو وصدؽ المحتوى  ،والتحقؽ مف

ثباتو اذ بمغ ( )0.83باستعماؿ طريقة الفا كرونباخ و( )0.78بطريقة أعادة االختبار
،و تبنت الباحثة مقياس سفياف لمذكاء االجتماعي الذي اعده عاـ .1998

الوسائل االحصائية  :تمت المعالجة االحصائية باستعماؿ االختبار التائي لعينو
واحده ولعينتيف مستقمتيف ،ومعامؿ ارتباط( بيرسوف )،وتحميؿ التبايف الثنائي الختبار
الفروؽ في التعاطؼ عمى وفؽ متغيري الجنس(ذكور ،اناث) والتخصص(العممي

،واالنساني).
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الفصل الثالث

نتائج الدراست

نتائج الدراسة  :توصمت الدراسة الى النتائج االتية :
يتمتع طمبة الجامعة بالميؿ لمتعاطؼ والذكاء االجتماعي ،وأف ليس ىناؾ فروقاً في
التعاطؼ عمى وفؽ متغير التخصص ،ولكف الفرؽ ظير في التعاطؼ لدى الطمبة

وفؽ متغير الجنس لصالح األناث ،وأف ىناؾ عالقة إيجابية بيف الميؿ لمتعاطؼ و

الذكاء االجتماعي

(الربيعي :2001 ،ص.)70-51

دراسة عبد الصاحب ()2008

أنماط الشخصية عمى وفق نظرية االنيكرام وعالقتيا باالقيم والاذكاء االجتمااعي لادى

طمبة الجامعة

أىداف الدراسة :ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بيف أنماط الشخصية والقيـ والذكاء
االجتماعي لدى طمبة الجامعة وعمى وفؽ متغيري الجنس والتخصص.

ادوات الدراسااااة  :قام ػػت الباحث ػػة ببن ػػاء مقي ػػاس أنم ػػاط الشخص ػػية وف ػػؽ منظ ػػور (دوف
ريتشارد)وكذلؾ

مقيػػاس القػػيـ وفػػؽ منظػػور (سػػبرانجر) وقامػػت بصػػياغة ( )31فق ػرة ولػ ػ  6بػػدائؿ ،أمػػا

مقياس الذكاء االجتماعي فقد اعتمدت (مقياس گرمة – .)1994

الوسااائل اْلحصااائية :التػػي اسػػتعممتيا الباحثػػة ىػػي (معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ،معامػػؿ
ارتبػػاط بوينػػت بايسػػيا ،ومعادلػػة الفاكرونبػػاخ ،ومعادلػػة سػػبيرماف – ب ػراوف ،واالختبػػار
التائي لعينة واحدة واالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف ،ومربع كاي).

نتائج الدراسة :توصمت نتائج الدراسة الى :

ارتف ػػاع مس ػػتوى ال ػػذكاء االجتم ػػاعي ل ػػدى عين ػػة البح ػػث كك ػػؿ ،وال ػػى وج ػػود عالق ػػة

إيجابيػػة ودالػػة إحصػػائياً بػػيف الػػذكاء االجتمػػاعي وأنمػػاط الشخصػػية (المسػػاعد ،الباحػػث،
المخمػػص ،المتحػػدي ،صػػانع السػػالـ ،المصػػمح) ،فػػي حػػيف كانػػت العالقػػة إيجابيػػة وغيػػر
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دالة إحصػائياً بػيف الػذكاء االجتمػاعي ونمػط الشخصػية (المنجػز) ،وكانػت سػمبية وغيػر

دالػػة بػػيف الػػذكاء االجتمػػاعي ونمطػػي (المتفػػرد ،المػػتحمس) (عبػػد الصػػاحب – :2008

الخالصة).

دراسات عن معنى الحياة

دراسة حافظ (:)2006

"معنى الحياة وعالقتو بالقمق الوجودي والحاجة لمتجاوز"
اس ػػتيدفت الد ارس ػػة الكش ػػؼ ع ػػف العالق ػػة ب ػػيف ك ػػؿ م ػػف فق ػػداف المعن ػػى والقم ػػؽ

الوج ػػودي والحاج ػػة لمتج ػػاوز ،واعتم ػػد الباح ػػث مقي ػػاس فون ػػؾ ) ،(Wongلقي ػػاس معن ػػى

الحيػػاة وتكػػوف المقيػػاس مػػف ( )45فق ػرة موزعػػة عمػػى ( )10مكونػػات .وقػػد بنػػى الباحػػث
مقياسػ ػاً لمقم ػػؽ الوج ػػودي يتك ػػوف م ػػف ( )36فقػػرة موزع ػػة عم ػػى ( )4مكون ػػات يمث ػػؿ قم ػػؽ
الالمعنى أحػدىا .وبنػاء مقيػاس الحاجػة لمتجػاوز ويتكػوف مػف ( )51فقػرة وتكونػت عينػة

البحث مف ( )308طالباً وطالبة مف جامعة القادسية ،وأوضحت النتائج ارتفاع مستوى
كؿ مف معنى الحياة والحاجة لمتجاوز لدى أفراد العينة واعتداؿ مستوى القمػؽ الوجػودي

ل ػ ػػدييـ ول ػ ػػـ توج ػ ػػد ف ػ ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة إحص ػ ػػائية ب ػ ػػيف ال ػ ػػذكور واإلن ػ ػػاث ،وب ػ ػػيف طمب ػ ػػة
التخصصػػيف العممػػي واإلنسػػاني فػػي كػػؿ مػػف ،معنػػى الحيػػاة وكػػؿ مػػف القمػػؽ الوجػػودي
والحاج ػػة لمتج ػػاوز ،ول ػػـ تك ػػف ىن ػػاؾ عالق ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف القم ػػؽ الوج ػػودي

والحاجة لمتجاوز لدى طمبة الجامعة (حافظ.)2006 ،

 .دراسة االعرجي (:)2007

"فقدان المعنى وعالقتو بالتوجو الديني ونمط االستجابات المتطرفة لدى طمبة جامعة

بغداد".

اسػتيدفت الد ارسػػة قيػاس متغيػرات فقػداف المعنػػى ،والتوجػو الػػديني واالسػػتجابات

المتطرفػة وطبيعػػة العالقػة بينيمػػا ،لػدى فئػػة مػػف المجتمػع الع ارقػػي متمثمػة بطمبػػة جامعػػة

بغػػػداد ،ولتحقيػ ػػؽ أىػ ػػداؼ البحػ ػػث عػ ػ اػرب الباحػ ػػث مقيػ ػػاس المعنػ ػػى فػ ػػي الحيػ ػػاة ل ػ ػػكرمبو
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

420

العدد ( )44لسنة ()4027

الذكاء االجتماعي وعالقتو بمعنى الحياة لدى طمبة الجامعة..................................

