
لدٍ مديزٍ ومديزات  الذكاْ االجتناعٌ وعالقته مبهارات االتصال
 املدارس االبتدآًُ

 

 د.نبًلُ فتخِ سًد سًد
 وكًل إدارَ بنِ سىيف التعلًنًُ

 دكتىراه ختصص عله النفس الرتبىّ

  :املستخلص
ىجؼ البحث الى دراسة الحكاء االجتساعي لجى مجيخي ومجيخات السجارس االبتجائية 

( مجيخة 04( مجيخ، )04وعالقتو بسيارت االتراؿ، وتكؾنت عيشة الجراسة السيجانية مؽ )
مجرسة ابتجائية بسحافغة بشى سؾيف، ولتحقيق أىجاؼ البحث تؼ تظبيق مقياس الحكاء 

 ميارات االتراؿ عمى عيشة البحث.  االجتساعى، وكحلػ تظبيق مقياس
وأسفخت الشتائج عؽ وجؾد عالقة إيجابية ذات داللة إحرائية بيؽ الحكاء 

،  4.40االجتساعى وميارات االتراؿ عمى جسيع األبعاد والجرجة الكمية عشج مدتؾييؽ )
( )كسا تحقق بالفخض األوؿ(، وقج أكج ذلػ فخض التحميل العاممي الحي أسفخ عؽ 4.40

د ثالثة عؾامل كسا تحقق بالفخض الثانى، وقج أسفخت نتائج الجراسة أيزا عؽ وجؾد وجؾ 
( بيؽ متؾسظات درجات السجيخيؽ 4.40فخوؽ ذات داللة إحرائية واضحة عشج مدتؾى )

ومتؾسظات درجات السجيخات، وذلػ فى اتجاه السجيخيؽ فى الحكاء االجتساعى وميارات 
 )كسا تحقق بالفخض الثالث والخابع(. االتراؿ كجرجة كمية وكأبعاد فخعية

الكمسات السفتاحية: الحكاء االجتساعى، السخحمة االبتجائية، مجيخي االسجارس، ميارات 
 االتراؿ 
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الذكاْ االجتناعٌ وعالقته مبهارات االتصال لدٍ مديزٍ ومديزات 
 املدارس االبتدآًُ

 

 د.نبًلُ فتخِ سًد سًد
 وكًل إدارَ بنِ سىيف التعلًنًُ

 دكتىراه ختصص عله النفس الرتبىّ

 مكدمُ البخث:
الحكاء يعتبخ مؾضؾع الحكاء االجتساعي مؽ السؾاضيع اليامة في مجاؿ عمؼ الشفذ، ف      

االجتساعي مؽ العؾامل اليامة في الذخرية ألنو يختبط بقجرة الفخد عمى التعامل مع اآلخخيؽ 
الفخد بالحكاء االجتساعي ىحا يعشي انو  وعمى تكؾيؽ عالقات اجتساعية ناجحة، وعشجما يتستع

يستمػ القجرة عمى التفاعل االجتساعي مع اآلخخيؽ مؽ ناحية واستقظابيؼ لمتفاعل معيؼ مؽ 
ناحية أخخي، ويتذكل الحكاء االجتساعي مؽ مديج متؾازف مؽ الذعؾر باحتياجات اآلخخيؽ 

سيارات التي تسكؽ مؽ ومؽ اكتداب مجسؾعة مؽ الواىتساماتيؼ الرخيحة مشيا والزسشية 
 الشجاح في التفاعل معيؼ في كل مكاف وزماف.

وقج ناؿ ىحا الشؾع مؽ الحكاء قجرا كافيا مؽ الجراسات واألبحاث الغخبية والعخبية بيجؼ      
قياسو وتحجيج مفيـؾ خاص بو مدتقال عؽ باقي األنؾاع األخخى نغخا ألىسيتو كجدء ميؼ في 

تبط بقجرتو عمى التعامل مع اآلخخيؽ وتكؾيؽ عالقات تكؾيؽ شخرية الفخد ولكؾنو يخ 
 اجتساعية ناجحة.

ويعتبخ االتراؿ ومياراتو اساس وعساد حياتشا اليؾمية، فشحؽ نتبادؿ كسيات ونؾعيات      
ضخسة مؽ البيانات والسعمؾمات، فسؽ الدؤاؿ عؽ األحؾاؿ إلى تبادؿ السذاعخ ونقل األفكار، 

شغخ بذكل يسكؽ اف نعتبخ األنداف مخكد معمؾمات وجيات الواستعخاض االخبار وتشاقل 
خ الحى يرل االنداف كد اخخى يخسل الييا ويدتمؼ مشيا، فاالتراالت ىى الجدمتشقل مع مخا

فاالتراؿ ميارة حياتية اساسية وأف مقجرتػ عمى االتراؿ  ،( 2402هللا،  باآلخخيؽ )فتح
اتػ االساسية، واالتراؿ الفعاؿ يعدز تديؼ بذكل كبيخ فى تذكيل سعادتػ وتشاؿ احتياج

 .(2404حياتػ ويجعميا ناجحة بؾجو عاـ )ماكاى وآخخوف،
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الحكاء االجتساعى وميارات االتراؿ باآلخخيؽ، الف االتراؿ ويغيخ االرتباط واضحا بيؽ 

ىؾ العسمية التى بيا يتؼ نقل السعمؾمات والسعانى واالفكار مؽ شخص إلى آخخ أو آخخيؽ 
األىجاؼ السشذؾدة فى السشغسة أو فى أى مجسؾعة مؽ الشاس ذات نذاط برؾرة تحقق 

اجتساعى، فسؽ خرائص الحكى اجتساعيا القجرة عمى التؾاصل مع اآلخخيؽ والتأثيخ فييؼ 
يارات االتراؿ ال غشى اعى وميتزح لشا اف الحكاء االجتس، لحا بذتى الؾسائل واختالفيا

 سا لكل مجيخ مجرسة يتعامل مع مخؤوسيو عشي
 مصكلُ البخث:

 تتبمؾر مذكمة البحث في التداؤؿ الخئيدى اآلتى :     
بيؽ الحكاء االجتساعي وميارات االتراؿ لجى مجيخي السجارس جؾىخية ىل تؾجج عالقة 

 االبتجائية ؟ 
 ويتفخع مؽ التداؤؿ الخئيدى االسئمة الفخعية اآلتية : 

ميارات  -ل يدفخ التحميل العاممى لستغيخات الجراسة )الحكاء االجتساعىى .0
 االتراؿ( عؽ عامل واحج لجى مجيخي السجارس االبتجائية ؟ 

ىل تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في الحكاء االجتساعى بيؽ مجيخي ومجيخات  .2
 السجارس االبتجائية ؟ 

ىل تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في ميارات االتراؿ بيؽ مجيخي ومجيخات  .6
 السجارس االبتجائية ؟ 

ىل يشبئ مدتؾى ميارات االتراؿ بسدتؾى الحكاء االجتساعى لجي مجيخي السجارس  .0
 االبتجائية ؟ 

 البخث: أهداف
  االجتساعيلحكاء االتعخؼ عمى  .0
 االتراؿ  مياراتالتعخؼ عمى  .2
السجارس ومجيخات العالقة بيؽ الحكاء االجتساعي وميارات االتراؿ لجي مجيخي  .6

 االبتجائية.
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 البخث: أهنًُ
كسجاؿ ميؼ فى السعامالت الذخرية ؾضؾع الحكاء االجتساعى ساالىتساـ ب .0

 والعالقات االجتساعية
 التؾعية باىسية االتراؿ وتشسية مياراتو لجى مجيخى السجارس االبتجائية  .2
قج يديؼ ىحا البحث فى لفت انتباة القائسيؽ عمى العسمية التعميسية باىسية ميارات  .6

 االتراؿ 
 مصطلخات البخث:

تعخؼ الباحثة الحكاء االجتساعي إجخائيا بأنو الجرجة التي يحرل عمييا  :الحكاء االجتماعي  
: " القجرة عمى  الجراسة الحالية والتي تقيذعمى مقياس الحكاء االجتساعي في  مجيخ السجرسة
فخادا وجساعات بحكسة وعقالنية في السؾاقف االجتساعية خخيؽ كبارا وصغارا، االتعامل مع اآل

والحياتية مؽ خالؿ التؾاصل معيؼ وفيؼ مقاصجىؼ واالستجابة ليا وفق ما يتظمب السؾقف 
 . واإلبجاع في السؾاقف االجتساعية االجتساعي، وامتالؾ القجرة عمى التأثيخ والتأثخ

تعخؼ الباحثة ميارات االتراؿ اجخائيا بأنيا الجرجة التى يحرل عمييا ميارات االتراؿ: 
 مجيخ السجرسة عمى مقياس ميارات االتراؿ فى الجراسة الحالية. 

 االطار النظزٍ للبخث:
  الحكاء االجتماعي:اوال : 
عمى يج العالؼ ثؾرنجيػ  (Social Inteligence)عيخ مفيـؾ الحكاء االجتساعي      
(، الحي رأى بأف ىحا الحكاء يسثل أحج األبعاد الفخعية السكؾنة لمحكاء العاـ، 0224عاـ)

ويسثل الحكاء االجتساعي وفقا لثؾرنجيػ القجرة التي تداعج الفخد عمى إتساـ مياراتو 
(Kaukiainen,et.al.,1999)  . 

