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درجة امتالك طلبة كليتي العلوم التربوية والعلوم في جامعة آل البيت    
 ألبعاد الذكاء االجتماعي وعالقتها ببعض المتغيرا 

  
 *الدكتور تيسير محمد الخوالدة      

 
 الملخص
 

التربويىة االركىو   ىو  امرىة لب البيى    تهدف الدراسة إلى  ترىرف جر ىة امىتلب  كبىة ككيتىو الركىو 
اترىىىرف جيلىىىة اليىىىرا   ىىىو جر ىىىة امىىىتلب ابرىىىاج الىىىالكام اي تمىىىا و ا  ىىىا  . ألبرىىىاج الىىىالكام اي تمىىىا و

التح يىىه فىىدف الدراسىىة ا ىد   اسىىتبامة مةومىىة مىى  . لمتغيىرا  النىى وا االةكيىىةا امسىىتوس الدراسىة
  جيي  صىدهها ابباتهىا  ب ى   كى   ي ىة   رة موز ة  ك  خمسة مناي ا ابرد التح ه م(  14)

 .    البا  ا البةا اختيراا بالطري ة الطب ية  الرشوائية( 194)مةومة م  
ااشىىار  متىىائد الدراسىىة إلىى  ام جر ىىة امىىتلب  كبىىة ككيتىىو الركىىو  التربويىىة االركىىو   ىىو  امرىىة لب 

اهىىا  جالىة إئيىىائيا   ىىو جر ىىة ااظهىىر   ر . البيى   ألبرىىاج الىىالكام اي تمىا و كامىى  بشىىةع  ىىا  مرتيرىة
ا إلى  متغيىر الةكيىة ليىالث  . امتلب ابراج الالكام اي تمىا و ترى س إلى  متغيىر النى و ليىالث ا مىا 

 .ككية الركو ا اإل  متغير مستوس الدراسة ليالث  كبة مستوس الس ة األال 
ة ايسىيما  كبىة  ا و ضوم ال تائد هدم  الدراسة منمو ة م  الم ترئا  مى  ابرزفىا إلحىا  الطكبى

ككيىىة الركىىو  التربويىىة بىىدارا  تركىى   كىى  ابرىىاج الىىالكام اي تمىىا وا ابشىىةع مركىى    ىىو الي ىىرا  التىىو 
 .اظهراا  يها  جر ة امتلب متوسطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .األردن ،جامعة آل البيت، كلية العلوم الرتبوية  * 
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 :املقدمة -1

تناوهلدددا آل اةوادددة األظدددلت، اعددد ا ل  دددار  و لدددة  يعددا الددداكات اعج مددداوا مدددمل اةوالددديى اة مدددة الددد  جدد  
وهددداا بدددداور  ي ولددددي م دددد و  واليددداع مددددمل الدددداكات اعج مددداوا، مددددمل اجدددد    يدددد  . احليدددات وديددددادت اا ياجا ددددا

م ولبدداا احليددات اعج ماويددة اةعاادد ت، وال واادد  مددى اةظدد يمل وع م ددا، وتعدد ي  وة دداا اج ماويددة  ا مددة 
 .ولى ال عاون واحملبة وال  امح

والداكات اعج مداوا داددا دادوا  الداكات الدداه ي ردا بدر  ددارت المد د ولدى ع ددا معداو  اةظد يمل ودع ددارها 
وسددلوكا ا،  ددا عددي ا العدديف  ام ددر آل اةوا ددا اعج ماويددة اةيف لمددة، وال ردد ء بو ي ددة مة مددة بندداتع ولددى 

ددمل المدد  د مددمل الواددول ا  ادد  هداا  الم ددا، وهددو ي  ددون مددمل مموودة مددمل م دداراا ادد  اةعدد ةا، الد    ع
، عضدةع ودمل كو دا (5002ا د،، )اةع ةا اعج ماوية، وت ون ممل ا ا   ا موا ا اج ماويدة ااجةدة 

 Quenza) دارت ت دمح للمد د بولدى ام در م دان اةظد يمل، وولدى ع دا مع  داا ا ومعداو ها وسدلوكا ا 

& Jose, 2006.) 
س ةضدار وااعدادت مدمل العد وء اعج ماويدة احمليودة وي مث  الاكات اعج مداوا آل مم اايدة المد د ولدى اع

لددالف عالددداكات . بددر، واودد وق  و دددا ر دد  للمدد د دهااعدددر، سددوات دكااددت هدددا  األهددااء ب دديوة دم وعيمدددة
اعج مداوا مد تبب بدداألمور اعج ماويدة وال  دارت احلياتيددة الد  ر  هددا المد د ظدةل اياتددر، وي مثد  ديضدداع آل 

ممل اةوا ا احلياتية احل جة، وآل مم ااية م نا  ممل اولر وال  يا مع ا ودمل ر يد    ارت الم د ولى ال يفل 
 (.5002الع ما، )ال يفويب للواول م  دهااء ذاتية 

و دا وجددا العلمدات اددعوبة كبدلت آل تع يددا الداكات اعج مدداوا، عبعضد ا ي دد ا آل اة دون اةعدد آل، ومددن ا 
وبعضدد ا يدكددا . ة ددون يدكددا ال ددارت ولددى ع ددا اةظدد يمل، وهدداا ا(Sternberg, 2000)سدد لا و وبددارا  

 & Ford)اجلااددي ال ددلوكا اةمثدد  آل ال ددارت ولددى ال ماودد  بن ددان مددى اةظدد يمل ومددن ا عددورد وتي ددا  

Tisak) وبعض ا اةظ  ي  ا باجلاادي ال دي ومرته الداه يعد ء الداكات بلادر ال دارت ولدى األدات اجليدا آل ،
ودن هندددددا  ادددددعوبة ت مثددددد  آل دن الددددداكات . ا اعج ماويدددددة، ومدددددن ا كي دددددن اعظ بددددداراا الددددد  ت دددددي  اة دددددارا

 (.Sternberg, 2000)اعج ماوا لر دوجر م عادت دو جوااي ع وية 
الددووا اةدو ما الدداه ي مثدد  بال ددارت : وهندا  س ددة دبعدداد   لمدة ةم ددوم الدداكات اعج مداوا، البعددا األول

تلددف اةوا دددا وع دداع ألهدددااع ا احمل ملددة وادددال  ا العارميدددة،  ولددى  ددد اتت اةوا ددا، وتم دددل سددلو  اةظددد يمل آل
احلضدددور دو ال دددليل الددداه ي مثددد    موودددة مدددمل األ دددا  اللمعيدددة و دددل : والبعدددا الثددداي. ومددديل ا م  ال وااددد 

اللمعيددةو ومن ددا اةع دد  وولددى اجل ددا وادد ت الرددوا واحل كدداا الا ي ددة، وهددا ممووددة كاملددة مددمل اا دداراا 
األاددالة الدد  ت مثدد  آل : الثالدد  والبعددا. اةظدد ون لي واددلوا من ددا م  ااوبددا  ت ددو ا للعدديف الدد  يعاجل ددا 

وهددا م دداراا وايددات مددمل سددلوكياتف تدددده لددا م  احل ددا وليددف  . ال  ددا  الدد اداراا اعج ماويددة ل ظدد يمل
: ابددىدمددا البعددا ال  . كعدديف  اددادص، وادد يح، ذه دظددةص ودمااددة واوايددا ريبددة، دو ولددى الن ددي  مددمل ذلددف