وماىولػػؾ ( ،)1964الػػذي اعتمػػد عمػػى مفػػاىيـ نظريػػة فرانكػػؿ عػػف المعنػػى فػػي الحيػػاة،
ويقػػيس ىػػذا المقيػػاس المفػػاىيـ األساسػػية ليػػذه النظريػػة ،وىػػي المعنػػى فػػي الحيػػاة وارادة

المعن ػ ػػى ،وفق ػ ػػداف المعن ػ ػػى أو الفػػ ػراغ الوج ػ ػػودي ويكي ػ ػػؼ مقي ػ ػػاس الص ػ ػػداقة الشخص ػ ػػية
لالس ػػتجابات المتطرف ػػة ال ػػذي ص ػػممو س ػػويؼ ( )1951عم ػػى البيئ ػػة المصػ ػرية ،وبن ػػى

الباحث مقياساً لمتوجو الديني تكونت عينة البحث مف ( )600طالب وطالبػة مػف طمبػة
جامعػػة بغػػداد ،وأوضػػحت النتػػائج أف ىنالػػؾ عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متغي ػرات

البحػػث الثالثػػة وأف لػػدييـ مسػػتويات مرتفعػػة مػػف المعنػػى فػػي الحيػػاة .والتوجػػو الػػديني،
ونمػط االسػػتجابة المتطرفػػة ولػػـ تظيػػر فػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف الػػذكور واإلنػػاث

مف طمبػة جامعػة بغػداد فػي مسػتوى فقػداف المعنػى (القطػب اآلخػر لممعنػى فػي الحيػاة)،

لػػدييـ ،بينمػػا ظيػػرت فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مسػػتوى فقػػداف المعنػػى بػػيف طمبػػة

التخص ػػص العمم ػػي واإلنس ػػاني م ػػف طمب ػػة الجامع ػػة وكان ػػت ى ػػذه الف ػػروؽ لص ػػالح طمب ػػة
التخصص العممي( .األعرجي)2007 ،
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الفصل الثالث

منهجيت البحث واجزاءاته

أوالً  :منيااج البحث :

إعتمد ىذا البحث المنيج الوصفي اإلرتباطي ،وذلؾ ألنو األكثر مالئمة لتحقيؽ

أىداؼ البحث ,إذ يعد مف أساليب البحث العممي ،ويعتمد عمى دراسة الواقع أو

ستؤوؿ إليو تمؾ
الظاىرة كما ىي ,وييتـ بوصفيا وصفاً دقيقاً ،وتفسيرىا والتنبؤ بما ا
الظاىرة (الجابري،)277 :2011 ،
ثانيااً  :مجتمع البحث :

يتحػػدد مجتمػػع البحػػث بطمبػػة الجامعػػة المستنصػرية  /الد ارسػػات الصػػباحية مػػوزعيف فػػي
الكميات التابعة لمجامعة موزعيف عمى وفؽ متغير الجنس ( ذكور ػ ػ ػ اناث )) والجػدوؿ

( )1يوضح ذلؾ.
اسم الكمية

جدول (( )) 1
اناث

المجمااااوع

ذكااااور

كمية الطب

351

546

897

كمية الصيدلة

227

307

533

كمية طب االسناف

210

280

490

كمية اليندسػة

647

633

1307

كمية العمػػوـ

1131

1234

2365

كمية التربية

2731

2799

5530

كمية التربية االساسية

3023

3341

6364

كمية القانوف

288

341

629

العموـ الساسية

368

345

713

االدارة واالقتصاد

1251

1939

3190

تربية رياضية

169

14

183
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ثالثا  :عينة البحث :
بمغػػت حجػػـ عينػػة البحػػث الحػػالي (  ) 400طال ػػب وطالبػػة وىػػي عينػػة مناسػػبة تمث ػػؿ
المجتمع عمى وفؽ المعػايير المعروفػة واختيػرت بالطريقػة العشػوائية الطبقيػة مػف ( ) 4

كميات في الجامعة وىػي كميػة اليندسػة والعمػوـ وكميػة التربيػة والتربيػة االساسػية بطريقػة
االختيار المتساوي مف كؿ كمية والجدوؿ (  ) 2يوضح ذلؾ .
جدول ( ) 2

اسااااام الكمية

ذكور

اناث

كمية اليندسة

50

50

كمية العموم

50

50

كمية التربية

50

50

كمية التربية االساسية

50

50

المجماااوع

200

200

رابعاً  :أداتا البحث :

لغرض تحقيؽ اىداؼ البحث قاـ الباحث بما يمي  :ػ
 1ػ بناء مقياس الذكاء االجتماعي
 2ػ بناء مقياس معنى الحياة .

بعػػد االطػػالع عمػػى االدبيػػات والد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة التػػي تناولػػت موض ػ ػػوع الػػذكاء

االجتماعي ومعنى الحيػاة ولعػدـ وج ػػود مقياسػيف يصػمح لتطبيقيمػا عم ػػى عينػة البحػث

الحالػػي مػػف وجية نظر الباحث فق ػػد قػػاـ ببناء مقياس الذكاء االجتماعي ومعنى الحيػاة

وقد اتبع في بناءىما الخطوات التالي ػ ػػة :
 1ػ تحديد المفيوـ :

قاـ الباحث بتحديد مفيومي
أ ػ الذكاء االجتماعي
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

422

العدد ( )44لسنة ()4027

الذكاء االجتماعي وعالقتو بمعنى الحياة لدى طمبة الجامعة..................................

بأنػ ػ ػػو القػ ػ ػػدرة عمػ ػ ػػى في ػ ػ ػػـ االفكػ ػ ػػار والمشػ ػ ػػاعر والغاي ػ ػ ػػات والحالػ ػ ػػة النفسػ ػ ػػية لالخػػ ػ ػريف
(. ) Guilford ,1967.p220
ب ػ معنى الحياة

إنو معنى ظرفي أو مؤقت يساعد عمى فيـ المعاني المحددة ألحداث وفعاليات المحظة

الراىنة وتنمية الشعور بػالترابط بػيف األحػداث ،واعتبػاره معنػى مسػتقبمي إلدراؾ القضػايا
الجوىرية إذ يساعد عمى فيـ معنى وجود اإلنساف ومكانتو في الكوف وعمػى فيػـ معنػى

وىدؼ حياة الفرد وعمى اإليماف بوجود معنى جوىري)Wong, 2000, pp.4-5( .