الحكاء االجتساعي فتؾصل إلى أف بسخاجعة تعخيفات  (Juchniewiez,2008)وقاـ     
مجسل التعخيفات تخكد عمى الشؾاحي التالية: قجرة الفخد عمى االندجاـ مع اآلخخيؽ، وعسق 
معخفتو لسحيظو االجتساعي، واستخجاـ قجرتو ومخونتو لتظبيق السعخفة االجتساعية في حل 

وسمؾكو وفيسو لحاتو مذكالتو، باإلضافة إلى قجرة ىحا الفخد عمى استعساؿ مذاعخه وأفكاره 
 ولآلخخيؽ مؽ اجل حل السذكالت االجتساعية التي تؾاجيو 
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قات اجتساعية يعخؼ في السجسع التخبؾي بأنو " ميارة الفخد في التكيف االجتساعي وبشاء عال

ويعخفو زىخاف بأنو " قجرة الفخد عمى إدراؾ ، ( 2443سميسة مع اآلخخيؽ )دمحم الجسؾقى ، 
العالقات االجتساعية، وفيؼ الشاس والتفاعل معيؼ وحدؽ الترخؼ في السؾاقف االجتساعية، 

يعخؼ )جابخ عبج ونجاح الفخد في حياتو االجتساعية،و مسا يؤدي إلى التؾافق االجتساعي، 
دراؾ أمدجة اآلخخيؽ ومقاصجىؼ ( الحكاء االجتساعي بأنو:" القجرة عمى إ2446الحسيج جابخ،

 ودوافعيؼ ومذاعخىؼ والتسييد بيشيا " . 
 الحكاء االجتماعي:مكهنات 

  : يتاآلمكؾنات الحكاء االجتساعي وىي كالى  (Corinnnne & Oliver,1993)تؾصل     
 التعامل مع اآلخخيؽ والتكيف معيؼ : اوال: 

يؽ وأنو ىؾ القجرة عمى التعامل مع اآلخخ  يخى دمحم عساد الجيؽ اسساعيل أف الحكاء االجتساعي
 وىى كسا يمى :  لى عجة قجراتالتعامل مع اآلخخيؽ إ يسكؽ تحميل مغاىخ

  الترخؼ فى السؾاقف اإلجتساعية : وتعشى القجرة عمى حدؽ الترخؼ مع اآلخخيؽ
 أو الشجاح فى التعامل معيؼ بكفاءة . 

 رة عمى فيؼ اآلخخيؽ والتعخؼ عمى التعخؼ عمى الحالة الشفدية لمستكمؼ : وتعشى القج
 حالتيؼ الشفدية مؽ أحاديثيؼ . 

  تحكخ االسساء والؾجؾه : وتعشى القجرة عمى االحتفاظ بأسساء االشخاص ومالمحيؼ
 وتحكخىا بجقة، ويجؿ عمى شجة االىتساـ بيؼ . 

  كيات اآلخخيؽ والتشبؤ مالحغة الدمؾؾ االندانى: وتعشى القجرة عمى مالحغة سمؾ
 خ الدمؾكية البديظة لآلخخيؽ . سغاىببعض ال

  عمى فيؼ الشكت واالشتخاؾ مع اآلخخيؽ فى روح الجعابة والسخح : وتعشى القجرة
 ( . 2446مخحيؼ ودعاباتيؼ ) احسج عثساف وعدت حدؽ ، 

 التهاصل مع اآلخخين : ثانيا: 
معيؼ معيؼ ومجى تكيفو إف التؾاصل مع اآلخخيؽ يعكذ قجرة الفخد عمى التعامل      

 2400) ثائخ غباري، خالج أبؾ شعيخة، بواالستفادة مؽ كل االطخاؼ االجتساعية السحيظة و 
، وكمسا زاد إتراؿ الفخد باآلخخيؽ كمسا زاد تؾافقو اإلجتساعي ويتزسؽ ذلػ اإلتراؿ (
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االجتساعى ميشيا وإداريا، ويعج التؾاصل عشرخ ميؼ ويداعج عمى تشسية الحكاء االجتساعى 
 الى السذاركة فى األفكار والسذاعخ. بذكل يؤدى 

 :اآلخخين فهمثالثا: 
يعج بعج فيؼ اآلخخيؽ أحج الخكائد التى بشى عمييا مقياس الحكاء االجتساعى، كسا اف     

القجرات فى الجانب الدمؾكى يسكؽ اف تؾصف انيا الحكاء االجتساعى الحى يداعجنا عمى 
( 0220(، وييتؼ جاردنخ ) 2446بخ عبج الحسيج جابخ، فيؼ سمؾؾ الغيخ وفيؼ سمؾكشا )جا

بخرائص الحكاء االجتساعى ويحجده بأنو قجرة الذخص عمى فيؼ دوافع ورغبات االشخاص 
 ( 2400اآلخخيؽ ) فادية حديؽ، 

 االجتماعية:  تأثيخ والتأثخ في المهاقفالرابعا: 
فييؼ والتأثخ بيؼ وىحا بجوره ويقرج بو مذاركة اآلخخيؽ فى كل ما يذعخوف بو والتأثيخ     

اعى ( أف الحكاء االجتس2446وعثساف،  يؤدى الى عالقات اجتساعية ناجحة، وأكج )حدؽ
عمى التأثيخ والتأثخ فى اآلخخيؽ حاؿ التفاعل معيؼ مسا يؤدى بجوره الى ىؾ قجرة الفخد 

 التؾافق االجتساعى. 
 رات الحكاء االجتماعى المطلهبة:مها
الشفدية لآلخخيؽ  الحالةالتعخؼ عمى / ى السؾاقف االجتساعيةحدؽ الترخؼ ف)    

الدمؾؾ  سالمة الحكؼ عمى/ قجرة عمى تحكخ الؾجؾه واالسساءال / والترخؼ فى ضؾئيا
 (إدارة االزمات بحكسة/ ؼ االبتدامة عمى الؾجو باستسخاررس/ الشجاح االجتساعى/ االندانى

 ( 2400)سسيخة عخياف،
 : االتصالمهارات ثانيا 
عخفو قامؾس إكدفؾرد بأنو"نقل األفكار أو تؾصيميا أو تبادليا بالكالـ أو مفيـؾ االتراؿ:    

(، ويعخؼ االتراؿ في التخبية بأنو عسمية 2446)محسؾد السداد،  بالكتابة أو باإلشارة
مذاركة في الخبخة بيؽ شخريؽ أو أكثخ حتى تعؼ ىحه الخبخة وتربح مذاعا مسا يتختب 

ألطخاؼ السذاركة كيل أو تعجيل السفاىيؼ والترؾرات الدابقة لكل طخؼ مؽ اعميو إعادة تذ
  .(2440في ىحه العسمية)مرظفى عبج الدسيع ، 

مجيخ )القخارت مؽ مدتؾى اإلدارة العمياعسمية نقل السعمؾمات والتعميسات واألوامخ و االتراؿ 
لعكذ، أو مجسؾعة مؽ الظالب( وا –اإلدارييؽ  –)السعمسيؽ السجرسة( إلى مدتؾى التشفيح
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السعمسيؽ إلى مجسؾعة أخخى سؾاء بالظخيقة غيخ المفغية أـ الكتابية أـ الذفيية، وذلػ بيجؼ 
إحجاث تغييخ قى انساط سمؾؾ أفخاد أسخة السجرسة بسا يخجـ مرمحة السجرسة ويحقق اىجافيا 

 (. 2442مرظفى، صالح )
كفاءة مجيخ السجرسة، فيؾ السدئؾؿ وتتؾقف فاعمية العسل السجرسي إلى حج كبيخ عمى      

عاتقو  عؽ تجفق السعمؾمات مؽ السدتؾيات العميا لمعامميؽ بالسجرسة والعكذ صحيح، وعمى
ايجابي بيؽ الييئة العاممة معو، وكمسا كاف السشاخ االترالي  مدئؾلية تؾفيخ مشاخ اتراؿ

يخ السجرسة االترالية العاـ لمشغاـ التخبؾي ايجابيا كمسا ساعج ذلػ عمى تظؾيخ ميارات مج
، ويتؾقف اختيار اسمؾب االتراؿ عمى داريةوسيل قيامو بالسياـ التخبؾية وزاد مؽ كفاءتو اإل

عجة اعتبارات مشيا : الدخعة السظمؾبة في إجخاء عسمية االتراؿ وعجد االشخاص السظمؾب 
ضؾح الخسالة معيؼ وعمى نؾع الخسالة )السحتؾى( السظمؾب نقميا وأىسيتيا، ومجى و  االتراؿ

أو غسؾضيا وحاجتيا إلى الذخح والتفديخ، ودرجة الدخية الؾاجب تؾافخىا والتكمفة السالية 
يعج االتراؿ أحج العسميات األساسية في (، و 2440عابجيؽ، دمحملمؾسيمة السدتخجمة )

العالقات اإلندانية؛ فيؾ عسمية تفاعمبة تبادلية إليراؿ رسالة ما عبخ وسيمة محجدة لتحقيق 
وقج يكؾف االتراؿ في صؾرة سمؾؾ معيؽ وىؾ ما يختبط بالعالقات االجتساعية  ىجؼ معيؽ،

مع الغيخ، فاالتراؿ وسيمة مؽ خالليا نحاوؿ الؾصؾؿ إلى اعساؽ اآلخخيؽ، ويحاوؿ 
  .(2443اآلخخيؽ التفاعل معشا )اميخة عمي، 

 عناصخ االتصال: 
ىؾ الذخص الحى يكؾف لجيو معمؾمات وخبخات يخيج أف : Senderالسخسل  .0

يشقميا لفئة أخخى مؽ الشاس لتدتفيج مشيا، والسخسل ال يغل يخسل طؾاؿ الؾقت 
ألف عسمية االتراؿ عسمية تبادلية، فعشجما يتحجث السدتقبل أو يدتجيب 

 يشعكذ الؾضع 
دتقبل الخسالة السخسمة، ويربح السىؾ الحى يدتقبل : Receiverالسدتقبل  .2