ع و الولون الاه ي مث  آل ال ارت ولى تم ل دع ار ، وايا ة آرا ف، وميردال اةعلومداا ب ةسدة ود دة 
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و دد ن وج دداا اعدد   ودععالددف وتردد عاتف اة رتاددة الدد    نددف مددمل ك ددي تعدداون اةظدد يمل معددف، والبعددا 
نةردد  آل مبدداات العددم ة  ددا  وهنددا يدد ه  دداود الاعلددة ال  ليايددة ةعدد  ال لمددة واة –هددو ال عددارا : اوددام 
وااوة ددداع مدددمل هددداا ال ع يدددا يحعدددا ال عدددارا االدددة . ويعددد ء بلادددر ما دددا  معدددرت  بددد،  يفرددد، -اةظددد يمل

 (5002ال رت، )اترال ويي  بعيف  آظ  ختل  دساساع لل واا  وال ماو  وال عاون اايايب 
ب جع  ال وااد  اعج مداوا دن دمج   ات آل الاكات اعج ماوا لي  ع ( Sells,2007)وي   سيل  

دس  ، وم ا مك ات الم د ظ اا اج ماوية ادول كيميدة   د، ال ماود  مدى اةظد يمل آل اةوا دا اجلايدات، 
وم دداواتر آل ع ددا اةظدد يمل، وتع يدد  رون ال عدداون واايابيددة بيددن ا ، والدد   ددا ت ددود  م  مبددااواا وعيمددة، 

 .  مع اواام ان ولى دساليي و اذق جايات آل ال عام
دن تنميددة الدداكات اعج مدداوا يددي دن ت ددون دساسددية آل الرتبيددة ( Albrecht, 2004)ويدد   ال يددت 

ويضددديا دن األرمدددال واةددد اه ، . اةب ددد ت، وآل اةددداار  احل وميدددة، وآل تعلددديا ال بدددار، وآل تددداريي العمدددال
ن رلبدة اجلامعداا ر داجون م  دن ر اجون م  دن ي علموا كيا ي   بون ال مالة واعارتام ممل اةظ يمل، ود

ي علمددوا كيددا ي عدداواون ويدددي ون آل اةظدد يمل بعدد   ععددال، ودن دسدداتات اجلامعدداا ر دداجون م  تعلددا كيميددة 
ويضديا دن الداكات . تم ا اةوا ا اعج ماوية للوةت، وم اوا ا ولى   يد  دهدااع ا بال عدارا مع دا

. ويوجا ال عاون بين ا، ويوجر األعد اد ودو   يد  دهدااء وامدةاعج ماوا ي ل  ممل الر اواا ب، األع اد، 
 .وآل الوا ى  ا ي ون الاكات اعج ماوا دها ونر  آل اياتنا كبع 

ودظ دد ا دراسدداا م عددادت دن نددان ااا ددان وسددعادتر آل هددا  احليددات ع ي و مددان ولددى ذكا ددر األكدداد ا 
اكات اعج مداوا الد  ي ردا لدا  دارت ااا دان ولدى ع ب، وم ا ر اق ديضا م  م داراا دظد   كم داراا الد

 .ال عام  اايايب مى ذاتر ومى اةظ يمل، عية   ناااع دك  وت يماع دعض  لنم ر وةمل اولر
الدداكات اعامعداو، والدداه دكددا عيددر ولددى دن الن ددان "داددار  وةددان ك ابددر األول بعنددوان  5992وآل ودام 

. دن ي ة دد  بدداون اك  ددات المدد د للم دداراا اعامعاليددة واعج ماويددة األكدداد ا والعيفرددا واة ددن ع   ددمل
(Goleman, 1995.) 

لالف ينبغا دن تعم  اجلامعاا ولى مك ات الولبة اة داراا اة نوودة، الد  ر اجو دا آل ايدا ا، مثد  
ياتددر، و  ينددر اة دداراا اعج ماويددة، واعامعاليددة، الدد  داددبةت مولبدداع ملةدداع مددمل م ولبدداا نددان المدد د آل ا

 .ممل العيش ، وع ا معاي احليات اةعاا ت
ويعدددا دور  اجلامعددداا م مددداع ودساسدددياع آل تنميدددة او معددداا البعددد ية وتووي هدددا، بوادددم ا ال اودددات الم  يدددة 

وولير عإن ال غيدلاا ال نعيميدة الد  تواجدر جامعداا األلميدة الثالثدة تمد   ولدى . والمنية للم  معاا البع ية
ال دددعود وسدددلوان ، ) عددداا دن ت دددون دكثددد  اسددد عااداع لةو مددداد ولددى الددد ا ب، آل ال غيدددل النددداجح هددا  اجلام
 (. م5002

وال علدديا اجلددامعا هددو داددا اة اادد  ال عليميددة اة ميدد ت آل او مددى، كواددر يدددده رسددالة ظالددات، وي ددى ولددى 
ي ميد  وداا اليدوم بدال غل ال د يى واهلا د  وات ر الن و  باو مى ةواكبة اة غلاا اع  رادية واعج ماويةو مذ 
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وينعدد  م  ال علدديا اجلددامعا ولددى دسددا  الدداور الدداه يدددده م  ت ددام او مددى ور ير،بإوددااد . آل مددال اةع عددة
ال وادر والوا اا البع ية اةدهلة وال ادرت ولى  م  اة ددولية م د  بةع، ومودااد ال يداداا الم  يدة والرتبويدة 

 . اباا  وتوجير الوا اا اة ااة دعض  توجيرال ادرت ولى ا
وتعا اجلامعة م معاع بع ياع ت بوياع تع   عي ا داوا  م عادت ممل اةوا ا، وتنعب بدااظل ا ادور   لمدة مدمل 
ال ماودد  ، وت ضددح بدد، دع ادهددا د دد ال م نووددة مدددمل العة دداا ، وهددا  دداء م  ت ويددا رةلددا باةعلومددداا 

را ددا ، )  دديا واع اهدداا، الدد  ت دد ا آل تعدد ي  اجلوااددي األساسددية آل العيفرددية واودد اا واة دداراا وال
 (. م5922

واجلامعداا معنيددة دكثد  مددمل اةدس دداا األظد   ب ددلم، بيتدداا مناسدبة تعدد ى الولبددة ولدى بنددات وة دداا 
م الدد ده ترددال وال واادد ، وااددرتااج ماويددة مددى بعضدد ا الددبع ، وت  ددب ا اة دداراا اعج ماويددة اة عل ددة باع

الد ده اةظد ، وم اوددات معداو  اةظدد يمل، والرد ااة آل ال عامدد ، والرداص آل ال ددول، وااظدة  آل العمدد ، و 
وال عددارا مددى اةعلدددوم،، وت بدد  اةظدد يمل، واعه مدددام بدداةع  ، والدد ة ا بددداة اق، واحلضددور دمددام اةظددد يمل، 

 .وال ليل عي ا، وبنات  يفرية الوالي جبوااب ا اة عادت
 :شكلة الدراسةم - 2

عد   ايدايب وال عامد  ج  دن ريوا ايدات ك  دة وال دليل بداةظ يمل بدن الولبة آل احليات اةعاا ت ممل دنَّ نا 
، وال دديو ت ولددى معداه  العنددا وال عامدد  مددى العايددا مدمل ال ددلبياا، ي ولددي دن   لددف الولبددة مدى اوةعدداا