2اا صياغة الفقرات :

قػ ػػاـ الباح ػػث بصياغػ ػ ػػة (( ))32فقػ ػرة لمقي ػػاس ال ػػذكاء االجتم ػػاعي معتم ػػدا عم ػػى
نظرية (( جمفورد Guilford

(( وكذلؾ صاغا (  ) 30فقرة لمقياس معنى الحيػاة

معتمػدا عمػػى نظريػػة ( فونػػؾ ) وقػػد وضػػع خمسػة بػػدائؿ لكػػؿ فقػرة وىػػي (( تنطبػػؽ عمػػي
تماما  ،تنطبؽ عمي كثي اًر  ،تنطبؽ عمي أحياناً  ،تنطبؽ عمي ناد اًر  ،ال تنطبؽ أبداً ))

 3ػ تعميمات المقياسيف :

فقد وضع الباحث تعميمات خاصة لكػؿ مقيػاس لمطمبػة شػرح مػف خالليمػا طريقػة

االجابة عمى المقياسيف دوف ذكر عنػواف المقيػاس فضػالً عػف ذلػؾ تػـ االشػارة عمػى اف
ىػػذه الفقػرات ال تسػػتخدـ إال ألغػراض البحػػث العممػػي ارجػػيف االجابػػة عمييػػا جميعػاً واف

االجابة لف يطمع عمييا سوى الباحث راجيف االجابة بصدؽ وصراحة دوف الحاجػة الػى
ذكر اسـ المستجيب .

 4ػ بدائؿ المقياس وأو ازن ػ ػػو :
ػي تمام ػاً ،
تػػـ تحديػػد خمسػػة بػػدائؿ لكػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المقياسػػيف (( تنطبػػؽ عمػ ً
ػي نػػاد اًر  ،التنطبػػؽ أبػػداً )) واف
ػي أحيان ػاً  ،تنطبػػؽ عمػ ً
ػي كثي ػ اًر  ،تنطبػػؽ عمػ ً
تنطبػػؽ عمػ ً
الفقرات التي مع المتغير تـ وضع أوزاف ليا )). )) 1,2,3,4,5

صالحية فقرات المقياسيف :
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مػف أجػؿ التأكػد مػف صػالحية الفقػرات لقيػاس الظػاىرة أو السػمة المػراد قياسػيا فػػي
المقياسيف فقد تـ عرض المقياسيف عمى مجموعة مف المحكمػيف ذوي االختصػاص فػي

التربيػػة وعمػػـ الػػنفس والبػػالغ عػػددىـ (( ))14خبيػػر وطمػػب مػػف المحكمػػيف إبػػداء آراءىػػـ
لم ػ ػػدى صػػالحية كػ ػػؿ فقػ ػ ػرة لقيػػاس الظػػاىرة الم ػراد قياسػػيا فػػي المقياسػػيف وذلػػؾ بوضػػع

عالمػ ػػة (( صػ ػػح )) فػ ػػي حقػ ػػؿ صػ ػػالحة إذا كانػ ػػت الفق ػ ػرة صػ ػػالحة لقيػ ػػاس ىػ ػػذه السػ ػػمة
والعالمة نفسػيا فػي حقػؿ غيػر صػالحة إف كانػت الفقػرة ال تقػيس السػمة واجػراء التعػديؿ

المناسػػب عمػػى الفق ػرة فػػي حقػػؿ التعػػديؿ المناسػػب  ،وقػػد اعتمػػد الباحػػث بنسػػبة اتفػػاؽ

(( )) %80فأكثر عمى ابقاء الفقرة والفقرة التي لـ تحصؿ عمى ىذه النسبة تستبعد مػف
المقياسػيف وعمػػى وفػػؽ ىػػذا االجػراء حصػػؿ المقياسػػيف عمػػى نسػػبة االتفػػاؽ المطموبػػة مػػف

جميع المحكميف .

التجربة االستطالعية لممقياسيف :
كاف اليدؼ مف ىذه التجربة ىو التعرؼ عمى االتي :ػ ػ
 مدى وضوح تعميمات المقياسيف .

 مدى وضوح الفقرات المقياسيف مف حيث الصياغة والمعنى .
 حساب الوقت المستغرؽ في االجابة عمى المقياسيف .

ولتحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ المقياسػػيف عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف (())50
طالػػب وطالبػػة بواقػػع (( ))25طالػػب و (( ))25طالبػػة تػػـ اختيػػارىـ بالطريقػػة الطبقيػػة
العشػ ػوائية م ػػف طمب ػػة الجامع ػػة المستنصػ ػرية وق ػػد تب ػػيف اف تعميم ػػات المقياس ػػيف كان ػػت
واضحػ ػػة ومفيومػ ػػة لكػػؿ م ػػف الػػذكور واالنػػاث وكػ ػػذلؾ فق ارتػ ػػيما واف الوقػػت المسػ ػػتغرؽ

لالجابة يتراوح بيف (( 30ػ  )) 40دقيقة وبمدى قدره (( ))35دقيقة .
عينة التحميؿ االحصائي :

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

422

العدد ( )44لسنة ()4027

الذكاء االجتماعي وعالقتو بمعنى الحياة لدى طمبة الجامعة..................................

تػػـ تطبي ػػؽ مقياسػي الػذكاء االجتمػاعي ومعنػى الحيػاة عم ػػى عين ػػة بمغػت (())400
طالػػب وطالبػػة مػػف كميػػات اليندسػػة والعمػػوـ والتربيػػة والتربيػػة االساسػػية وكػػاف االختيػػار
بالطريقة المتساوية وتـ استخراج القوة التميزية بطريقتيف ىمػ ػػا :

 1ػ طريقة المجموعتاف المتطرفتاف :

بعػػد تص ػػحيح اسػػتمارات عين ػػة التحميػػؿ االحص ػػائي البالغػػة (( ))400اس ػػتمارة ت ػػـ

ترتيػػب االس ػ ػػتمارات بالطريقػػة التنازليػػة مػػف أعمػ ػػى درجػػة الػػى أدنػػى درجػ ػػة وتػػـ اختيػػار
(( )) %27مػػف المجموعػػة العميػػا ونفػػس النسػ ػػبة (( )) %27مػػف المجموعػػة الػػدنيا وق ػػد
بمغت اس ػػتمارات المجموعة العميا (( ))108اسػػتمارة والمجموع ػػة الدنيا أيضػاً (())108
استمارة وتـ حسػاب المتوسػطات الحسػابية واالنح ارفػات المعياريػة والقيمػة التائيػة لجميػع

الفقػرات وقػد تبػيف اف جميػع فقػرات مقيػاس الػذكاء االجتمػاعي كانػت مميػزة ألف قيمتيػػا

التائي ػػة المحسػ ػوبة كان ػػت أعم ػػى م ػػف القيم ػػة التائي ػػة الجدولي ػػة البالغ ػػة ((  )) 1,96عن ػػد
مستوى داللة (( ))0,05ودرجة حرية ((. ))214

وكذلؾ تـ االجراء نفسو عمى معنى الحياة وقد تبيف اف جميع فقرات المقياس كانت

ىي االخرى مميزة .