مخسال حيؽ يدتجيب لمخسالة ويتفاعل معيا، أى أف السخسل يربح مدتقبال 
والسدتقبل يربح مخسال مؽ خالؿ عالقة تبادلية مدتسخة، والحقيقة أف 

السعمؾمات نفديا)عازة االتراؿ يربح ناجحا حيؽ يفيؼ السخسل والسدتقبل 
 (. 2443دمحم،
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خ عسمية اإلتراؿ، أي بجوف رسالة سؾاء كانت : ىي جؾىMassageالخسالة  .6
مكتؾبة أو غيخ مكتؾبة ال يكؾف ىشاؾ إتراؿ، ويجب أف تكؾف الخسالة 
واضحة مؽ حيث اليجؼ، ومؽ حيث استخجاـ الخمؾز والسرظمحات حتى ال 
تحتسل تفديخات مختمفة، وأف تكؾف لغة الخسالة سميسة وتتشاسب مع مقجرة 

 ( 2440اف، )محسؾد سمسالسدتمؼ المغؾية 
تسثل الؾسيمة التى مؽ خالليا يتؼ نقل الخسالة إلى : Channelقشاة االتراؿ  .0

الظخؼ اآلخخ أثشاء عسمية االتراؿ، وقج تكؾف شفيية أو كتابية أو إلكتخونية، 
ويتؾقف نجاح نقل الخسالة عمى مجى مشاسبة الؾسيمة لتحقيق اليجؼ )عازة 

 (. 2443دمحم، 
وىى رد الستمقي عمى رسالة السخسل الحي قج : Feedbackالتغحية الخاجعة  .0

يدتخجمو األخيخ في تعجيل رسالتو التالية، وتعتبخ التغحية الخاجعة تكسمة مؽ 
السدتقبل لمحؾار الحي يبجأه السخسل لتكتسل دائخة االتراؿ، وتدداد درجة 

ة الكفاءة والفعالية لشغاـ االتراؿ بارتفاع درجة التجاوب بيؽ طخفي عسمي
 (2440)عالء الجيؽ وآخخوف، االتراؿ

 ( اف لالتراؿ ستة فؾائج وىى كالتالى : 2404الشذار) عمى يحكخ: فهائج االتصال
، التشديق بيؽ الذخريات والسؾاقف، تفيؼ أدوار اآلخخيؽ، مسارسة التعميؼ والتجريب والتؾجيو)

  (.  عمى كل ججيجاإلطالع ، سيادة الثقة بيشػ وبيؽ الشاستذكيل االتجاىات اإليجابية، 
وييجؼ االتراؿ إلى أف ترل بخسالتػ إلى اآلخخيؽ بؾضؾح ودوف غسؾض ولكي يتحقق 
ىحا اليجؼ البج مؽ بحؿ الجيج مؽ كل مؽ مخسل الخسالة ومدتقبميا وىى عسمية يسكؽ أف 
تتعخض لؤلخظاء، فكؼ مؽ الخسائل يداء فيسيا مؽ قبل متمقييا وحيشسا ال يتؼ تجارؾ ىحا 

وقج وإىجار فخص التؾاصل مع اآلخخيؽ، يجؼ مؽ االتراؿ ورصجه فقج يتدبب قي ضياع ال
أجخيت دراسة مدحية حجيثة بجامعة بيتدبخج فى عجد مؽ الذخكات االمخيكية التى يعسل بيا 

مؾعف، اتزح مؽ نتائجيا أف ميارات االتراؿ كانت العامل الؾحيج  04444أكثخ مؽ 
ت الشتائج إلى أف ميارات والياـ الحى يقخر عمى اساسو اختيار السجيخيؽ، حيث اشار 

االتراؿ والتى تتزسؽ االتراؿ الذفيي والتحخيخي، وكحلػ القجرة عمى العسل مع اآلخخيؽ 
:     ، وفيسا يمى عخض لسيارات االتراؿ( 2443)عازة دمحم ىى التى تديؼ في نجاح العسل. 
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ؽ وبالخغؼ م ؽباآلخخي يامة في االتراؿ: تعتبخ ميارة التحجث مؽ السيارات الالتحجثمهارة 

ىشاؾ فخؽ بيؽ القجرة الشاس إال أنو  جى الغالبية العغسى مؽأف القجرة عمى الحجيث متؾافخة ل
عمى الحجيث وميارة أو فؽ الحجيث، فالسيارة تتظمب اختيار محتؾى الحجيث ومزسؾنو 
واستخجاـ نبخة الرؾت السشاسبة ومخاعاة الفخوؽ الفخدية بيؽ الشاس بجانب اختيار الؾقت 

 .( 2443شخيف الحسؾي،)الحي تخكو الحجيث عمى اآلخخيؽلسشاسب لمحجيث ومعخفة األثخ ا
تسثل ميارة االستساع الؾجو اآلخخ لسيارة الحجيث ومشيسا معا يتحجد طخفا : االستساعميارة 

)السخسل والسدتقبل أو الستحجث والسدتسع( واالستساع وسيمة اساسية  عسمية االتراؿ الخئيدى
(، وىشاؾ قؾاعج اساسية يجب  2404، لمحرؾؿ عمى السشبيات الخارجية )حديؽ جمؾب

إتباعيا عشج إصغائو لمسخسل وىى: )تخكيد االنتباه عمى حجيث السخسل والتفخغ تساما لو، 
، تجشب السخسل غيخ المفغية التى ترجر مؽ تشبو إلى التعبيخاتق فى كمسات السخسل، تعس

، يجب أف ترجر مشػ استجابة واضحة لخسالة السخسلسخعة إطالؽ األحكاـ عمى حجيث 
) حسيج الظائي وبذيخ (. السخسل فبجوف ذلػ لؽ يتؼ اإلصغاء الفعاؿ، عجـ مقاطعة السخسل 

 (2442العالؽ، 
القخاءة عسمية لغؾية تتظمب فيؼ المغة السكتؾبة، والتفاعل معيا، وىى نذاط  :مهارة القخاءة

( وتتخكد اىسيتيا 2442)راتب قاسؼ،فكخي يقـؾ بو اإلنداف الكتداب معخفة أو تحقيق غاية 
)يتعخؼ الفخد مؽ خالليا عمى التخاث االجتساعي لسجتسعو، بالشدبة لمفخد فى الجؾانب اآلتية: 

القارئ، وتشسية الفكخ، وتكؾيؽ االتجاىات والسيؾؿ وتفجيخ طاقتو  تداعج عمى ثقل وججاف
االبجاعية، تداعج عمى إثخاء رصيج القارئ المغؾي وتعؾده الدخعة في القخاءة، والفيؼ، والشقج 
والتحميل، تعج وسيمة التراؿ الفخد بغيخه ميسا تباعجت السدافات، تعج وسيمة لمتخفيو عؽ 

ىؼ وسيمة لمحرؾؿ عمى السعخفة، القخاءة وسيمة لمفخد الكتداب الشفذ، تعج بالشدبة لمفخد ا 
 السعمؾمات والسيارات والخبخات السختمفة (

يشظؾي ىحا الشؾع مؽ أساليب االتراؿ عمى إرساؿ أو نقل الخسائل والسعانى، : الكتابةمهارة 
والسظمؾب إرساليا لآلخخيؽ كتابيا سؾاء بذكل تقاريخ أو وثائق أو مدتشجات أو مالحغات أو 

)سيؾلة التجويؽ (، وتتحجد مدايا ميارة الكتابة فيسا يمى: 2442غيخ ذلػ)بذيخ العالؽ، 
إلى الؾثائق واالتراالت التحخيخية األخخى فى السدتقبل، إمكانية  والتؾثيق، إمكانية الخجؾع

، واستحزار كافة فى االتراالت التحخيخية تقجيؼ الكثيخ مؽ التفاصيل والذؾاىج واألدلة
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السعمؾمات السخاد إرساليا، إتاحة وقت كاؼ لمسدتمؼ لفيؼ الخسالة التحخيخية ومؽ ثؼ تسكشو مؽ 
 اإلجابة عشيا بؾضؾح وتأف (

يقـؾ بو اإلنداف عشجما يتعخض لسؾقف أو مذكمة يعج التفكيخ نذاطا ذىشيا  :التفكيخهارة م
، وال يقرج بالتفكيخ في عسمية االتراؿ لسشاسبةما، حيث يحاوؿ الؾصؾؿ إلى الحمؾؿ ا

االستغخاؽ في تفكيخ عسيق وإنسا السقرؾد بو استعساؿ الفكخ بدخعة في السؾاقف والعالقات 
  ( 2442خالؿ عسمية االتراؿ )نبيل عبج اليادى، وليج عيج، السحيظة بالعسل 

 سات سابكُ:درا
: ىجفت الى الكذف عؽ العالقة بيؽ الحكاء االجتساعى  (Bryan Jeremy,2005) دراسة

( 36والحكاء الؾججانى والسسارسة القيادية، وتكؾنت عيشة الجراسة فى صؾرتيا الشيائية مؽ )
قياس الحكاء االجتساعى ومقياس مسارسة القيادة لبؾسشخ طالب جامعى، واستخجـ الباحث م

( وتؾصمت الجراسة الى وجؾد عالقة ايجابية بيؽ الحكاء االجتساعى والؾججانى 2440)
  .ومسارسة القيادة

(: ىجفت الى التعخؼ عمى درجة الحكاء االجتساعى لجى مجيخى 2442ركاف عيدى ) دراسة
السجارس الثانؾية العامة في االردف وعالقتيا بكل مؽ االنزباط السجرسى لجى الظمبة وتفاعل 

( مجيخ مجرسة ثانؾية، 244السجرسة مع السجتسع السحمى، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )
ه السجارس، وتؾصمت الجراسة الى انو ىشاؾ عالقة بيؽ الحكاء ( معمسا ومعمسة فى ىح344و)

 االجتساعى وكال مؽ تفاعل السجرسة مع السجتسع واالنزباط السجرسى . 
(: ىجفت الى التعخؼ عمى مجى مسارسة ميارات االتراؿ بيؽ 2404ىشج كابؾر) دراسة

فاءة الحاتية لجى السجيخ والسعمؼ مؽ وجية نغخ السعمؼ، وأثخ ذلػ عمى تكؾيؽ مفيـؾ الك
( معمسا ومعمسة تؼ اختيارىؼ بالظخيقة العذؾائية، 000السعمؼ، تكؾنت عيشة الجراسة مؽ )

وتؾصمت الجراسة إلى وجؾد عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ ميارات االتراؿ بيؽ السجيخ 
 والسعمؼ ومدتؾى الكفاءة الحاتية لمسعمؼ. 