 . ارا، والولون، والووا اةو ما، وال ليلدبعاد الاكات اعج ماوا، اة مثلة باألاالة، وال ع
لددددالف جددددداتا هددددا  الاراسدددددة ل  عددددا ودددددمل ا ي ددددة امددددد ة  رلبددددة جامعدددددة آل البيددددت ألبعددددداد الددددداكات 

مدددا درجدددة امددد ة  رلبدددة كليددد  العلدددوم : و  دددمل اددديا ة معددد لة الاراسدددة بال ددددال الددد  ي  اةي. اعج مددداوا
 اكات اعج ماوا ؟والعلوم الرتبوية آل جامعة آل البيت  ألبعاد ال

 :أسئلة الدراسة - 3

 :تناولت ها  الاراسة ااجابة ومل األستلة اةتية
مددددا درجددددة امدددد ة  رلبددددة كليدددد  العلددددوم الرتبويددددة والعلددددوم آل جامعددددة آل البيددددت  ألبعدددداد الدددداكات  -3-4

 اعج ماوا ممل وج ة اع  الولبة دام  ا؟ 
آل درجدة امد ة  رلبدة كليد  ( α ≤0002)ه  هنا  ع وص ذاا دعلدة ماردا ية وندا م د و   -3-4

 العلوم الرتبوية والعلوم آل جامعة آل البيت ألبعاد الاكات اعج ماوا تع    م  م غل اجلن ؟
آل درجدة امد ة  رلبدة كليد  العلدوم ( α ≤ 0002)ه  هنا  ع وص دالة مارا ياع ونا م د و   -3-3

 ت اعج ماوا تع   م  م غل ال لية ؟الرتبوية والعلوم آل جامعة آل البيت ألبعاد الاكا
آل درجدة امد ة  رلبدة كليد  العلدوم ( α ≤ 0002)ه  هنا  ع وص دالة مارا ياع ونا م د و   -3-1

 الرتبوية والعلوم آل جامعة آل البيت ألبعاد الاكات اعج ماوا تع   م  م غل م  و  الاراسة  ؟
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  :أهداف الدراسة -4

ء درجددة امددد ة  رلبدددة كليددد  العلددوم الرتبويدددة والعلدددوم آل جامعدددة آل البيدددت   دداء هدددا  الاراسدددة م  تعددد  
وتع ء دعلة الم وص آل درجة ام ة  دبعاد الاكات اعج ماوا وع داع م  م غدلاا . ألبعاد الاكات اعج ماوا

 .اجلن ، وال لية، وم  و  الاراسة  
 :أهمية الدراسة -5

 :ت مث  دمهية الاراسة بالن ا  اةتية
دمهيدة مولددو  الداكات اعج مدداوا الداه يعددا مددمل اجلواادي اة مددة لعيفردية الوالددي ونااددر آل  -5-4

 .اياتر اعج ماوية
تلمدد  الاراسددة بددلن ي دد ميا مددمل ا ا   ددا دوضددات هيتددة ال دداري  آل اجلامعدداا األردايددة، ل مدداها  -5-4

 .  ع عة كاعية ومل كيمية العم  ولى تنمية الاكات اعج ماوا لا  الولبة
تميددا اة  ددايمل النم ددي، واعج مدداوي، آل ومدداداا  دددون الولبددة لل عامدد  مددى الولبددة، وتنميددة  -5-3

 .ذكا  ا اعج ماوا 
تميدا ومداداا  ددون الولبدة لع دا دوراا وادداواا آل اجلامعداا مدمل دجد  ت دليب الضدوت ولددى  -5-1

 .اة اراا اعج ماوية ال  ر اج ا الولبة
مددددى اةعنيددددة بع ددددا دوراا وادددداواا ت ندددداول مولددددوواا وم تبوددددة بالدددداكات تميددددا مدس دددداا او  -5-5

 .اعج ماوا
 :حدود الدراسة وحمدداتها -6

 :دج يت الاراسة وع  احملاداا اةتية
للعددددام  ولددددى رلبدددة كليدددد  العلدددوم الرتبويددددة والعلدددوم آل جامعددددة آل البيدددتالاراسدددة  ا  رددد ا هددددا  -6-4

 .م5055/5055الاراسا 
 .اسة باعس بااة ال  دواها الباا و ادا الار  -6-4
 :مصطلحات الدراسة -7

 :وردا آل ها  الاراسة بع  اةرولةاا ال  عبا ممل تع يم ا ومن ا
  :الذكاء االجتماعي -7-1

 (.5، 5002ال رت")ال ارت ولى اعا  ام وال آلا اجليا مى اةظ يمل، وك ي تعاو ا معف 
 : تماعيدرجة امتالك أبعاد الذكاء االج -7-2
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ألبعدداد الدداكات اعج مدداوا اة مثلددة ( وينددة الاراسددة)وي رددا لددا آل هددا  الاراسددة درجددة اسدد يفاام الولبددة 
باألاددالة وال عددارا والولددون والددووا اةددو ما وال ددليل، وتوظيم ددا آل ايددا ا، وت ددا  بارجددة اسدد  ابة دعدد اد 

 .العينة ولى ع  اا اعس بااة اةعات هلاا الغ  
 :السابقةالدراسات  -8

 :الدراسات العربية -8-1

دراسددددة  دددداء م  مع عددددة درجددددة الدددداكات اعج مدددداوا وال دددديا  (4991) ا ىىىىرس الىىىىدافر  اسىىىىييام  -
، للعددام (الديممل)اعج ماويدة ووة   مدا بدال واع  النم ددا واعج مداوا لدا  رلبددة ولدا الدنم  آل جامعددة تعد  

رالبدداع ورالبددةع بن ددبة ( 751)اد دع ادهددا الن ددا ا ، وّتم اظ يددار وينددة وعددوا ية بلدد  ودد5992/5991الاراسددا 
وممل دج    ي  دهااء الاراسدة دودا البااثدان  دداتد،، األو  ت دي  . ٪ ممل م مى الاراسة79099متوية 

الددداكات اعج مددداوا، والثاايدددة ت دددي  ال واعددد  النم دددا واعج مددداوا، وت دددون م مدددى الاراسدددة مدددمل رلبدددة ولدددا 
اايدداع والبدال  وددادها ماايدة والثالثددة وال ابعدة ذكدوراع و مدمل اة اادد  الاراسدية الث 5991الدنم  آل جامعدة تعدد  لعدام 

واس بعاا اة الة الاراسية األو ، بوادم ا عتدة ظاادة، مذ مجيدى رلب  دا مدمل اة ب د، . رالباع ورالبةع ( 252)
جامعددة تعدد  بدداكات ي م ددى رلبددة ولددا الددنم  آل :  وجدداتا دبدد د الن ددا   ولددى النةددو اةي. مددمل العددام ال دداب 
و توجددا وة ددة دالددة مارددا ياع . و ب واعدد  ام ددا واج مدداوا وددالي،. وب دديا اج ماويددة واليددة. اج مدداوا وددال  