 2ػ عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس الذكاء االجتماعي :

تػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف درجػػة كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات المقيػػاس مػػع

الدرج ػػة الكمي ػػة لممقي ػػاس لعين ػػة التحمي ػػؿ االحص ػػائي الب ػػالغ ((  )) 400طال ػػب وطالب ػػة
ويتبػػيف مػػف الجػػدوؿ ((  ))3اف جميػػع معػػامالت االرتبػػاط كانػػت ذات داللػػة احص ػػائية

ألنيػػا أعمػػى مػػف القيمػػة الجدوليػ ػػة البالغػػة (( ))1,113عنػ ػػد مسػ ػػتوى داللػػة (())0,05

ودرجػػة حرية ((. ))398
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جدوؿ (( ))3

معامل االرتباط بين درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس (الذكاء االجتماعي)
رقم الفقرة

معامل ارتباط الفقرة
بالدرجة الكمية

رقم الفقرة

معامل ارتباط الفقرة بالدرجة
الكمية

1

05654

17

05390

2

05644

18

05634

3

05372

19

05629

4

05641

20

05566

5

05430

21

05414

6

05607

22

05356

7

05335

23

05603

8

05313

24

05682

9

05529

25

05516

10

05569

26

05253

11

05295

27

05181

12

05132

28

05444

13

05401

29

05593

14

05578

30

05522

15

05511

31

05462

16

05435

32

05556
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عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية معنى الحياة :
تػػـ اتخػػاذ االج ػراء نفسػػو عمػػى مقيػػاس معنػػى الحيػػاة ومػػف الجػػدوؿ ( )4يتبػػيف اف جميػػع

معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة الفق ػرة والدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس الػػذكاء االجتمػػاعي كانػػت
دالػػة احصػػائيا النيػػا أعمػػى مػػف درجػػة معامػػؿ االرتبػػاط الجدوليػػة البالغػػة (( )) 1,113
عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة (( ))0,05ودرج ػػة حري ػػة (( ))398وم ػػف خ ػػالؿ ى ػػاتيف االجػ ػراءيف

يتضػػح اف جميػػع فقػرات معنػػى الحيػػاة كانػػت مميػزة وتػػـ اسػػتبقائيا فػػي المقيػػاس واصػػبح
المقياس بصيغتو النيائية مؤلفاً مف (( ))30فقرة .

جدول ( ) 4

قيـ معامالت إرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس معنى الحياة والداللة المعنوية ليا
ا
ت

معامل االرتباط

الداللة المعنوية

ت

معامل االرتباط

الداللة المعنوية

1

0.312

6.553

17

0.392

8.502

2

0.217

4.436

18

0.292

6.093

3

0.463

10.425

19

0.217

4.436

4

0.350

7.456

20

0.417

9.153

5

0.302

6.322

21

0.242

4.976

6

0.302

6.322

22

0.303

6.343

7

0.513

11.929

23

0.439

9.749

8

0.408

8.918

24

0.286

5.955

9

0.487

11.129

25

0.319

6.715

10

0.380

8.198

26

0.415

9.104

11

0.427

9.424

27

0.423

9.313

12

0.449

10.027

28

0.302

6.322

13

0.284

5.910

29

0.382

8.246

14

0.421

9.263

30

0.424

9.341

15

0.479

10.890

31

0.326

6.882

16

0.352

7.502
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مؤشرات صدق المقياسين :
يع ػػد ص ػػدؽ المقي ػػاس م ػػف أى ػػـ الخص ػػائص القياس ػػية الت ػػي يج ػػب اف تتػ ػوافر ف ػػي
المقيػػاس النفسػػي النػػو يعبػػر عػػف قػػدرة المقيػػاس عمػػى قيػػاس السػػمة التػػي اعػػد لقياسػػيا
وبذلؾ يمكف أف تندرج جميع الخصائص السيكومترية االخػرى لممقيػاس تحػت خاصػية

صدقو وتـ استخراج مؤشرات الصدؽ بالطرائؽ االتيػة :ػ ػ
 الصدق الظاىري :

لق ػ ػػد تحق ػ ػػؽ ى ػ ػ ػػذا النػ ػ ػػوع مػ ػ ػػف الص ػ ػػدؽ لممقيػ ػػاسيف عنػػدما تػػـ عػػرض فقراتيمػػا
عم ػػى مجموع ػػة م ػػف المحكم ػػيف المختص ػػيف ف ػػي عم ػػـ ال ػػنفس واالرش ػػاد النفس ػػي

ممحػ ػػؽ (( ))1والػ ػػذي اتفػ ػػؽ نسػ ػػبة (( )) %85فػ ػػأكثر عمػ ػػى صػ ػػالحية فق ػ ػرات
المقياسيف وتعميماتيما وبدائميما وطريقة تصحيحيما

 صدق البناء :

يعد استخراج القوة التميزية وعالقة الفقرة بالدرجة الكمية احػدى مؤشػرات صػدؽ

البنػػاء كاختيػػار الفرضػػية وقػػد تػػـ اتخػػاذ ىػػذا االج ػراء مػػف خػػالؿ عينػػة التحميػػؿ
االحص ػػائي والت ػػي ت ػػـ م ػػف خاللي ػػا اس ػػتخراج الق ػػوة التميزي ػػة بطػ ػريقتيف االول ػػى

اسموب العينتاف المتطرفتػاف والثانيػة اسػموب عالقػة درجػة الفقػرة بالدرجػة الكميػة
لممقياس وقد تـ االشارة الييا مع الجداوؿ في فقرة عينة التحميؿ االحصائي .