ذف عؽ العالقة بيؽ ميارات االتراؿ : ىجفت الى الك(Lanning et,al,2011) دراسة
( طالبا 00لجى السخشجيؽ التخبؾييؽ وقجرتيؼ عمى تقييؼ الظمبة، وتكؾنت عيشة الجراسة مؽ )
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( ميارة مؽ ميارات االتراؿ، وتؾصمت الجراسة إلى اف تستع السخشجيؽ 02بغخض تقييؼ )

 الب عمى نحؾ أفزل . التخبؾييؽ بسيارات االتراؿ الالزمة تسكشيؼ وتداعجىؼ عمى تقييؼ الظ
ىجفت الى قياس العالقة بيؽ الحكاء االجتساعى وميارات (: 2400جسيمة كتفى ) دراسة

بالجامعة الجدائخية،  -رؤساء االقداـ ونؾابيؼ  –االتراؿ التشغيسى لجى األساتحة اإلدارييؽ 
، وتؾصمت ةيارىؼ بالظخيقة العذؾائيتؼ اخت (رئيذ قدؼ ونائبيو 04الجراسة مؽ )وتكؾنت عيشة 

الجراسة الى وجؾد عالقة ارتباطية بيؽ الحكاء االجتساعى وميارات االتراؿ التشغيسى لجى 
تساعى االساتحة رؤساء االقداـ ونؾابيؼ بجامعة السديمة، كسا تؾجج عالقة بيؽ الحكاء االج

وال تؾجج عالقة بيؽ الحكاء االجتساعى وكال مؽ ، القخاءةو االستساع وكل مؽ ميارة التحجث و 
  التفكيخ لجى االساتحة رؤساء االقداـ ونؾابيؼ بجامعة السديمة. و ميارة الكتابة 

 تعكًب علٌ الدراسات السابكُ:
بالخجؾع الى الجراسات الدابقة ونتائجيا نجج انيا كذفت عؽ وجؾد عالقة قؾية بيؽ      

ارات االتراؿ واالنزباط السجرسي لجى الظمبة ومسارسة الحكاء االجتساعيى وبعض مؽ مي
القيادة إال انيا لؼ تكذف عؽ ما إذا كاف مدتؾى ميارات االتراؿ يشبئ بسدتؾي الحكاء 
االجتساعي لجي مجيخي السجارس االبتجائية ولؼ تتعخض لجراسة متغيخات الجراسة وعالقتيا 

 . بالشؾع مسا دعا الباحثة الى دراسة ىحه الستغيخات
 فزوض البخث:

تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية بيؽ الحكاء االجتساعي وميارات االتراؿ لجى  .0
 مجيخي السجارس االبتجائية

ميارات االتراؿ(  –يدفخ التحميل العاممي لستغيخات الجراسة )الحكاء االجتساعى  .2
 عؽ عامل واحج لجى مجيخي السجارس االبتجائية 

في الحكاء االجتساعى بيؽ مجيخي ومجيخات تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية  .6
 السجارس االبتجائية

تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في ميارات االتراؿ بيؽ مجيخي ومجيخات  .0
 السجارس االبتجائية

يشبئ مدتؾى ميارات االتراؿ بسدتؾى الحكاء االجتساعى لجي مجيخي السجارس  .0
 .االبتجائية
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 اجزاْات البخث:
استخجمت الباحثة في الجراسة السشيج الؾصفي السقارف لسجيخى السجارس  :اوال منهج البحث 

 االبتجائية، وذلػ لمتعخؼ عمى الحكاء االجتساعي وميارات االتراؿ لجييؼ.
 ثانيا عينة البحث:

أجخيت الجراسة عمى عيشة مؽ مجيخى السجارس االبتجائية، وقج تؼ تقديسيؽ إلى 
 مجسؾعتيؽ:

( مؽ مجيخى السجارس االبتجائية مؽ السجتسع 04مؽ ) ؾنتتك العيشة االستظالعية: -0
 األصمي لمعيشة. 

( 04( مجيخا، و )04( مؽ مجيخى السجارس االبتجائية )34مؽ ) تكؾنتى العيشة األساسية: -2
 مجيخة. 

 ثالثا ادوات البحث:
 :احثة فى دراستها األدوات التاليةاستخجمت الب    

 )إعجاد: الباحثة(.كاء االجتماعى ( مقياس الح1)
 وإلعجاد مقياس الحكاء االجتساعى لجى مجيخى السجارس االبتجائية قامت الباحثة باالتى:

التى تشاولت الحكاء االجتساعى برفة  غخية والكثيخ مؽ الجراساتاإلطالع عمى اأُلطخ الش -أ
 عامة.

 ساعى ومشيا:تؼ اإلطالع عمى عجد مؽ السقاييذ التى اسُتخِجمت لقياس الحكاء االجت -ب
-Bar، (2444عالء الجيؽ كفافي)(،صفاء األعدخو 0220فؤاد أبؾ حظب )

On.R.(2000) ،(2440(،أماني عبج التؾاب صالح )2446أنؾر عبج الغفار،)  إلياـ خميل
(، الديج إبخاىيؼ 2443(،أمل حدؾنة، ومشي أبؾ ناشي)2440وإلياـ الذشاوي)

 Beach.Kyong. C.(2010)(،2443الدسادوني)
ػ فى ضؾء ذلػ قامت الباحثة بإعجاد مقياس الحكاء االجتساعى لجى مجيخى السجارس ج 

 ( مفخدة، ُتعبخ عؽ الحكاء االجتساعى.63االبتجائية فى صؾرتو االولية، مكؾًنا مؽ )
وقج اىتست الباحثة بالجقة فى صياغة عبارات السقياس، بحيث ال تحسل العبارة أكثخ 

 ، وأال تذتسل عمى أكثخ مؽ فكخة واحجة.ةومفيؾم ةحمؽ معشى، وأف تكؾف محجدة وواض
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 سًد نبًلُ فتخِ  د.

 
 

 الخصائص الديكهمتخية لمقياس الحكاء االجتماعى لجى مجيخى المجارس االبتجائية:
 أواًل: حداب صجق المقياس:

 صجق المحكمين: -1
تؼَّ عخض السقياس فى صؾرتو األولية عمى عجد مؽ أساتحة عمؼ الشفذ بكميات التخبية 
بسختمف الجامعات، وتؼ إجخاء التعجيالت السقتخحة بححؼ بعض السفخدات والتى قل االتفاؽ 

%( بيؽ السحكسيؽ وإعادة صياغة مفخدات أخخى وفق ما اتفق عميو 34عمييا عؽ )
 لػ: ( يؾضح ذ0السحكسؾف، والججوؿ )

 (0ججوؿ )
 نتائج التحكيؼ عمى مقياس الحكاء االجتساعى لجى مجيخى السجارس االبتجائية

رقؼ 
 السفخدة

عجد 
 السؾافقيؽ

عجد غيخ 
 السؾافقيؽ

ندبة 
 االتفاؽ

رقؼ 
 السفخدة

عجد 
 السؾافقيؽ

عجد غيخ 
 السؾافقيؽ

ندبة 
 االتفاؽ

رقؼ 
 السفخدة

عجد 
 السؾافقيؽ

عجد 
غيخ 

 السؾافقيؽ

ندبة 
 االتفاؽ

0 3 2 34% 00 2 0 24% 23 2 0 24% 
2 2 0 24% 00 04 4 044% 23 2 0 24% 
6 3 2 34% 03 3 2 34% 22 3 2 34% 
0 3 2 34% 03 2 0 24% 64 04 4 044% 
0 2 0 24% 03 3 2 34% 60 3 2 34% 
3 2 0 24% 02 3 2 34% 62 2 0 24% 
3 04 4 044% 24 04 4 044% 66 04 4 044% 
3 2 0 24% 20 2 0 24% 60 3 2 34% 
2 04 4 044% 22 2 0 24% 60 04 4 044% 
04 04 4 044% 26 04 4 044% 63 2 0 24% 
00 2 0 24% 20 3 2 34% 63 3 2 34% 
02 2 0 24% 20 2 0 24% 63 04 4 044% 
06 2 0 24% 23 04 4 044%     

يجؿ عمى صجؽ %( مسا 34( نجج أنو لؼ تقل مفخدة واحجة عؽ )0وبالشغخ إلي الججوؿ رقؼ )
الرجؽ البشاء باستخجاـ معادلة التحميل العاممي: تؼ حداب صجؽ السقياس  -2السقياس 

بظخيقة معادلة التحميل العاممى لمسقياس وذلػ بتظبيقو عمى العيشة االستظالعية وقؾاميا 



 
 

 

)   603) 
 5102 ،ديسنرب5ج، 25جملُ اإلرشاد النفسٌ، العدد 

   اإلجتناعِ وعالقته مبهارات االتصال لدّ مديزّ ومديزات املدارس االبتدآًُالذكاْ 

السجارس االبتجائية مؽ نفذ مجتسع البحث وخارج عيشة البحث األساسية، ( مؽ مجيخى 04)
 ( يؾضح نتائج ذلػ.2والججوؿ )