ودام وجدود عد وص دالدة مارددا ياع  م  ود دارا الن دا   . بد، الداكات اعج مداوا وال واعد  اعج مداوا والنم دا
عدد وص م  م غددل اة الددة الاراسددية لرددان رلبددة ال ددنة آل الدداكات اعج مدداوا وع دداع م  م غددل اجلددن ، ووجددود 

 .ال ابعة
دراسدددة  ددداء م  ال عدددا ودددمل مدددا  اعرتبدددا  بددد، ال مدددوص الع لدددا  (4222)اا ىىىرس المطيىىىر   -

و دداراا الدداكات اعج مدداوا  وا ددا  تلددف العة ددة، وذلددف باراسددة المدد وص عي ددا، عيمددا بدد، الوددةت اة مددو ، 
ومددا  اعرتبددا  وا اهددر عيمددا بدد،   لددا  دداراا الدداكات اعج مدداوا، وااظ رددا  . و ليدداع، و ددل اة مددو ،
و دا اسد يفام هلداا . رالباع مدمل منو دة األيايدة آل ال ويدت( 950)وت وات العينة ممل . األكاد ا للوةت

درا  كماية ال ر ء آل اةوا ا اعج ماويدة، وع دا احلالدة النم دية، واا: الغ   م ايي  الاكات اعج ماوا
واسدد يفام اظ بددار اةرددموعاا اة ارجددة . اعج مدداوا، وع ددا ال عبددلاا ااا ددااية، وع ددا ال ددلو  اعج مدداوا

وبيندت دهدا ا دا   الاراسدة دن الودةت اة مدو ،  يد وا بالداكات اعج مداوا ومومداع، بارجدة دكد  مدمل . اة نمل
اعج مددداوا، وع دددا ال عبدددلاا ااا دددااية، اادرا  ) دددل اة مدددو ،، وعسددديما آل  ددداراا الددداكات اعج مددداوا 

وكالف د ارا ا ا   الاراسة م   يد  ردةت ااظ ردا  العلمدا ودمل ردةت (. وع ا ال لو  اعج ماوا
 ".ع ا ال لو  اعج ماوا"ااظ را  األديب آل وااات ممل  اراا الاكات اعج ماوا، وها ال ارت ولى 

ع عدة م د و  الداكات اعامعداو واعج مداوا واول دا دراسدة  داء م  م (4222)اا رس ال واصىرة  -
لددددا  الولبددددة اةوهددددوب، ووة  ددددر بددددبع  اة غددددلاا الا و  اعيددددة، مثدددد  اجلددددن ، واة الددددة، العم يددددة واة دددد و  

وت واددت العيندة مددمل مجيددى الولبدة اةوهددوب، آل الرددا ال دابى األساسددا، والرددا األول . ال عليمدا للوالددايمل
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( 925)اهلل لل ميددد ، ومارسدددة اليوبيددد  للموهدددوب، آل األردن، وبلددد  ودددادها  لدددف وبددداالثددااوه مدددمل مددداار  اة
واسددد يفام م يدددا  الددداكات اعامعددداو وم يدددا  الددداكات اعج مددداوا ل  دددلب و وم يدددا  الددداكات . رالبددداع ورالبدددة

مث يليدر آل  ود ارا الن ا   م  دن م  و  الاكات اول ا ال لا لدا  الولبدة اةوهدوب، كدان م تمعداع،. اول ا
ود ارا الن دا   م  عد وص دالدة ماردا ياع آل األدات ولدى م يدا  الداكات . اعرتما  م  و  الاكات اعج ماوا

 . سنة( 55)اعامعاو واعج ماوا واول ا ولى م غل اجلن  لران ااااث واة الة العم ية احملادت ت
كات اعج مدداوا لددا  مدداي ه اةدداار  دراسددة  دداء م  مع عددة درجددة الددا  (4222)اا ىىرس الةايىىد  -

الثااويددة العامددة آل األردن ووة   ددا ب دد  مددمل اعاضددبا  اةارسددا لددا  الولبددة وتماودد  اةارسددة  مددى او مددى 
مداي  ( 500)واظ دلا ويندة وعدوا ية ت وادت مدمل . احمللا ممل وج ة اع  ماي ه اةاار  الثااوية ومعلمدي ا

وتواددلت الاراسددة م  . البياادداا اسدد يفام الباادد  يددةث ددوااوجلمددى . معلمدداع ومعلمددة( 200)مارسددة و
دن درجة الاكات اعج ماوا واعاضدبا  اةارسدا لدا  مداي ه اةداار  جداتا بارجدة م تمعدة، : ا ا   دمه ا

وبينت الن ا   وجود وة ة دالة مارا ياع ب، درجة الاكات اعج ماوا ودرجة اعاضبا  اةارسا لا  ويندة 
 .الاراسة
م  ال عددددا ودددددمل العة ددددة بدددد، دبعددددداد الدددداكات اعج مددددداوا  (4229) تهىىىىدف جراسىىىىة الكوامسىىىىىة ا  -

وجدد   اظ يددار وينددة وعددوا ية م واددة مددمل . وم دد وياا احل ددا األظة ددا ونددا اةعلمدد، واةعلمدداا آل األردن
واسدد يفام الباادد  جلمددى البياادداا . معلمددة( 559)مددمل اةعلمدد،، و( 505)معلمدداع ومعلمددة، مددن ا ( 552)

ودظ دد ا دبدد د الن ددا   دن م دد و  الدداكات اعج مدداوا . دداتدد، جدد   اسدد يف اق معددامةا اددا  ما ويبا مددا
للم ددداعا وامدددة جددددات م وسدددواع، ووجدددود وة ددددة ارتباريدددة ميابيددددة مع الدددة بددد، الدددداكات اعج مددداوا واحل ددددا 

  احل دا اول دا وندا  د و آل العة ة ب، درجة الاكات اعج مداوا وم اع دالة مارا ي ع وصوع توجا . اول ا
 .وع اع م  م غل اجلن ( α=0002) م  و 
م   ايدددا م ددد و  الددداكات اعج مددداوا لدددا  رلبدددة اةددداار   (4242)اتهىىىدف جراسىىىة ابىىىو  بيىىىد  -

مدددمل رلبددددة ( 51209)الثااويدددة اواادددة اةيف لودددة و ددددل اةيف لودددة آل األردن، مذ ت دددون م مدددى الاراسددددة مدددمل 
ماي يدة ال علديا اودا  آل ظاععدة / يمل آل اةاار  اوااة ال ابعة لودارت الرتبية وال علديااة الة  الثااوية اةوجود

رالبداع ورالبدة اظ دلوا ( 297)م، وت وات وينة الاراسة مدمل 5009/5050العاامة ومان، للعام الاراسا 
ظرا رددر  ول ة يدد  دهدااء الاراسددة جد   اسدد يفاام م يدا  الدداكات اعج مداوا بعددا ال ة د  مددمل. وعدوا ياع 

ولإلجابة ومل دستلة الاراسة اس يف جت اة وسواا احل ابية، واعو اعداا اةعياريدة، واسد عم  . ال ي ومرتية
وسدا   ماردا ية آل معاجلدة ( t-test)، واظ بدار (two way ANOVA)اظ بدار ال ةليد  ال بدايمل الثندا ا 

ة اةداار  الثااويدة اواادة آل األردن وتوالت الاراسة م  دن م د و  الداكات اعج مداوا لدا  رلبد. الن ا  
، وكعدددمت الن دددا   ودددمل وجدددود عددد وص دالدددة ماردددا ياع آل (٪20059) ددد و  ت ددداي  م تمدددى مذ بلددد  جددداتا  