مؤشرات الثبااات لممقياسين :

يعنػػي الثبػػات اف المقيػػاس يكػػوف ثابت ػاً فيمػػا يعطػػي مػػف نتػػائج فػػاذا طبػػؽ المقيػػاس

عمى المجموعة نفسيا مػف االفػراد فػي مػرتيف متالحقتػيف كانػت النتػائج متشػابية أمػا إذا

كانػػت النتػػائج مختمفػػة اختالف ػاً كبي ػ اًر دؿ ذلػػؾ عمػػى اف معامػػؿ ثبػػات المقيػػاس ضػػعيؼ
ويعبػػر ع ػػف معام ػػؿ الثبػػات احص ػػائياً بمعام ػػؿ ارتبػػاط ب ػػيف نت ػػائج المقيػػاس ب ػػيف مػ ػرتيف
متالحقتيف ويجب اف يكوف معمؿ االرتبػاط لممقيػاس أكثػر مػف (( )) %70فػي المعيػار

المطمؽ .
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وقد استخرج ثبات المقياسيف بطريقتيف ىمػا  :ػ ػ
 1ػ االختبار واعادة االختبار :

ق ػػاـ الباح ػػث بتطبي ػػؽ المقياس ػػيف عم ػػى عين ػػة مكون ػػة م ػػف (( ))50طال ػػب وطالب ػػة

واختيػػرو بالطريقػػة الطبقيػػة العش ػوائية مػػف طمبػػة الجامعػػة المستنص ػرية وقػػد تػػـ تطبيػػؽ

المقياس ػػيف عم ػػى العين ػػة الم ػػذكورة وذل ػػؾ ي ػػوـ االثن ػػيف المواف ػػؽ  2013 / 2/ 20وق ػػد
وضعت عالمات خاصة لمعرفة أسماء المستجيبيف دوف عمميـ واعيد تطبي ػػؽ المقياس

عمى نف ػ ػػس العينػة بعػد مػرور اسػ ػػبوعيف م ػػف التطبيػؽ األوؿ وجمعػت االسػ ػػتمارتيف معػاً
بالنسػ ػػبة لممقياسػ ػػيف إذ تبػ ػػيف اف معامػ ػػؿ االرتبػ ػػاط بالنسػ ػػبة لمقاس ػ ػالذكاء االجتمػ ػػاعيبمغ

(( )) %84وىو معامؿ ارتباط مقبوؿ قياساً الى الدراسات السػابقة أمػا بالنسػبة لمقيػاس
معنى الحياة فقد بمغ معامؿ االرتباط (( . )) %86

 2ػ طريقة االتساؽ الداخمي باستخداـ معادلة الفاكرونباخ :
لحسػػاب الثبػػات بيػػذه الطريقػػة قػػاـ الباحػػث باسػػتخراج (( ))50إسػػتمارة مػػف عينػػة

التحميػػؿ االحص ػػائي وق ػػد طبقػػت معادلػ ػػة لالتسػ ػػاؽ الداخمػ ػػي عمػػى عين ػػة الثبػػات البالغػػة
(( ))50اس ػػتمارة وقد تبيف اف معام ػػؿ الثبات عمى وفؽ ىذه الطريقة بمغت (()) %81

بالنسبة لمقياس الذكاء االجتماعي وىو معامؿ ثبات مقبوؿ قياساً الى الدراسات السابقة

أمػػا معامػػؿ االتسػػاؽ الػػداخمي باسػػتعماؿ معادلػػة الفاكرونبػػاخ عمػػى مقيػػاس معنػػى الحيػػاة
فقد بمغ (( . )) %86
عينة التطبيؽ :

بمػػا اف الباحػػث وضػػع مقياسػػي الػػذكاء االجتمػػاعي ومعنػػى الحيػػاة فػػي ممػػؼ واحػػد عنػػد

تطبيق ػػو عم ػػى عين ػػة التحمي ػػؿ االحص ػػائي البالغ ػػة (  ) 400طال ػػب وطالب ػػة م ػػف كمي ػػات

اليندس ػػة والعم ػػوـ والتربي ػػة والتربي ػػة االساس ػػية وبم ػػا ان ػػو ل ػػـ تس ػػقط اي ػػة فقػ ػرة م ػػف فقػ ػرات
المقياسيف عند تحميميا احصائيا بطريقة المجموعتيف المتطرفتيف وعالقػة الفقػرة بالدرجػة

الكمية لذا اعتمدىا الباحث كعينة تطبيؽ نيائية واستخرج منيا نتائج البحث .
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الفصل الزابع

عزض النتائج وتفسريها ومناقشتها

اليدف االول  :التعرؼ عمى الذكاء االجتماعي لدى طمبة الجامعة المستنصرية :
تحقيق ػ ػ ػاً لي ػ ػػذا اليػ ػ ػػدؼ ت ػ ػػـ توزي ػ ػػع مقيػػاس الػػذكاء االجتمػػاعي عمػػى عين ػ ػػة البحػػث

الحال ػػي مف طمبػػة الجامعة والبالغ عددىا (( ))400طالب وطالبػة وبعػد تفريػغ البيانػات
ت ػػـ حسػ ػ ػػاب المتوسػ ػ ػػط الحس ػػابي إذ بم ػػغ (( )) 71وب ػػانحراؼ معي ػػاري (( ))7,62وعن ػػد
مقارنة المتوسػط الحسػابي مػع المتوسػط الفرضػي البػالغ ((  )) 66وباسػتعماؿ االختبػار

التائ ػػي لعينػػة مسػ ػػتقمة واحػػدة تػػـ حسػػاب القيم ػة التائيػػة المحسػػوبة إذ بمغػػت (())12,63
وىػ ػ ػػي أعم ػػى م ػ ػػف القيمػ ػ ػػة التائي ػػة الجدولي ػ ػ ػػة والبالغ ػ ػػة (( ))1,96عن ػ ػػد مسػ ػ ػػتوى دالل ػػة

(( )0,05ودرجػػة حري ػػة (( ))399والجدوؿ ((  )) 5يوضح ذلؾ .
جدول (())5

التعرف عمى الذكاء االجتماعي لدى طمبة الجامعة
العينو
400

المتوسااااااااااااااااااااط األنحاااااااااااااااااااراف

القيمو التائيو

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجدوليو

48,17

7,62

12,63

1,96

الداللو
دالااااااااااااااااااااااااااة
احصائياً

ومػ ػػف الجػ ػػدوؿ (( ))5يتضػ ػػح اف القيمػ ػػة التائيػ ػػة المحس ػ ػ ػػوبة أعمػ ػػى مػ ػػف القيمػ ػػة التائيػ ػػة
الجدوليػ ػػة وىػػذا يعنػػي اف عينػػة البحػػث الحػػالي مػػف طمبػػة الجامعػػة المستنص ػرية لػػدييـ

ذكاء اجتماعي ويمكف تفسير ىذه النتيجة الى اف العممية التعممية اليقتصر دورىا عمى
تنمية الجوانب المعرفية لدى المتعمميف فحسب ،وانمػا يتعػدى ذلػؾ الػى تطػوير الجوانػب