 (2ججوؿ )
 التحميل العاممي لعبارات مقياس الحكاء االجتساعى لجى مجيخى السجارس االبتجائية

قيؼ التذبع  السفخدات
 بالعامل

قيؼ التذبع  السفخدات ندبة الذيؾع
 بالعامل

 الذيؾعندبة 

0 -4.432 4.440 24 4.203 4.433 
2 4.064 4.403 20 4.042 4.202 
6 4.220 4.402 22 4.602 4.003 
0 4.623 4.043 26 4.044 4.404 
0 4.430 4.443 20 4.623 4.003 
3 4.003 4.420 20 4.034 4.264 
3 4.603 4.044 23 4.000 4.020 
3 4.620 4.043 23 4.306 4.633 
2 4.203 4.403 23 4.203 4.403 
04 4.660 4.006 22 4.020 4.034 
00 4.026 4.230 64 4.000 4.643 
02 4.230 4.434 60 4.222 4.402 
06 4.602 4.022 62 4.623 4.043 
00 4.003 4.036 66 4.003 4.243 
00 4.040 4.036 60 4.042 4.400 
03 4.034 4.422 60 4.420 4.442 
03 4.203 4.433 63 4.022 4.030 
03 4.203 4.403 63 4.066 4.403 
02 4.603 4.024 63 4.624 4.002 

 0.660 الجحر الكامؽ 
 00.043 ندبة التبايؽ 

( تذبع عبارات مقياس الحكاء االجتساعى لجى مجيخى السجارس 2يتزح مؽ ججوؿ )
( مسا 0.660(، والجحر الكامؽ )00.043االبتجائية عمى عامل واحج، وبمغت ندبة التبايؽ )



 
 

 

)   602) 
 5102 ،ديسنرب5ج، 25جملُ اإلرشاد النفسٌ، العدد 

 سًد نبًلُ فتخِ  د.

 
يعشى أفَّ ىحه العبارات التى تكؾف ىحا العامل تعبخ تعبيخًا جيجا عؽ عامل واحج ىؾ الحكاء 

لسقياس لقياسو بالفعل، مسا يؤكج تستع السقياس بجرجة صجؽ االجتساعى الحي وضع ا
 مختفعة.

 ثانيًا: حداب ثبات المقياس
 طخيقة إعادة تظبيق السقياس: -0

ار وتؼَّ ذلػ بحداب ثبات مقياس الحكاء االجتساعى مؽ خالؿ إعادة تظبيق االختب
االرتباط بيؽ معامالت العيشة االستظالعية، وحداب عمى بفاصل زمشى قجره أسبؾعيؽ 

رتباط ألبعاد ، وكانت جسيع معامالت اال(Pearson)ت السجيخيؽ باستخجاـ معاملدرجا
جـ استخ الختبار يعظى نفذ الشتائج تقخيبا إذامسا يذيخ إلى أفَّ ا(4.40)االختبار دالة عشج

 (:6وبياف ذلػ فى الججوؿ ) أكثخ مؽ مخَّة
 (6ججوؿ )

 سقياس الحكاء االجتساعىنتائج الثبات بظخيقة إعادة التظبيق ل
 مدتؾى الجاللة معامل االرتباط بيؽ التظبيقيؽ األوؿ والثانى

4.332 4.40 
( وجؾد عالقة ارتباطية دالة إحرائيًّا بيؽ التظبيق األوؿ 6يتزح مؽ خالؿ ججوؿ )     

 الثانى لسقياس الحكاء االجتساعى.  والتظبيق
 طخيقة معامل ألفا ػ كخونباخ والتجدئة الشرفية:  -2

كخونباخ لجراسة  –تؼَّ حداب معامل الثبات لسقياس الحكاء االجتساعى باستخجاـ معامل ألفا 
مؽ الثبات، االتداؽ الجاخمى لعيشة الجراسة وكانت كل القيؼ مختفعة، ويتستع بجرجة عالية 

 وبياف ذلػ فى الججوؿ 
 (0ججوؿ )

 كخونباخ والتجدئة الشرفية –معامالت ثبات مقياس الحكاء االجتساعى باستخجاـ معامل ألفا 
 جتساف بخاوف  –سبيخماف  كخونباخ –معامل ألفا 

4.340 4.320 4.303 
( أفَّ معامالت الثبات مختفعة، مسا يعظى مؤشخًّا جيًجا 0يتزح مؽ خالؿ ججوؿ )      

 سقياس.لثبات ال
 



 
 

 

)   624) 
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   اإلجتناعِ وعالقته مبهارات االتصال لدّ مديزّ ومديزات املدارس االبتدآًُالذكاْ 

 الصهرة النهائية لمقياس الحكاء االجتماعى: 
، ة( مفخد63تؼ التؾصل إلى الرؾرة الشيائية لمسقياس، والرالحة لمتظبيق، وتتزسؽ )      

(، 63(، وأدنى درجة ىى )000بحيث تكؾف أعمى درجة كمية يحرل عمييا السفحؾص ىى )
أدني لجرجات السشخفزة تسثل اى مدتؾى لمحكاء االجتساعى و وتسثل الجرجات السختفعة أعم

 لمحكاء االجتساعى.مدتؾى 
 ( مقياس مهارات االتصال )إعجاد: الباحثة(.2)

 إلعجاد مقياس ميارات االتراؿ لجى مجيخى السجارس االبتجائية قامت الباحثة باالتى:
اإلطالع عمى اأُلطخ الشغخية والكثيخ مؽ الجراسات الدابقة التى تشاولت ميارات  -أ

  .االتراؿ
 تؼ اإلطالع عمى عجد مؽ السقاييذ التى اسُتخِجمت لقياس ميارات االتراؿ ومشيا: -ب

Bat et al.(2005)(2443، بدسة الديج،) Asberg et al.(2008) ،Barker et 
al.(2009)  (2400(، الديج يؾسف)2404(، إيساف العذساوى)2404إيساف دمحم ،)

 ( 2406أسامة مرظفى)
بإعجاد مقياس ميارات االتراؿ لجى مجيخى السجراس  ج ػ فى ضؾء ذلػ قامت الباحثة

( 3االبتجائية فى صؾرتو االولية، مكؾًنا مؽ خسدة أبعاد، البعج األوؿ مكؾف مؽ )
( مفخدات، والبعج الخابع 3( مفخدات، والبعج الثالث )2مفخدات، والبعج الثاني مكؾف مؽ )

وقج اىتست االتراؿ،  مفخدات ُتعبخ عؽ ميارات (2( مفخدات، والبعج الخامذ )3)
الباحثة بالجقة فى صياغة أبعاد وعبارات السقياس، بحيث ال تحسل العبارة أكثخ مؽ 
معشى، وأف تكؾف محجدة وواضحة بالشدبة لمحالة، وأف تكؾف واضحة ومفيؾمة، وأف 
               تكؾف مراغة بالمغة العخبية، وأال تذتسل عمى أكثخ مؽ فكخة واحجة.

ػ تؼ تحجيج أبعاد السقياس وتحجيج العبارات مؽ خالؿ االطالع عمى العجيج وبشاء عمى ذل
 مؽ الجراسات الدابقة التى تشاولت ميارات االتراؿ برفة عامة.

 الخصائص الديكهمتخية لمقياس مهارات االتصال لجى مجيخى المجراس االبتجائية:
 أواًل: حداب صجق المقياس:

 الرحة الشفدية وعمؼ الشفذى عجد مؽ أساتحة ولية عمتؼَّ عخض السقياس فى صؾرتو األ - 0
وتؼ إجخاء التعجيالت السقتخحة بححؼ بعض السفخدات والتى قل االتفاؽ عمييا  التخبية اتبكمي



 
 

 

)   620) 
 5102 ،ديسنرب5ج، 25جملُ اإلرشاد النفسٌ، العدد 

 سًد نبًلُ فتخِ  د.

 
%( بيؽ السحكسيؽ وإعادة صياغة مفخدات أخخى وفق ما اتفق عميو السحكسؾف، 34عؽ )

 يؾضح ذلػ:  (0)والججوؿ 
 (0ججوؿ )

 مقياس ميارات االتراؿ لجى مجيخى السجراس االبتجائية نتائج التحكيؼ عمى
رقؼ 
 السفخدة

عجد 
 السؾافقيؽ

عجد غيخ 
 السؾافقيؽ

ندبة 
 االتفاؽ

رقؼ 
 السفخدة

عجد 
 السؾافقيؽ

عجد غيخ 
 السؾافقيؽ

ندبة 
 االتفاؽ

رقؼ 
 السفخدة

عجد 
 السؾافقيؽ

عجد 
غيخ 

 السؾافقيؽ

ندبة 
 االتفاؽ

 %24 0 2 0 %044 - 04 3 التحجث
0 2 0 24% 3 2 0 24% 0 3 2 34% 
2 3 2 34% 2 04 - 044% 3 2 0 24% 
 %34 2 3 3 القخاءة 34% 2 3 6
0 3 2 34% 0 3 2 34% 3 3 2 34% 
 التفكيخ 24% 0 2 2 24% 0 2 0
3 3 2 34% 6 04 - 044% 0 3 2 34% 
3 3 2 34% 0 2 0 24% 2 3 2 34% 
3 2 0 24% 0 3 2 34% 6 2 0 24% 

 %34 2 3 0 %34 2 3 3 االستساع
0 04 - 044% 3 2 0 24% 0 3 2 34% 
2 3 2 34% 3 04 - 044% 3 3 2 34% 
 %044 - 04 3 الكتابة 24% 0 2 6
0 04 - 044% 0 3 2 34% 3 2 0 24% 
0 3 2 34% 2 04 - 044% 2 3 2 34% 
3 2 0 24% 6 2 0 24%     

مسا يكؾف لو أثخ إيجابي عمى  %(34( لؼ تقل مفخدة واحجة عؽ )0)وبالشغخ إلي الججوؿ
 تستع السقياس برجؽ عاؿ مؽ الدادة السحكسيؽ.