 .م  و  الاكات اعج ماوا ب، رلبة اةاار  الثااوية اوااة لران ااااث
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 :الدراسات األجنبية -8-2

دراسدة   داء م  مع عدة دبعداد الداكات  (Lowman & Leman, 1988)ا ىرس لومىام اليمىام  -
وت واددت . اعج مداوا، ومع عددة العة ددة بدد، الدداكات اعج مدداوا وكدد   مددمل الدداكات العددام، وال ةرددي  الاراسددا

هام آل منلرتا، واسد يفام م يدا  الداكات  رالبة جامعية ولى و ف ال يف ق ممل ماينة دور( 599)العينة ممل 
: هداو وبينت الن ا   دن الداكات اعج مداوا  دة م عدادت األبعداد، . عياريةاعج ماوا واظ باراا ال ةري  اة

احلاجدددة م  اعاددداماق اعج مددداوا، وال دددارت ولدددى ال دددليل آل اةظددد يمل، وال مايدددة آل  ايدددا ال رددد ء الة ددد  
 ود ارا الن ا   م  وجود ارتبا  موجي دال مارا ياع ب، درجاا الاكات اعج ماوا ودرجداا. اج ماوياع 

 .الاكات العام، وا تع   الن ا   ارتباراع ب، درجاا الاكات اعج ماوا وال ةري  الاراسا
دراسددة  دداء م  ال عددا وددمل  (Raty & Sneeliman, 1992)اا ىىرس راتىىو اسىى يكمام  -

رالبداع  ورالبدة مدمل ردةت ( 525)وت وات وينة الاراسدة مدمل . الم وص اجلن ية آل ت اي  الاكات اعج ماوا
، (main) لدة الثااويدة جدد   اظ يدارها وعدوا ياع مددمل مموودة مددمل اةداار  الثااويدة آل وعيددة مد، األم ي يددةاة ا

ود دارا . واسد يفامت الاراسدة ال  داري  الوالايدة آل ومليدة مجدى البيااداا. ممل اةبات( 29)ووينة م واة ممل 
، وكاادددت (الددداكات اعج مددداوا)يدددة ا دددا   الاراسدددة م  عددد وص  دالدددة ماردددا ياع آل م ددد و  اة ددداراا  اعج ماو

 .الم وص لران ااااث
دراسدة  داء  (Mpofu, & Thomas & Fong, 2004)اا ىر  مبو ىوا اتومىاف ا ىومد  -

م  ال عدددا ودددمل الددداكات اعج مددداوا لدددا  ويندددة مدددمل ردددةت اةددداار  م عدددادت الث اعددداا آل دمبدددابوه، وديددد  
رالبددداع ورالبدددة مدددمل ( 715)وت وادددت العيندددة مدددمل . ةاجلددن  والعددد ص آل الددداكات اعج مددداوا لدددا  ويندددة الاراسدد

م يدددا  تددارجاا اةعلمددد،، وم يددا  اة ددددولية اعج ماويددة، وم يدددا  ال دددلو  : دمبددابوه، ورب دددت اة ددايي 
ود ددارا ا ددا   الاراسددة م  دن هنددا  ع و دداع دالددة مارددا ياع بدد، الوددةت ". الدداكات اعج مدداوا"اعج مدداوا 

 .وا لران الوالبااوالوالباا آل الاكات اعج ما
 :مناقشة الدراسات السابقة -8-3

وتع يبدداع ولددى الاراسدداا ال دداب ة ي ضددح د ددا تناولددت مولددو  الدداكات اعج مدداوا ودمجعددت ولددى دمهي ددر، 
و يددد ا الاراسدددة احلاليدددة بلدا دددا الددد  ا ددد ملت ولدددى دبعددداد . وتنوودددت مدددمل ايددد  من   دددا ووين  دددا وددوا دددا 

وهددا  األدات  ا يدد  . باألاددالة، وال عددارا، والولددون، والددووا اةددو ما، وال ددليل الداكات اعج مدداوا اة مثلددة
تدااوهلا مددمل  بدد ، ع دا مددمل موددااد الباادد  بندات ولددى موالعددة األدت النعدد ه وبعد   ظددا  ك ددات  الدداكات 

ن آل وتعا ديضاع الاراسدة األو  الد  دج يدت ولدى اجلامعداا آل األرد( . 5002)اعج ماوا ةدلمر ال رت 
 .ااود ولا الباا 



 3102 –العدد األول -المجلد الحادي عشر …… .  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 

 

 00 

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها - 9

و ايددا ، تضدممل هداا اجلدد ت ااجد اتاا الدد  ت علد  ب رددميا الاراسدة وتنميداها، مددمل ايد  مددن   الاراسدة
واةعاجلدة ، عضةع ومل مجد اتاا الاراسدة ، وال ة   ممل اا  ا ويبا ا،وددات الاراسة، ووين  ا، م مى الاراسة
 .  اس يفامت آل اس يف اق الن ا  ااارا يدة ال

 :منهج الدراسـة -9-1

 .او ماا ها  الاراسة اةن   الواما اع اع ةةتم در أل  ا  الاراسة
 : جمتمع الدراسـة -9-2

ت ددددون م مددددى الاراسددددة مددددمل رلبددددة كليدددد  العلددددوم الرتبويددددة  والعلددددوم آل جامعددددة آل البيددددت البالددددد  وادهدددددا 
 .م 5055/5055، للعام الاراسا ( 5922)

 :عينة الدراسة -9-3

رالبدداع مددمل رلبددة كليدد  العلددوم الرتبويددة  والعلددوم آل جامعددة آل البيددت، ( 995)ت واددت وينددة الاراسددة مددمل 
( 5)ويبدد، اجلدداول ر ددا . مددمل م مددى الاراسددة( ٪2)وهددا  ثدد  مددا ا ددب ر .اظ ددلوا بالو ي ددة الوب يددة الععددوا ية

 . لية توديى دع اد وينة الاراسة وع  اجلن  وال
 (4)النداب رهم 

 توزيع ا راج  ي ة الدراسة ا ه الن و ا الةكية
  الةكية              

 المنموع الركو  الركو  التربوية الن و

 522 502 20 الاكور
 702 519 551 ااااث
 995 522 501 اومو 

 :أداة الدراسـة -9-4

 األداتوا د ملت  العة دة  ولدو  الداكات اعج مداوا،  اجعة األدبيداا الرتبويدة ذاا ددات الاراسة  بنيت
 د اا وداداع مددارجاع المودوودا ل د  ع د ت مددمل  .مودودة ولدى س دة مدداعا ع دد ت،( 99)بردور ا األوليدة  ولدى 

 .ام ة  الولبة ألبعاد الاكات اعج ماوا ل   ع  تدرجة وع  ال لا الثةيا، ل  اي  م  و  
 :صدق األداة -9-5

ظ مدداع ( 55)، م واددة مددمل مددمل ادداص األدات بع لدد ا ولددى ممووددة مددمل ذوه اعظ رددا  جدد   ال ثبددت
مددمل  اةيف ردد، بلادددول الرتبيددة واادارت الرتبويددة وال يدددا  وال  ددوا،  ددمل لددداي ا ال مدداتت واودد ت آل اجلامعددداا 