النفسية واالجتماعية ومختمؼ جوانب الشخصية بشكؿ عػاـ لمػا فػي ذلػؾ مػف أثػر كبيػر
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فػي مسػاعدة الطمبػة عمػػى النمػو المتػوازف مػػف جيػة وعمػى التكيػػؼ مػع انفسػيـ ومػػايحيط
بيـ مف جية أخرى

اليدف الثاني  :إيجاد داللة الفروؽ في الذكاء االجتماعي لدى طمبة الجامعة
المستنصرية عمى وفؽ متغير الجنس ذكور واناث :
تحقيقاً ليذا اليدؼ تـ توزيع مقياس الذكاء االجتمػاعي عم ػػى عينػة البحػث الحػالي

والبال ػ ػ ػػغ (( ))400طالػ ػػب وطالبػ ػ ػػة بواقػ ػ ػػع (( ))200طالػ ػػب مػ ػػف الذكػ ػ ػػور و (())200
طالبة مف االناث وبعد تفريغ البيانات تـ حس ػػاب المتوس ػ ػػط الحس ػػابي لعين ػػة الذكػػور إذ

بم ػ ػ ػػغ (( ))71,22وبانحػ ػ ػ ػراؼ معيػ ػػاري (( ))7,62فػ ػػي حػ ػػيف بمػ ػػغ المتوسػ ػػط الحسػ ػػابي

لالن ػػاث (( )) 70,48وبانح ػ ػ ػراؼ معي ػ ػػاري (( ))7,64وعن ػػد مقارن ػػة المتوس ػػطيف ت ػػـ
اسػ ػ ػػتعماؿ االختبػ ػ ػػار التػ ػ ػػائي لعينتػ ػ ػػيف مسػ ػ ػػتقمتيف إذ بمغػ ػ ػػت القيمػ ػ ػػة التائيػ ػ ػػة المحسػ ػ ػػوبة

(( ))0,406وىػػي أصػ ػػغر مػػف القيمػػة التائيػػة الجدوليػػة (( ))1,96عنػػد مسػػتوى داللػػة
(( ))0,05ودرجػػة حري ػػة (( ))398والجدوؿ ((  )) 6يوضح ذلؾ .
جدوؿ (( ))6

إيجاد داللة الفروؽ في الذكاء االجتماعي لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ متغير الجنس
العينو

العدد

ذكور

200

إناث

200

القيمو التائيو

المتوساااااااط األنحاااااااااااااااراف

الحسابي

المعياري

المحسوبة

الجدوليو

48,33

7,62

0,406

1,96

48,00

7,64

الداللو
غيردالة

احصائياً

ومػػف الجػػوؿ ((  ))6يتضػػح اف القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة أقػػؿ مػػف القيمػػة التائيػػة
الجدولي ػ ػػة وتفس ػ ػ ػ ػػير ذل ػ ػػؾ ان ػ ػػو ال توج ػ ػػد ف ػ ػ ػػروؽ ذات داللػ ػ ػ ػػة احصػ ػ ػ ػػائية فػ ػ ػ ػػي ال ػ ػػذكاء
االجتماعي بيف الجنسيف

اليدؼ الثالث  :تعرؼ معنى الحياة لدى طمبة الجامعة .
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تحقيقاً ليذا اليدؼ تـ توزيع مقاييس البحث الحالي عمػى عينػة مػف طمبػة الجامعػة

والبػػالغ عػػددىا (( ))400طالػػب وطالبػػة وبعػػد تفريػػغ بيانػػات تػ ػػمؾ االس ػ ػػتمارات أظيػػرت

النتػائج اف المتوسػ ػ ػػط الحسػ ػػابي لعينػة البحػث بمغػ ػػت ( ))11, 107وبأنحػ ػراؼ معي ػػاري
بمػ ػ ػػغ ( ))12,68وبمتوسػػط فرضػػي (( ))87وعنػػد مقارنػػة الوسػػط الحسػػابي مػػع الوسػػط
الفرضػػي بأسػػتخداـ االختب ػػار التػػائي لعينػػة مسػ ػػتقمة واحػػدة تػػـ اس ػ ػػتخراج العينػػة التائي ػػة

المحسػ ػػوبة وقػػد بمغػػت (( ))16,49وعنػ ػػد مقارنػػة القيمػػة التائيػػة المحسػ ػػوبة م ػ ػػع القيمػػة
التائي ػ ػػة الجدولي ػ ػػة والبالغػ ػ ػػة (( ))1,96عنػ ػ ػػد مس ػػتوى دالل ػػة (( ))0,05ودرج ػػة حري ػػة

(( ))399يتبػػيف اف القيمػػة التائيػػة المحسػػوبة اعمػػى مػػف القيمػػة التائيػػة الجدوليػػة وبداللػػة
احصائية والجدوؿ ((  )) 7يبيف ذلؾ .
جدول (( ))7

العينة عمى مقياس معنى الحياة
لعينة واحدة لدرجات أفراد ا
نتيجة اإلختبار التائي ا
العينة
ا

المتوسط

المتوسط

93

108.95

النظري

400

الحسابي

اإلنحراؼ
المعياري

درجة

الحرية

std

Df

13.615

399

القيمة التائيةt

المحسو

الجدول

بة

ية

23.43

3.29

3

1

مستوى
الداللة
sig

0.001

ومف الجدوؿ (( ))7يتبيف أف عينة البحث الحالي مف طمبة الجامعة يمتمكػوف

معنى الحياة إذ يعزى ذلػؾ إلػى طبيعػة التنشػئة األسػرية لطمبػة الجامعػة وكػذلؾ
تػػأثير الخب ػرات الحياتيػػة والجامعيػػة التػػي تسػػاعد عمػػى ترسػػي تكػػويف مفػػاىيـ
تكوف لدييـ معنى لمحياة،

اليدف الرابع

إيج ػ ػػاد دالل ػ ػػة الف ػ ػػروؽ ف ػ ػػي معن ػ ػػى الحي ػ ػػاة ل ػ ػػدى طمب ػ ػػة الجامع ػ ػػة عم ػ ػػى وف ػ ػػؽ متغي ػ ػػر