 الصجق البناء باستخجام معادلة التحليل العاملي:  -2
تؼ حداب صجؽ السقياس بظخيقة معادلة التحميل العاممى لمسقياس وذلػ بتظبيقو 

ؽ نفذ مجتسع ( مؽ مجيخى السجارس االبتجائية م04عمى العيشة االستظالعية وقؾاميا )
 ( يؾضػح نتائج ذلػ.3البحث وخارج عيشة البحث األساسية، والججوؿ )
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   اإلجتناعِ وعالقته مبهارات االتصال لدّ مديزّ ومديزات املدارس االبتدآًُالذكاْ 

 (3ججوؿ )
 التحميل العاممي ألبعاد مقياس ميارات االتراؿ

 ندب الذيؾع  قيؼ التذبع بالعامل  االبعاد 
 4.402 4.206 التحجث

 4.364 4.300 االستساع
 4.300 4.330 القخاءة
 4.400 4.223- الكتابة
 4.226 4.000- التفكيخ

 0.302 الجحر الكامؽ
 60.230 ندبة التبايؽ

( تذبع أبعاد مقياس ميارات االتراؿ لجى مجيخى السجراس 3يتزح مؽ ججوؿ )      
( مسا 0.302(، والجحر الكامؽ )60.230االبتجائية عمى عامل واحج، وبمغت ندبة التبايؽ )

العامل تعبخ تعبيخًا جيجا عؽ عامل واحج ىؾ ميارات يعشى أفَّ ىحه األبعاد التى تكؾف ىحا 
 .ضع السقياس لقياسو بالفعلاالتراؿ الحي و 

 طخيقة اتداق األبعاد مع الجرجة الكلية:  -3
بيؽ أبعاد مقياس  (Pearson)تؼ حداب معامالت االرتباط باستخجاـ ُمعامل بيخسؾف 

بالجرجة الكمية لمسقياس مؽ  ميارات االتراؿ ببعزيا البعض مؽ ناحية، وارتباط كل بعج
والججوؿ ( 4.40فؾجج أفَّ جسيع معامالت االرتباط دالة عشج مدتؾى داللة )ناحية أخخى، 

 ( يؾضح ذلػ:3)
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 (3ججوؿ ) 
 مرفؾفة ارتباطات مقياس ميارات االتراؿ لجى مجيخى السجراس االبتجائية

ابعاد مقياس 
 ميارات االتراؿ

0 2 6 0 0 3 

      - التحجث
     - **4.332 االستساع

    - **4.306 **4.330 القخاءة
   - **4.323 **4.360 **4.300 الكتابة
  - **4.303 **4.020 **4.003 **4.003 التفكيخ

 - **4.343 **4.363  **4.023 **4.343 الجرجة الكمية
 (4.40** داؿ عشج مدتؾى داللة )
 :ثانيًا: حداب ثبات المقياس

 تطبيق المقياس: طخيقة إعادة -1
، وتؼ استخخاج ؾعيؽوتؼَّ ذلػ مؽ خالؿ إعادة تظبيق السقياس بفاصل زمشى قجره أسب

، وكانت جسيع (Pearson)العيشة باستخجاـ معامل بيخسؾف  مالت االرتباط بيؽ درجاتمعا
 (:3وبياف ذلػ فى الججوؿ ) (4.40معامالت االرتباط ألبعاد السقياس دالة عشج )

 (3ججوؿ )
 الثبات بظخيقة إعادة التظبيق لسقياس ميارات االتراؿ نتائج

معامل االرتباط بيؽ  ابعاد مقياس ميارات االتراؿ 
 التظبيقيؽ االوؿ والثانى 

 مدتؾى الجاللة 

 4.40 4.300 التحجث
 4.40 4.303 االستساع

 4.40 4.320 القخاءة
 4.40 4.323 الكتابة
 4.40 4.343 التفكيخ

 4.40 4.320 الجرجة الكمية
( وجؾد عالقة ارتباطية دالة إحرائيًّا بيؽ التظبيق األوؿ 3يتزح مؽ خالؿ ججوؿ )     

 سقياس. والتظبيق الثانى ألبعاد مقياس ميارات االتراؿ، مسا يجؿ عمى ثبات ال
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   اإلجتناعِ وعالقته مبهارات االتصال لدّ مديزّ ومديزات املدارس االبتدآًُالذكاْ 

 طخيقة معامل ألفا ػ كخونباخ:  -2
كخونباخ لجراسة  –تؼَّ حداب معامل الثبات لسقياس ميارات االتراؿ باستخجاـ معامل ألفا 

كسا االتداؽ الجاخمى لعيشة الجراسة وكانت كل القيؼ مختفعة، ويتستع بجرجة عالية مؽ الثبات، 
 (:2الججوؿ )فى 

 (2ججوؿ )
 كخونباخ –معامالت ثبات مقياس ميارات االتراؿ باستخجاـ معامل ألفا 

ابعاد مقياس ميارات 
 االتراؿ

الجرجة  التفكيخ الكتابة القخاءة االستساع التحجث
 الكمية

 4.303 4.323 4.340 4.330 4.340 4.300 كخونباخ –معامل ألفا 
( أفَّ معامالت الثبات مختفعة، مسا يعظى مؤشخًّا جيًجا لثبات 2يتزح مؽ خالؿ ججوؿ )

 سقياس.ال
 الصهرة النهائية لمقياس مهارات االتصال: 

عبارة، وتؼ  (02تؼ التؾصل إلى الرؾرة الشيائية لمسقياس، والرالحة لمتظبيق، وتتزسؽ )
ثالث استجابات )دائسًا، أحيانًا، أبجًا( عمى أف تحجيج طخيقة االستجابة عمى السقياس مؽ 

(، 023ؾف الجرجة القرؾى )( عمى التختيب، وبحلػ تك0، 2، 6يكؾف تقجيخ االستجابات )
(، وتجؿ الجرجة السختفعة عمى ارتفاع ميارات االتراؿ، وتجؿ 02كسا تكؾف أقل درجة )

 الجرجة السشخفزة عمى انخفاض ميارات االتراؿ
 :الخطهات اإلجخائية للبحث

 عمى ما يمى:  التى قامت بيا الباحثة فى البحث الحالىتزسشت الخظؾات اإلجخائية   
بديارات ميجانية لبعض السجارس االبتجائية التابعة إلدارة بشى سؾيف التعميسية، القياـ  -0

 وذلػ لمتعخؼ عمى أعجادىؼ ومجى تؾفخ شخوط العيشة فييؼ.
إعجاد كل مؽ مقياسي الحكاء االجتساعى وميارات االتراؿ لجى مجيخى السجارس  -2

 االبتجائية.
 حداب صجؽ وثبات السقاييذ سالفة الحكخ. -0
 ج عيشة الجراسة األساسية، وتظبيق السقاييذ عمى عيشة الجراسة حجيت -0
 ترحيح االستجابات وججولة الجرجات ومعالجتيا إحرائيًا واستخالص الشتائج. -3
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 مشاقذة نتائج الجراسة ووضع التؾصيات والبحؾث السقتخحة -3

 األسالًب اإلحصآًُ:
لحداب صجؽ وثبات مقاييذ الجراسة والتحقق مؽ فخوض الجراسة تؼ استخجاـ األساليب 
اإلحرائية التالية: الستؾسط الحدابى، االنحخاؼ السعيارى، معامل االرتباط لبيخسؾف 

(Pearson) اختبار )ت( وذلػ مؽ خالؿ حدمة البخامج اإلحرائية لمعمـؾ االجتساعية ،
 ..SPSSوالسعخوفة اخترارًا بػ

 نتائج البحث:
يشص الفخض األوؿ عمى أنَّو " تؾجج عالقة ذات داللة إحرائية  نتائج الفخض االوؿ:     

 بيؽ الحكاء االجتساعي وميارات االتراؿ لجى مجيخي السجارس االبتجائية ".
 (04والججوؿ)، (Pearson)ؼ حداب معامالت ارتباطولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض ت

 يؾضح الشتيجة.
 (04ججوؿ )

 قيؼ معامالت االرتباط بيؽ درجات أبعاد كل مؽ الحكاء االجتساعى وميارات االتراؿ
 ميارات االتراؿ العجد عيشة الجراسة 

 الجرجة الكمية التفكيخ الكتابة القخاءة االستساع التحجث
 **4.320 **4.363 **4.022 *4.240 **4.003 **4.020 04 السجيخوف 
 **4.320 *4.240 **4.030 **4.360 **4.003 **4.320 04 السجيخات 

 **4.246 **4.206 **4.040 **4.320 **4.333 **4.333 34 الجرجة الكمية 
 (4.40* دالة عشج مدتؾى داللة )                    (4.40** دالة عشج مدتؾى داللة )

الحكاء ( وجؾد عالقة إيجابية ذات داللة إحرائية بيؽ 04يتزح مؽ ججوؿ )     
،  4.40االجتساعى وميارات االتراؿ عمى جسيع األبعاد والجرجة الكمية عشج مدتؾييؽ )

 (، وبحلػ يكؾف الفخض األوؿ لمجراسة قج تحقق.4.40
يشص الفخض الثانى عمى أنو " يدفخ التحميل العاممي لستغيخات الجراسة نتائج الفخض الثانى: 
عامل واحج لجى مجيخى السجارس االبتجائية " ميارات االتراؿ( عؽ  –)الحكاء االجتساعى 