كدالف آل ع د اا  اباات ال ده آل ك  مال ممل اواعا ال  ولعت األدات ل ياس ا، ومباات الد ده  . األرداية
وولدددوا ا، وسددةمة الرددديا ة اللغويددة، ودج يدددت ، كدد  مددال، مدددمل ايدد  مةتمدددة الم دد اا وددداعا الاراسددة
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، ا، وجدد   تعدداي  ادديا ة بعدد  الم دد ااع دد ا( 7)آل لددوت مةاعدداا احمل مدد،، مذ ادداعت  ال عددايةا
وداددددبح . ولددددى اددددا  ا و ددددا ودددداا مواع ددددة احمل مدددد، ولددددى ع دددد اا األدات ومجدددد ات ال عددددايةا ولي ددددا دلدددديةع 

 .ع  ت( 95)اعس بيان برورتر الن ا ية  م وااع ممل 
 : ثبات األداة -9-6

 مذ ود ، (test- re test)ر ي دددة اعظ بدددار وموددادت اعظ بدددار  متاس يفدددا، لل ة دد  مددمل يبدداا األدات
. دسدددبوو، بعدددا مضددا اوموددادت توبي  دددا ولددي ، رالبددداع مددمل ظدددارق وينددة الاراسددددة( 70)الباادد  األدات ولددى 

وبلغدت  يمددة معامد  اعرتبددا  ، اا  ددات معامد  الثبدداا باسد يفاام معامدد  ارتبدا  بلسددون جد  وبعدا ذلددف 
 . ، وهاا  ث  يباتاع والياع (0022)ال لا ألدات الاراسة 

 :إجراءات الدراسة -9-7

دعد اد وينددة بعدا ال ة د  مددمل اداص ددات ال يدا  ويبا ددا، و ايدا ويندة الاراسددة، ودودت اعسد بياااا ولددى 
اسددد بياااا لعدددام اك مدددال ( 7)اسددد بيان، اسددد بعا مدددن ا ( 992)وبلددد  وددداد اعسددد بياااا العا دددات . الاراسدددة

وجددد   ، اسددد بيان( 995)بيااا دددا م  احلاسدددوت  الددد  ددظلدددتاجابا دددا، وبدددالف دادددبح وددداد اعسددد بياااا 
 .الو ص ااارا ية اةناسبةوع   ليل ا 
 : املعاجلة اإلحصائية -9-8

 :وها، س يفامدت اةعاجلداا ااارا يدة ذاا الرلدة بال  اؤعا ال  ي دة للاراسدةا
 .واعو اعاا اةعيارية، اة وسواا احل ابية متلإلجابة ومل ال دال األول اس يفا -9-2-4
اجلدددن   م  م غدددله( t-test)اظ بدددار ا  ملإلجابدددة ودددمل ال ددددال، الثددداي والثالددد  اسددد يفا -9-2-4
 .وال لية
م  م غددددل ( ANOVA)لإلجابددددة وددددمل ال دددددال ال ابددددى اسدددد يفام  ليدددد  ال بددددايمل األادددداده  -9-2-3

 .ةع عة الم وص البعاية( Scheffe)اظ بار  اعير  واس يف قم  و  الاراسة،  
 -5مددمل)الارجددة اةنيفمضدة : وع دداع للمعيدار اةي درجدة امدد ة  دبعداد الدداكات اعج مداواواو مدا الباادد  

 (. 7 -5079 ممل )والارجة العالية ، (5077 -5021ممل )سوة والارجة اة و ، (5022
 :نتائـج الدراسـة ومناقشتها -11

وذلددف ولددى ، و لدد ا وع دداع ل  ل دد  دسددتل  ا جدد  ي ندداول هدداا اجلدد ت و لددا لن ددا   الاراسددة ومنا عدد  ا، و 
 : اةيالنةو 
كلـي   مـا درجـة امـتالك ةلبـة     : النتائج املتعلقة بالسؤال األول ومناقشـتها  -11-1

مـ  وجهـة ن ـر     العلوم الرتبوية والعلوم يف جامعة آل البيت  ألبعاد الذكاء االجتمـاعي 

 الطلبة أنفسهم؟ 
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لإلجابدددددة ودددددمل ال ددددددال األول ا ددددددبت اة وسدددددواا احل دددددابية واعو اعدددددداا اةعياريدددددة، وادددددادا ال تددددددي 
 .يب، ها  الن ا  ( 5)واجلاول ر ا . واة  و 

 (4)النداب رهم 
امتلب  كبة ككيتو التربية االركو   و  امرة لب البي   در ة سابية اايمحرا ا  المريارية االرتبة لالمتوسطا  الح

 ألبراج الالكام اي تما و مرتبة ت ازليا  
 جر ة ايمتلب الرتبة ايمحراف المريار  المتوسط الحسابو المناب رهم المناب  و ايجاة

 م تمعة 5 0075 5027 األاالة 7
 م تمعة 5 0072 5029 اال عار 2
 م تمعة 7 0072 5091 الولون 9
 م تمعة 9 0075 5092 الووا اةو ما 5
 م تمعة 2 0072 5072 ال ليل 5

 م تمعة  0051 5020 الارجة ال لية
امددد ة  رلبددة كليددد  الرتبيدددة والعلددوم آل جامعدددة آل البيدددت  ألبعددداد درجدددة دن ( 5)يع دد  مدددمل اجلددداول ر ددا 

، واعودددد اء اةعيدددداره (5020)ا كااددددت بعدددد   وددددام م تمعددددة، مذ بلدددد  اة وسددددب احل ددددايب الدددداكات اعج مدددداو
وجددددداتا مجيدددددى اوددددداعا بارجدددددة م تمعدددددة، مذ ت اوادددددت اة وسدددددواا احل دددددابية للم ددددداعا بددددد، (. 0051)
اود اء معيداره و ( 5027)  وسب ا ايب  ار   كان دولى اة وسواا مال األاالة  و. (5072 -5027)

  دار اود اء معيداره و ( 5029)  وسدب ا دايب  دار  جات مال ال عدارا وآل اة تبة الثااية  .(0075)  ار 
. (0072)  دار اود اء معيداره و ( 5091)  وسدب ا دايب  دار  وآل اة تبة الثالثدة مدال الولدون . (0072)

وآل . (0075)  ددار  اودد اء معيدارهو ( 5092)  وسدب ا ددايب  دار  وآل اة تبدة ال ابعدة مددال الدووا اةددو ما 
 .(0072)  ار  او اء معيارهو  ،(5072)  ار   وسب ا ايب  ال تبة األظلت مال ال ليل

و ددا يعدد   امدد ة  رلبدددة كليدد  العلددوم الرتبويدددة والعلددوم آل جامعددة آل البيدددت  ألبعدداد الدداكات اعج مددداوا 
 :بارجة م تمعة م  األسبات اةتية

  الولبة ولى ال ودوراا وال غدلاا العاةيدة األمد  الداه داد مدمل رادياها ا ي ة لةام ار اةع آل وارة -
 .اةع آل، وعسيما آل اجلااي اعج ماوا

، األم  الداه رعدى مدمل (Face book)ا ي ة لل واا   وا ى اعترال اعج ماوا، ومن ا المي  بو   -
 .رايا الولبة وم ن ا ممل دبعاد الاكات اعج ماوا