الجنس :
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تحقيق ػ ػػا لي ػ ػػذا الي ػ ػػدؼ وبع ػ ػػد تطبي ػ ػػؽ المقي ػ ػػاس عم ػ ػػى عين ػ ػػة البح ػ ػػث الح ػ ػػالي والب ػ ػػالغ
(( ))400طالػػ ػػب وطالبػػ ػػة بواقػػ ػػع (( ))200طال ػ ػػب م ػ ػػف ال ػ ػػذكور و (( ))200طالبػػ ػػة
مػ ػػف االنػ ػػاث وبعػ ػػد تفريػ ػػغ البيانػ ػػات تػ ػػـ حسػ ػػاب المتوسػ ػػط الحسػ ػػابي لعينػ ػػة الػ ػػذكور إذ

بم ػ ػ ػ ػػغ ال ػ ػ ػ ػػذكور (( ))108,70وب ػ ػ ػ ػػانحراؼ معي ػ ػ ػ ػػاري مق ػ ػ ػ ػػداره (( ))13,128كم ػ ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػ ػػـ

حس ػ ػ ػ ػ ػػاب المتوسػ ػ ػ ػ ػػط الحسػ ػ ػ ػػابي لعين ػ ػ ػ ػ ػػة االنػ ػ ػ ػػاث إذ بمػ ػ ػ ػ ػ ػػغ (( ))106,38وبػ ػ ػ ػػانحراؼ

معيػ ػ ػػاري قػ ػ ػػدره (( ))12,200وبمقارنػ ػ ػػة المتوسػ ػ ػػطيف مػ ػ ػػع المتوسػ ػ ػػط الفرضػ ػ ػػي البػ ػ ػػالغ
(( ))87ت ػ ػػـ اس ػ ػػتعماؿ االختب ػ ػػار الت ػ ػػائي لعينت ػ ػػيف مس ػ ػػتقمتيف إذ بمغػ ػ ػت القيم ػ ػػة التائي ػ ػػة

المحسػ ػ ػ ػػوبة (( ))1,334وى ػ ػ ػ ػ ػػي أصػ ػ ػ ػػغر مػ ػ ػ ػ ػػف القيم ػ ػ ػ ػػة التائيػ ػ ػ ػػة الجدوليػ ػ ػ ػ ػػة البالغػ ػ ػ ػ ػػة
(( ))1,96عنػ ػ ػ ػػد مس ػ ػ ػ ػ ػػتوى داللػ ػ ػ ػػة (( ))0,05ودرجػ ػ ػ ػ ػػة حريػ ػ ػ ػ ػػة (( )) 399والجػ ػ ػ ػػدوؿ
(( ))8يوضح ذلؾ .

جدول (())8

ايجاد داللة الفروق في معنى الحياة لدى طمبة الجامعة عمى وفق متغير النوع
العينو العدد

المتوسااااااااااااااااااط األنحاااااااااااااااااراف
الحسابي

القيمو التائيو

المعياري

المحسوبة

الجدوليو

ذكور

200

108,70

13,128

1,334

1,96

إناث

200

106,38

12,00

الداللو
غير دالة
احصائياً

وم ػػف الج ػػدوؿ (( ))8يتض ػػح اف القيم ػػة التائي ػػة المحس ػػوبة أص ػػغر م ػػف القيم ػػة التائيػػػة
الجدولية ويعني ذلؾ اف الفروؽ في معنػى الحيػاة لػدى عينػة البحػث مػف طمبػة الجامعػة

ليست ذات داللة احصائية في معنى الحياة وفقاً متغير النوع ويمكػف لمباحػث أف يفسػر

ىػػذه النتيجػػة ال توجػػد فػػروؽ فػػي معنػػى الحيػػاة عمػػى وفػػؽ متغيػػر الجػػنس ،وقػػد
يعزى ذلؾ إلػى تعػرض كػؿ مػف الػذكور واإلنػاث إلػى خبػرت متشػابية السػيما
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في مجتمع الجامعػة ،وكػذلؾ انتمػاء كػؿ مػف الػذكور واإلنػاث إلػى بيئػة ثقافيػة
واحدة

اليدؼ الخامس
إيجاد طبيعة العالقة بيف الذكاء االجتماعي ومعنى الحياة لدى طمبة الجامعة :

ت ػػـ اس ػ ػػتعماؿ معام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػ ػػوف اليج ػػاد العالق ػػة ب ػػيف ال ػػذكاء االجتم ػػاعي

ومعنػػى الحيػػاة ل ػ ػػدى طمب ػ ػػة الجامع ػ ػػة إذ بمػ ػػغ (( ))0,498وىػػو معامػػؿ ارتبػػاط موجػػب
وداؿ احصائيا عند بمقارنتو بمعامؿ االرتباط الجدولية البالغة ( )0,138وىذا يعني اف

طمبػػة الجامعػػة المستنصػرية ممػػف يتمتعػػوف بػػذكاء اجتمػػاعي تكػػوف ىنػػاؾ عالقػػة ارتبػػاط
موجبة مع معنى الحياة والجدوؿ (( ))9يوضح ذلؾ .
جدول (())9

إيجاد طبيعة العالقة بين الذكاء االجتماعي ومعنى الحياة
العينة

قيمة معامل االرتباط

الداللة

400

0,498

دالة احصائيا

التوصيات :
عمى ضوء ما جاء بنتائج البحث يمكف لمباحث أف يوصي باآلتػي  :ػ ػ

 .1مناشدة الجامعة المستنصرية بكمياتيػا كافػة أف تضػع بعػض المنػاىج الد ارسػية
الجؿ تعزيز الذكاء االجتماعي .

 .2مناشػػدة الجامع ػػة بتعزيػػز واقام ػػة االنش ػػطة والفعاليػػات الت ػػي تركػػز عم ػػى معن ػػى
الحياة والذكاء االجتماعي

 .3مناشػػدة التدريسػػييف فػػي الجامعػػة اسػػتعماؿ ط ارئػػؽ تػػدريس حديثػػة تنمػػي الػػذكاء
االجتماعي ومعنى الحياة االيجابي لدى طمبة الجامعة .
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المقترح ػ ػػات :
استكماالً لنتائج البحث الحالي يقترح الباحث ما يم ػ ػػي :ػ ػ

 .1إج ػراء الد ارسػػة نفسػػيا عمػػى جامعػػات اخػػرى مثػػؿ جامعػػة بغػػداد وجامعػػة ديػػالى
ومقارنة نتائج تمؾ الدراسات مع الدراسة الحالية .

 .2اج ػ ػراء د ارسػ ػػات تجريبيػ ػػة لمعرفػ ػػة تػ ػػأثير الب ػ ػرامج االرشػ ػػادية فػػػي تنميػ ػػة الػ ػػذكاء
االجتماعي ومعنى الحياة لدى طمبة الجامعة .

 .3اجراء الدراسة نفسيا عمى عينات اخرى مف طمبة االعدادية .