( يؾضح نتائج ىحا 00والختبار صحة ىحا الفخض تؼ استخجاـ التحميل العاممي والججوؿ )
 الفخض:
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 (00ججوؿ )
 التحميل العاممى لستغيخات الجراسة

 ندب الذيؾع قيؼ التذبع بالعامل ) العؾامل السدتخجمة ( االبعاد 
0 2 6 

 4.260 4.422- 4.032- 4.203 االجتساعىالحكاء 
 4.234 4.222- 4.430- 4.260 التحجث

 4.233 4.623 4.230- 4.326 االستساع
 4.200 4.400 4.206 4.222 القخاءة
 4.233 4.433 4.303 4.333 الكتابة
 4.260 4.402- 4.202- 4.264 التفكيخ

 %20.203 4.240 4.302 0.366 الجحر الكامؽ
 6.000 02.300 33.333 التبايؽندبة 

( أف التحميل العاممي أسفخ عؽ وجؾد ثالثة عؾامل حيث كانت 00يتزح مؽ الججوؿ )     
، 0.366( عمي التؾالي، والجحر الكامؽ )6.000، 02.300، 33.333ندبة التبايؽ )

 ( عمي التؾالي، وبحلػ يكؾف الفخض الثانى لمجراسة لؼ يتحقق.4.240، 4.302
يشص الفخض الثالث عمى أنَّو " تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في  الفخض الثالث:نتائج 

 الحكاء االجتساعى بيؽ مجيخى ومجيخات السجارس االبتجائية ".
لمسجسؾعتيؽ،  T-testحة الفخض، تؼ استخجاـ اختبار)ت(ولمتحقق مؽ ص

 يؾضح الشتيجة.(02والججوؿ)
 (02ججوؿ )

 السجيخيؽ والسجيخاتة ت لمحكاء االجتساعى لجى واالنحخافات السعيارية وقيسالستؾسظات الحدابية 
مدتؾى  قيسة ت ( 04السجيخات ) ف =  ( 04السجيخوف ) ف = 

االنحخاؼ  الستؾسط الجاللة
 السعيارى 

االنحخاؼ  الستؾسط
 السعيارى 

043.20 2.46 30.04 3.03 02.602 4.40 
( وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظى درجات السجيخوف 02يتبيؽ مؽ ججوؿ )     

( 02.602والسجيخات فى اتجاه السجيخوف فى الحكاء االجتساعى، حيث كانت قيسة )ت( = )
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، قج تحقق وبحلػ يكؾف الفخض الثالث (4.40)عشج مدتؾى داللةوىى قيسة دالة إحرائيًا 

 التالى يؾضح ذلػ:والذكل البياني 

 
 (0شكل )

يشص الفخض الخابع عمى أنَّو " تؾجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في ميارات االتراؿ بيؽ مجيخى نتائج الفخض الخابع: 
 ومجيخات السجارس االبتجائية ".

      

لمسجسؾعتيؽ،  T-test حة الفخض، تؼ استخجاـ اختبار)ت(ولمتحقق مؽ ص      
 يؾضح الشتيجة. (06والججوؿ)

 (06ججوؿ )
 الحدابية واالنحخافات السعيارية وقيسة ت لسيارات االتراؿ لجى السجيخيؽ والسجيخاتالستؾسظات 
ابعاد ميارات 

 االتراؿ
مدتؾى  قيسة ت ( 04السجيخات ) ف =  ( 04السجيخوف ) ف = 

االنحخاؼ  الستؾسط الجاللة
 السعيارى 

االنحخاؼ  الستؾسط
 السعيارى 

 4.40 00.346 0.33 03.64 0.66 20.34 ميارة التحجث
 4.40 02.032 0.00 03.34 0.06 20.03 ميارة االستساع

 4.40 06.206 0.00 00.32 2.03 03.03 ميارة القخاءة
 4.40 0.236 0.30 00.33 6.23 00.03 ميارة الكتابة
 4.40 03.060 0.23 02.00 4.26 20.02 ميارة التفكيخ
 4.40 02.330 0.30 33.60 3.22 040.30 الجرجة الكمية
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( وجؾد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظى درجات السجيخوف 06يتبيؽ مؽ ججوؿ )     
دالة إحرائيًا عشج يث كانت قيسة )ت(والسجيخات فى اتجاه السجيخوف فى ميارات االتراؿ، ح

والذكل البيانى التالى ؾف الفخض الخابع لمجراسة قج تحقق، ( وبحلػ يك4.40مدتؾى داللة )
 :يؾضح ذلػ

 
 (2شكل )

يشص الفخض الخامذ عمى أنو " يشبئ مدتؾى ميارات االتراؿ بسدتؾى الحكاء نتائج الفخض الخامذ: 
 االجتساعى لجي مجيخى السجارس االبتجائية

      

ولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض تؼ استخجـ أسمؾب تحميل االنحجار الستعجد الستجرج       
(Stepwise Regression)  وذلػ بيجؼ تحجيج مجى اسياـ ميارات االتراؿ في التشبؤ ،

 بالحكاء االجتساعى لجي مجيخى السجارس االبتجائية، وجاءت الشتائج كسا يمى: 
 (00ججوؿ )

 التشبؤ بسدتؾى الحكاء االجتساعى لسجيخى السجارس االبتجائية مؽ مدتؾى ميارات االتراؿ لجييؼ
الستغيخ السدتقل  الستغيخ التابع 

ميارات 
 االتراؿ

االرتباط 
 الستعجد

R 

ندبة 
 السداىسة

R2 

 قيسة
B 

قيسة 
 بيتا

Beta 

 قيسة
F 

( Tقيسة )
 وداللتيا

مدتؾى 
 الجاللة

 الثابت

الحكاء 
 االجتساعى 

  4.40 **06.030 0203.44 4.000 0.203 4.330 4.200 ميارة التفكيخ
 
-64.620 

 4.40 **03.333 0042.44 4.004 0.003 4.200 4.230 الجرجة الكمية
 4.40 **0.620 0002.44 4.006 4.343 4.200 4.236 ميارة الكتابة

 4.40 **2.300 0063.44 4.403 4.433 4.233 4.236 ميارة التحجث
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 (4.40**داؿ عشج )

أبعاد ميارات االتراؿ، والستسثمة في ميارة التفكيخ، الجرجة (أف 00يتزح مؽ ججوؿ )    
(، 4.330بشدبة إسياـ إيجابية دالة بمغت قيستيا )تديؼ الكمية، ميارة الكتابة، ميارة التحجث 

( عمى التختيب في التشبؤ بسدتؾى الحكاء االجتساعى لجي 4.233(، )4.200(، )4.200)
 ة معادلة االنحجار لمتشبؤ عمى الشحؾ التالي:  مجيخى السجارس االبتجائية، ويسكؽ صياغ

)الجرجة الكمية( +  4.200)ميارة التفكيخ( +  4.330الحكاء االجتساعى = 
 )الثابت(. 64.620 -)ميارة التحجث(  4.233)ميارة الكتابة( +  4.200

 مناقصُ النتآج: 
الحكاء االجتساعى أسفخت الشتائج عؽ وجؾد عالقة إيجابية ذات داللة إحرائية بيؽ      

( )كسا 4.40،  4.40وميارات االتراؿ عمى جسيع األبعاد والجرجة الكمية عشج مدتؾييؽ )
تحقق بالفخض األوؿ(، وقج أكج ذلػ فخض التحميل العاممي الحي أسفخ عؽ وجؾد ثالثة 
عؾامل كسا تحقق بالفخض الثانى، وقج أسفخت نتائج الجراسة أيزا عؽ وجؾد فخوؽ ذات 

( بيؽ متؾسظات درجات السجيخيؽ ومتؾسظات 4.40رائية واضحة عشج مدتؾى )داللة إح
درجات السجيخات، وذلػ فى اتجاه السجيخيؽ فى الحكاء االجتساعى وميارات االتراؿ كجرجة 

كسا تحقق بالفخض الثالث والخابع(، وتتفق ىحه الشتائج مع دراسة جسيمة كمية وكأبعاد فخعية )
ى وجؾد عالقة ارتباطية بيؽ الحكاء االجتساعى وميارات ( التى تؾصمت ال2400كتفى)

، (2404ىشج كابؾر)،و (Lanning et,al 2011)النج وآخخوف دراسة كال مؽ االتراؿ، و 
المحيؽ تؾصمؾا الى (Bryan Jeremy,2005)(، ودراسة بخايؽ جيخمي 2442ركاف عيدى)

 فاءة ومسارسة القيادة كوجؾد عالقة بيؽ ميارات االتراؿ ومدتؾى ال
 : لتىصًات ا

عسل دورات تجريبية لسجيخي السجارس االبتجائية لتشسية الحكاء االجتساعى وميارات  .0
 االتراؿ 

 انتقاء مجيخي السجارس وخاصة االبتجائية بعشاية ودقة مؽ خالؿ اختبارات جيجة  .2
تساعي عسل ورش عسل لتبادؿ الخبخات بيؽ مجيخي السجارس وزيادة التؾاصل االج .6

 .لجييؼ
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 البخىث املكرتحُ : 
اجخاء السديج مؽ البحؾث حؾؿ مفيـؾ الحكاء االجتساعى لسا لة مؽ اىسية كبيخة فى  .0

 االتراؿ 
 اجخاء بحؾث اخخي مساثمة عمى السخاحل االعجادية والثانؾية  .2
اجخاء بحؾث لجراسة العالقة بيؽ ميارات االتراؿ واالنؾاع السختمفة مؽ الحكاء لجي  .6

 .السجارس مجيخي 
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 املزاجع: 
(: الحكاء االجتساعى وعالقتو بكل مؽ الجافعية 2446أحسج عثساف، وعدت حدؽ ) .0