الدددد  درسدددد ا الولبددددة آل اة الددددة الثااويددددة، الدددد  كددددان مددددمل بين ددددا م دددداراا اعترددددال  ا ي ددددة للم ددددا اا -
 .وال واا  
ا ي ددة للم ددا اا الدد  درسدد ا الولبددة آل اجلامعددة الدد  دسدد مت آل مك ددالا العايددا مددمل دبعدداد الدداكات  -

 .اعج ماوا
 .ا ي ة لث ة الولبة بلام  ا، ومم ااية ال عبل ومل آرا  ا ومعاو ها حب ية -
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 .وك  ما ذك  دس ا آل جع  الولبة   ل ون دبعاد الاكات اعج ماوا بارجة م تمعة
، والنوااد ت (5002)، وال ايدا (5991)الااه ه وسميان : وت م  ها  الن ي ة مى ا ا   دراسة ك  ممل

 (. 5050)ودراسة ديب وبيا ( 5002)
 .بينت م  و  م وسواع  ال ( 5050)، و عبان (5009)واظ لمت ومل ا ي ة دراسة اللواا ة 

واددادا ال تددي والارجددة لم دد اا كدد  وجدد   ديضدداع ا ددات اة وسددواا احل ددابية واعو اعدداا اةعياريددة، 
 :مال ممل ماعا ددات الاراسة ولى النةو اةي

 : جمال األصالة -11-1-1

 (3)النداب رهم 
بة ككيتو الركو  التربوية االركو   و  امرة لب امتلب  كدر ة المتوسطا  الحسابية اايمحرا ا  المريارية االرتبة ل

 البي   لمناب األصالة مرتبة ت ازليا  
رهم 
 المتوسط الي رة المناب

 الحسابو
 ايمحراف
 جر ة الرتبة المريار 

 ايمتلب
 م تمعة 5 0099 5020 .اه ا بالبعا األظة ا آل د واو ودععاو 52
 م تمعة 5 0020 5052 .دي  ب يما ال  دتبناها 51
 م تمعة 7 0022 5029 .اترا بالر ااة ونا ال عام  مى اةظ يمل 55
 م تمعة 9 0025 5020 .اكعا ومل مظةاا ل ظ يمل 59
 م تمعة 9 0022 5020 .ام لف اة ارت ولى الراص مى اةظ يمل 55
 م تمعة 2 0020 5022 .ام لف اة ارت ولى الراص مى النم  50
 م تمعة 1 0022 5022 .داما ما ولام ممل واجباا بلمااة ومظة  57
 م تمعة 2 0025 5029 .دس ويى دن دو  ومل اواياه الويبة ب   ولون 59

 م تمعة  0075 5027 الدر ة الةكية
دن درجدددة امددد ة  رلبدددة كليددد  الرتبيدددة والعلدددوم آل جامعدددة آل البيدددت  ودددال ( 7)ي ضدددح مدددمل اجلددداول ر دددا 

وجدداتا  مجيددى (.  0075)واعودد اء اةعيدداره ( 5027)اددت م تمعددة ، مذ بلدد  اة وسددب احل ددايب األاددالة كا
. " اهدد ا بالبعدددا األظة ددا آل د دددواو ودععددداو: " وهدددا( 52) ودن الم ددد ت. ع دد اا هددداا اوددال   ددد و  م تمددى

وجداتا (. 0099)واود اء معيداره م داار  (. 5020)ارلت ولى ال تبة األو  ،   وسب ا ايب م داار  
واودد اء ( 5012)آل ال تبددة الثاايددة   وسددب ا ددايب م دداار  " ديدد  ب يمددا الدد  دتبناهددا " وهددا  (59)الم دد ت 
." دس ويى دن دو  ودمل اوايداه الويبدة ب د  ولدون" وها ( 59)آل ا، جاتا الم  ت (.  0020)معياره 

 (.0075)م اار  واو اء معياره ( 5027)آل ال تبة األظلت ،   وسب ا ايب  ار  
و ددا يعدد   امدد ة  الولبددة ألبعدداد الدداكات اعج مدداوا آل مددال األاددالة بارجددة م تمعددة م   ددعور الولبدددة 
باعسدد  ةلية، وديددادت الث ددة بددالنم  لوجودمهددا آل اجلامعددة،  ددا جعل ددا دمددام  ددا مددى دام دد ا، ومددى دمة  ددا 

. دمة  ددا بردداص ومظددة  ودمااددة وا ددمل ايددةايبدداا ذوا ددا، وي دد  ا ب دديم ا وهدداا دد  م   دداي ا مددى 
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عضددةع وددمل دور اةارسددة واعسدد ت آل بدد   دديا الردداص واعظددة  واعمااددة و لهددا آل امددو  الولبددة وتع ي هددا 
 .لاي ا

و ددا يعدد   ذلددف م  داددالة او مددى األردي العدد يب اة ددلا النابعددة مددمل ديددن ا ووددادا ا وت اليدداها النبيلددة، 
ألظددددةص آل األ ددددوال واألععددددال، وال عامدددد  مددددى اةظدددد يمل بردددداص وادددد ااة، وال يددددام الدددد   دددد  ولددددى   ثدددد  ا
 .باألومال بلمااة ومظة 

 :لتعاةفاجمال  -11-1-2

 (1)النداب رهم 
امتلب  كبة ككيتو الركو  التربوية االركو   و  امرة لب در ة المتوسطا  الحسابية اايمحرا ا  المريارية االرتبة ل
 مرتبة ت ازليا   ا فلتراالبي   لمناب 

رهىىىىىىىم 
 المتوسط  الي رة الي رة

 الحسابو
 ايمحراف 
 جر ة الرتبة المريار 

 ايمتلب
 م تمعة 5 0022 5012 .دتعارا مى اةعلوم، واةضو ايمل ممل األع اد 32

دتعددارا مدددى الندددا  آل اةوا ددا اةيف لمدددة بغددد  النعددد   31
 م تمعة 5 0025 5019 .ومل ال  لا

 م تمعة 7 0022 5022 .ةظ يمل دو ال  لي  ممل  ل اد ني سي ا 39
 م تمعة 9 0025 5022 .دوا الو ي ة اةناسبة ال  دوام  لا النا  14
 م تمعة 2 0029 5029 .دين ولى اةظ يمل سوات كنت  حباج  ا دم ع 12
 م تمعة 2 0029 5091 .دتم ا موا ا اةظ يمل وتر عا ا  ا  ده مولو  36
 م تمعة 1 0017 5095 .اةظ يمل كما ها وليردت ب   35
 م تمعة 2 0021 5079 .دتعام  مى اةظ يمل كل يفا  منم ديمل بولون 31

 م تمعة  0072 5029 الدر ة الةكية
دن درجدددة امددد ة  رلبدددة كليددد  الرتبيدددة والعلدددوم آل جامعدددة آل البيدددت  ودددال ( 9)ي ضدددح مدددمل اجلددداول ر دددا 

وجداتا مجيدى .  (0072)، واعود اء اةعيداره (5029)اة وسدب احل دايب ال عارا كاات م تمعدة ، مذ بلد  
دتعددارا مددى اةعلددوم، واةضددو ايمل مددمل : " وهددا( 72) ودن الم دد ت. الم دد اا آل هدداا اوددال   دد و  م تمددى