المصادر العربية واالجنبية

 االغ ػػا ،ريي ػػاـ س ػػالمة (  :)2011ال ػػذكاء الشخص ػػي ( ال ػػذاتي –االجتم ػػاعي )
وعالقتو بالميارات االجتماعية والميوؿ المينية لدى عينو مف طالبػات المرحمػو

الثانويػػة بقسػػمييا العممػػي واال دبػػي بمدينػػة مكػػو المكرمػػو  ،رسػػالة ماجسػػتير ،

المممكو العربية السعودية  ،كمية التربية .

 الدوس ػ ػ ػػري ،محس ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػػاتح (:)2007مش ػ ػ ػػكالت اس ػ ػ ػػر النػ ػ ػ ػزالء والمؤسس ػ ػ ػػات
االص ػ ػ ػػالحية وط ػ ػ ػػرؽ التعام ػ ػ ػػؿ معي ػ ػ ػػا ،كمي ػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػػات العميا،قس ػ ػ ػػـ العم ػ ػ ػػوـ
االجتماعية.

 الربيعػػي  ،سػػييمة عبػػد الرضػػا عسػػكر( :)2001التعػػاطؼ لػػدى طمبػػة الجامعػػة
وعالقتو بالذكاء االجتماعي،رسالة ماجستير غير منشوره ،كمية التربية ،جامعة

بغداد .

 عبد الصاحب  ،منتيػى مطشػر ( :)2008أنمػاط الشخصػية عمػى وفػؽ نظريػة
االنيك ػراـ وعالقتيػػا بػػالقيـ والػػذكاء االجتمػػاعي لػػدى طمبػػة الجامعػػة  ،اطروحػػة

دكتوراه  ،جامعة بغداد كمية التربية ابف الييثـ.
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 العبودي،نػػدوه محسػػف موسػػى ( :)2006تقبػػؿ الػػذات لػػدى فاقػػدي الوالػػديف فػػي
دورالدولػ ػ ػػو واق ػ ػ ػرانيـ مػ ػ ػػف غيرفاقػ ػ ػػدي الوالػ ػ ػػديف ،رسػ ػ ػػالة ماجسػ ػ ػػتير ،الجامعػ ػ ػػة

المستنصرية كمية التربية.

 عس ػػقوؿ ،خميؿ،محم ػػد (:)2009ال ػػذكاء االجتم ػػاعي وعالقت ػػو ب ػػالتفكير الناق ػػد
وبعض المتغيرلدى طمبة الجامعة ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسالمية ،غزه.

 غبػػاري  ،ثػػائر احمػػد  ،ابػػو شػػعيره خالػػد محمػػد ( :)2010القػػدرات العقميػػة بػػيف
الذكاء واالبداع  ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع  ،ط .1

 الفقيي  ،محمد ( :)2007المشكالت السموكية لدى المراىقيف المحػروميف مػف
الرعاية االسرية في المممكة العربية السػعودية  ،رسػالة ماجسػتير  ،كميػة العمػوـ

االجتماعية جامعة نايؼ العربية لمعموـ .

 المنابري،فاطمػػو بنػػت عبػػد العزيػػز عبػػد القػػادر( :)2010الػػذكاء االجتمػػاعي و
المسؤولية االجتماعية والتحصيؿ الدراسي لدى عينة مف طالبات كميػة التربيػة

بجامعػػة اـ الق ػػرى بمك ػػة المكرم ػػو ،اطروح ػػت دكت ػػوراه ،جامع ػػة اـ الق ػػرى ،كمي ػػة
التربية ،بمكة المكرمة .

 دس ػػوقي،محمد غ ػػازي ( :)2002ال ػػذكاء االجتم ػػاعي تحدي ػػده وقياس ػػو ،الق ػػاىرة
،عمـ التربية العدد التاسع ،السنة الثانية.

 المغػازي  ،إبػراىيـ محمػد (  : ( 2003الػذكاء االجتمػاعي والوجػداني والقػرف
الواحد والعشريف  ،مكتبة اإليماف  ،المنصورة.

 روبنز  ،باـ وسكوت  ،جاف ( :)1988الذكاء الوجداني  ،ترجمة االء عسر ،
صفاء  ،وكفافي عالء الديف  ،دار القباء  ،القاىره.

 األعرجي ،إبػراىيـ مرتضػى :)2007( .فقػداف المعنػى وعالقتػو بالتوجػو الػديني
ونمػػط االسػػتجابات المتطرفػػة لػػدى طمبػػة جامعػػة بغػػداد ،أطروحػػة دكتػػوراه غيػػر

منشورة ،كمية التربية /ابف رشد -جامعة بغداد
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 حافظ ،سالـ ىاشـ :)2006( .معنى الحياة وعالقتو بالقمؽ الوجػودي والحاجػة
لمتجاوز ،أطروحة دكتوراه ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد.

 عمواف ،نغمات شعباف :)2008( .الرضا عف الحياة وعالقتو بالوحدة النفسية،
مجم ػػة الجامع ػػة اإلس ػػالمية ،سمس ػػمة الد ارسػ ػات اإلنس ػػانية ،م ػػج  ،16الع ػػدد ،2

فمسطيف.

 فرانكػ ػػؿ ،فكتػ ػػور :)1982( .اإلنسػ ػػاف يبحػ ػػث عػ ػػف المعنػ ػػى .ترجمػ ػػة :طمعػ ػػت
منصور ،دار القمـ ،ط ،1الكويت.

 ماسمو ،إبراىاـ :)1982( .تعميقػات عمػى د ارسػة فرانكػؿ عػف (التسػامي بالػذات
كظاىرة إنسانية) ،في :فرانكؿ ،)1982( ،اإلنساف يبحث عف المعنى

 رجيعػ ػػة  ،عبػ ػػد الحميػ ػػد ( :)2009التحصػ ػػيؿ االكػ ػػاديمي وادراؾ جػ ػػودة الحيػ ػػاة
النفسػػية لػػدى مرتفعػػي ومنخفضػػي الػػذكاء االجتمػػاعي مػػف طػػالب كميػػة التربيػػة
بالسػػويس  ،مجمػػة كميػػة التربيػػة  ،جامعػػة االسػػكندرية  ،المجمػػد التاسػػع  ،العػػدد

االوؿ ،ص.227-172

 كرمو  ،صػفاء حبيػب طػارؽ( ، :)1994بنػاء مقيػاس مقػنف لمػذكاء االجتمػاعي
لدى طمبة الجامعػة  ،رسػالة ماجسػتيرغير منشػورة  ،كميػة التربيػة – ابػف رشػد ،

جامعة بغداد .
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