لمتعمؼ والخجل والذجاعة والتحريل الجراسى لجى طالب وطالبات كمية التخبية 
(، ص ص 00جامعة الدقازيق، العجد ) مجمة كمية التخبيةبجامعة الدقازيق، 

(022- 236 . ) 
(: السدانجة االجتساعية كسا يجركيا األطفاؿ 2406أسامة عادؿ محسؾد مرظفى ) .2

، كمية التخبية، رسالة ماجدتيخالسعاقؾف سسعيا وعالقتيا بتؾاصميؼ االجتساعى، 
 .جامعة بشى سؾيف

الظبعة  وتظبيقات.تشسية، الحكاء الؾججاني.أسدو(: 2443الديج إبخاىيؼ الدسادوني ) .6
 .األولي. عساف. السسمكة األردنية والياشسية:دار الفكخ

الية بخنامج لمخجمات الشفدية ألسخ األطفا2400)يحى دمحم يؾسفالديج  .0 ؿ (: فعَّ
، كمية رسالة دكتؾراه التؾاصل االجتساعى ألبشائيؼ،  السعاقيؽ فكخيًا فى تحديؽ

 التخبية، جامعة الدقازيق.
أوف -(: اإلسياـ الشدبي لسكؾنات قائسة بار2440إلياـ خميل وإلياـ الذشاوي) .0

نذخة رابظة لتشسيو الحكاء الؾججاني في التشبؤ بأساليب السجابية لجى طمبو الجامعة.
.السجمج الخامذ عذخ.العجد األوؿ.ص األخرائييؽ الشفدييؽ السرخييؽ)رانؼ(

 . 030-22ص
الحكاء الؾججاني  (: فاعمية بخنامج إرشادي لتشسية2440أماني عبج التؾاب صالح ) .3

، جامعة األزىخ.كمية رسالة دكتؾراه عمى بعض الستغيخات الشفدية لجى السخاىقات، 
 الجراسات 

،القاىخة،الجار العالسية لمشذخ الحكاء الؾججاني(:2443أمل حدؾنة ومشي أبؾ ناشي)  .3
 والتؾزيع.

 .  0، الجار العمسية لمشذخ والتؾزيع، ط االتراؿ التخبؾي (: 2443اميخة عمى دمحم) .3
(: الحكاء الؾججاني وإدارة الحات وعالقتيا بالتعمؼ السؾجو 2446أنؾر عبج الغفار) .2

التخبية  ةمجم ذاتيا لجى طالب الجراسات العميا كمية التخبية جامعة السشرؾرة،
 . 2ج  ،06ع ،بالسشرؾرة
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(:أثخ بخنامج لتشسية ميارات التؾاصل فى تحديؽ االنتباه 2404)اف الديج دمحمإيس .04
، معيج البحؾث والجراسات رسالة ماجدتيخاالنتقائى لجى األطفاؿ التؾحجييؽ، 

 ة بالقاىخة. العخبي
(: مجى شجة وزمؽ اإلعاقة البرخية 2404إيساف محسؾد عبجالحسيج العذساوى ) .00

ؾاصل االجتساعى لجى السخاىقيؽ، كسشبئيؽ بأساليب مؾاجية الزغؾط وميارات الت
 ، كمية اآلداب، جامعة السشؾفية.رسالة ماجدتيخ

الية بخنامج تجريبى لتشسية مدتؾى اآلداء المغؾى 2443بدسة وحيج الديج ) .02 (: فعَّ
وأثخه فى تحديؽ التؾاصل المفغى وغيخ المفغى لجى األطفاؿ ذوى متالزمة أعخاض 

 جامعة طشظا.، كمية التخبية، رسالة ماجدتيخداوف، 
طبعة  ،االردف،دار اليازوردى،االتراؿ فى السشغسات العامة(:2442بذيخ العالؽ) .06

 عخبية 
القجرات العقمية بيؽ الحكاء (: 2400ثائخ احسج غباري، خالج دمحم ابؾ شعيخة ) .00

 مكتبة السجتسع العخبى لمشذخ والتؾزيع، الظبعة االولى  واالبجاع،
، تراؿ التشغيسىاالجتساعى وعالقتو بسيارات اال(: الحكاء 2400جسيمة كتفى ) .00

 ، كمية العمـؾ االندانية واالجتساعية، جامعة دمحم خيزخ بدكخة. رسالة ماجدتيخ
دار التيزة  ،الحكاءات الستعجدة والفيؼ(:2446)لحسيج جابخجابخ عبج ا .03

  .القاىخةالعخبية،
، عساف، دار كشؾز السعخفة، ميارات االتراؿ مع اآلخخيؽ(: 2404حديؽ جمؾب) .03

  0ط 
، عساف، دار اليازوردى، اساسيات االتراؿ(: 2442حسيج الظائي وبذيخ العالؽ) .03

  0ط 
دار  عساف، ،والكتابيةالسيارات القخائية (:2442راتب قاسؼ عاشؾر وآخخوف) .02

  .2ط السيدخة،
السجارس (: درجة الحكاء االجتساعى لجى مجيخي 2442احسج الكايج )ركاف عيدى  .24

تفاعل الثانؾية العامة فى االردف وعالقتيا باالنزباط السجرسي لجى الظمبة و 
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، كمية الجراسات التخبؾية العميا، جامعة ه رسالة دكتؾرا مع السجتسع السحمى، السجرسة 

 عساف العخبية. 
(: عادات العقل وميارات الحكاء االجتساعى السظمؾبة 2400سسيخة عظية عخياف ) .20

مجمة دراسات فى السشاىج لسعمؼ الفمدفة واالجتساع فى القخف الحادى والعذخيؽ، 
( 000، العجد )وطخؽ التجريذ، مجمة الجسعية السرخية لمسشاىج وطخؽ التجريذ

 ( 33–62ص ص)
  2، االردف، دار يافا العمسية، ط اؿميارات االتر(: 2443شخيف الحسؾي) .22
، القاىخة:دار قباء الحكاء الؾججانى(: 2444صفاء األعدخ. عالء الجيؽ كفافي) .26

 لمظباعة والشذخ والتؾزيع.
بحؾث (: الحكاء الذخري: الشسؾذج وبخنامج البحث، 0220فؤاد أبؾ حظب ) .20

 .القاىخة:مكتبة األنجمؾ.السؤتسخ الدابع لعمؼ الشفذ في مرخ
، اإلدارة السجرسية فى ضؾء الفكخ اإلداري السعاصخ(: 2442صالح مرظفى) .20

 الخياض، دار السخيخ  
الظبعة  السرخية، دار الكتب القاىخة، ،ميارات االتراؿ(:2443عازة دمحم سالـ) .23

 .االولى
الكفاح دار  الجماـ، ،ميارات االتراؿ وتذكيل الذخرية (:2404عمى الشذار) .23

 .مشذخل
ميارات االتراؿ والتفاعل في عسميتي (: 2440عالء الجيؽ احسج كفافي وآخخوف) .23

 . 0، عساف، دار الفكخ لمظباعة والشذخ والتؾزيع، ط التعميؼ والتعمؼ
الحكاء الذخري وعالقتو بالحكاء الؾججاني والحكاء (: 2400فادية احسج حديؽ ) .22

 ، دار السعخفة الجامعية، مرخ االجتساعي )دراسة عاممية(
الخسائل كتاب ميارات (: 2404ماكاى، ماتيؾ، ديفيد، مارتا، فانيشج، باتخيػ) .64

 ، الظبعة الثالثة، تخجسة مكتبة جخيخ، الخياض، مكتبة جخيخ. التؾاصل
  2، عساف، دار الذخوؽ، ط اإلدارة السجرسية الحجيثة(: 2440دمحم عابجيؽ) .60
قجرة الحكاء االجتساعي لسذخفي االنذظة التخبؾية : (2443) دمحم غازي الجسؾقى .62

 ، دار السكتب الجامعي الحجيث، مرخ. فائقة في الشجاح السيشي
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 ، مكتبة ناشخوف، الظبعة االولى. اإلدارة الفعالة(: 2446محسؾد السداد ) .66
،عساف،دار مؾؾ التشغيسي في مشغسات األعساؿالد(:2440محسؾد سمساف العسياف) .60

 6وائل لمشذخ، ط
ميارات االتراؿ والتفاعل في عسميتى التعميؼ (: 2440مرظفى عبج الدسيع دمحم ) .60

 ، االردف، دار الفكخ العخبى، الظبة الثانية. والتعمؼ
، عساف، دار استخاتيجيات تعمؼ ميارات التفكيخ(: 2442نبيل عبج اليادي،وليج عيج) .63

  0وائل لمشذخ، ط 
(: ميارات اتراؿ السجيخ بسعمسيو مؽ وجية نغخ السعمؼ 2404ىشج كابؾر) .63
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Social Intelligence and its relationship with the 

communication Skills for Elementary School 

Headmasters and Headmistresses 
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Abstract 

The research sought to study the social intelligence in 

Elementary School Headmasters and Headmistresses. The field study 

sample was comprised of (40) elementary headmasters and 

headmistresses in Beni – Suef Governorate. To achieve the research 

objectives, the social intelligence scale and the communication skill 

scale were administered to the research sample.   

The research finding came to that there was a positive 

statistically significant relationship between the social intelligence and 

the communication skills on all dimensions and the total score at 0,01 

and 0,05 levels ( as shown with the first hypothesis). Furthermore, this 

was confirmed through the factor analysis hypothesis which 

concluded that there were clear statistically significant differences at 

0, 01 level between the mean scores of headmasters and 

headmistresses' attitudes in the social intelligence and the 

communication skills as a total score and as sub dimensions (as shown 

with the third and fourth hypotheses).   

Keywords:  

Social Intelligence, Elementary Stage, Headmasters, Communication 

Skills  

 