(. 0022)، واود اء معيداره م داار  (5012)ارلت ولى ال تبة األو  ،   وسب ا ايب م اار  " األع اد 
آل ال تبدة األظدلت ،   وسدب " دتعام  مى اةظد يمل كل ديفا  منمد ديمل بولدون " وها ( 79)لم  ت وجاتا ا

 (.0021)واو اء معياره م اار  ( 5079)ا ايب  ار  
و ا يع   ام ة  الولبة ألبعداد الداكات اعج مداوا آل مدال ال عدارا بارجدة م تمعدة م  دور مدس داا 

ا  ال لوكياا آل امو  الولبدة، واة د مات مدمل تعداليا الدايمل ااسدةما ال نعتة اعج ماوية آل تلا  مث  ه
وممل العاداا وال  اليا ال ا ات آل او مى ، مث  ال عارا مى اةعلوم، وال عام  بلوا مى اةظ يمل، وتم دا 
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لددالف جدداتا درجددة امدد ة  الولبددة لم دد اا مددال ال عددارا . موا ددا اةظدد يمل وتردد عا ا، وت بدد  اةظدد يمل
 .عةم تم
 :جمال الوضوح -11-1-3

 (5)النداب رهم 
امتلب  كبة ككيتو الركو  التربوية االركو   و  امرة لب در ة المتوسطا  الحسابية اايمحرا ا  المريارية االرتبة ل

 مرتبة ت ازليا   الوضوحالبي   لمناب 
رهم 
 المتوسط الي رة الي رة

 الحسابو
 ايمحراف
 جر ة الرتبة المريار 

 ايمتلب
 م تمعة 5 0025 5025 .ام لف وة اا اج ماوية مبنية ولى الولون 33
 م تمعة 5 0025 5029 .ام لف م ارت الاعا  ومل آرا ا بر ااة 46
 م تمعة 5 0029 5029 .دداعى ومل دهااآل ال  اتبناها 41
 م تمعة 9 0021 5025 .دارت ل ظ يمل باه مام لم ا وج ة اع ها 42
 م تمعة 9 0027 5025 .ن اةظ يمل معادس ويى ك ي تعاو  34
 م تمعة 2 0022 5097 .دس ويى   ن وج اا اع ه م  اةظ يمل 34
 م تمعة 1 0022 5095 .ام لف م ارت ال عبل ومل دع اره بولون 45
 م تمعة 2 0019 5079 .اترا بعيفرية والةة وبعيات ومل الغمو  32
 م وسوة 9 0022 5052 .دس ويى ميرال اةعلوماا ب ةسة ود ة 49

 م تمعة  0072 5091 الدر ة الةكية
دن درجدددة امددد ة  رلبدددة كليددد  الرتبيدددة والعلدددوم آل جامعدددة آل البيدددت  ودددال ( 2)ي ضدددح مدددمل اجلددداول ر دددا 

وجدداتا مجيددى .  (0072)، واعودد اء اةعيدداره (5091)الولددون كااددت م تمعددة ، مذ بلدد  اة وسددب احل ددايب 
( 77) ودن الم ددد ت.   م تمدددى، باسددد ثنات ع ددد ت واادددات جددداتا   ددد و  م وسدددبالم ددد اا آل هددداا اودددال   ددد و 

ارددددلت ولدددى ال تبددددة األو  ،   وسدددب ا ددددايب " دم لددددف وة ددداا اج ماويددددة مبنيدددة ولددددى الولدددون : "وهدددا
دسددددد ويى ميردددددال : " وهدددددا( 59)وجددددداتا الم ددددد ت (. 0025)واوددددد اء معيددددداره م ددددداار  (. 5025)م ددددداار  

واودددد اء معيدددداره م دددداار  ( 5052) ال تبددددة األظددددلت،   وسددددب ا ددددايب  ددددار  آل" اةعلومدددداا ب ةسددددة ود ددددة
(0022.) 

و ددددا يعدددد   امدددد ة  الولبددددة ألبعدددداد الدددداكات اعج مدددداوا آل مددددال الولددددون بارجددددة م تمعددددة م  العدددد وء 
 ددداا اعج ماويددة ال دددا ات آل او مددى األردي وعسددديما رلبددة اجلامعددداا، الددد  ت دديح اودددال ل عدد اد ببندددات العة

ممل هنا جاتا درجة ام ة  الولبدة آل اجلامعدة . اعج ماوية ال ا مة ولى الولون، وت يح اوال حل ية ال عبل
باعلداعة ا  ديد  تعلدا بعد  اة د راا الاراسدية . ألبعاد الاكات اعج ماوا  آل مدال الولدون بارجدة م تمعدة

 . ة واجلامعةآل اعدت وال عبل اللغوه دينات دراسة الولبة آل اةارس
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 :الوعي املوقفي -11-1-4

 (6)النداب رهم 
امتلب  كبة ككيتو الركو  التربوية االركو   و  امرة لب در ة المتوسطا  الحسابية اايمحرا ا  المريارية االرتبة ل
 مرتبة ت ازليا   الو و الموهيوالبي   لمناب 

رهم 
 المتوسط الي رة الي رة

 الحسابو
 ايمحراف
 جر ة لرتبةا المريار 

 ايمتلب
 م تمعة 5 0،21 5015 .ام لف ااا ا   عاو  اةظ يمل 3
 م تمعة 5 0022 5029 .اارتم وج اا النع  اةيف لمة ال  ي بناها اةظ ون 5
 م تمعة 7 0025 5020 .ام لف اة ارت ولى مع عة مىت ي ون ال  وا مناسبا 2
 م تمعة 9 0022 5025 .ةيف لمةام لف اة ارت ولى ع ا النا  آل اةوا ا ا 4
 م تمعة 2 0022 5095 .ام لف اه ماماع ا ي ياع باةظ يمل 6
 م تمعة 2 0029 5095 .دو ء الو ت اةناسي لل ةم 1
 م تمعة 1 0029 5072 .اس ويى تم ل ال لوكياا الرادرت ومل اةظ يمل 4

الددبب هدداتما ولددى الولددى الرددامت مذا كنددت آل م ددان  9
 م وسوة 2 0019 5052 .وام

 م وسوة 9 0017 5052 .ام لف ااا ا  بلهااء النا  احمل ملة 1
 م تمعة  0075 5092 الدر ة الةكية

دن درجدددة امددد ة  رلبدددة كليددد  الرتبيدددة والعلدددوم آل جامعدددة آل البيدددت  ودددال ( 2)ي ضدددح مدددمل اجلددداول ر دددا 
وجددداتا  (.  0075)وددد اء اةعيددداره واع (5092)الددووا اةدددو ما كاادددت م تمعددة، مذ بلددد  اة وسدددب احل ددايب 

ام لدددف : " وهدددا( 7) ودن الم دد ت.  سددبى  ع ددد اا مددمل هددداا اودددال   دد و  م تمدددى، وع  تددان   ددد و  م وسدددب
واودددد اء (. 5015)ارددددلت ولددددى ال تبددددة األو ،   وسددددب ا ددددايب م دددداار  . "ااا ددددا   عدددداو  اةظدددد يمل

" وج داا النعد  اةيف لمدة الد  ي بناهدا اةظدد ون اادرتم "وهدا ( 2)وجداتا الم د ت (. 0021)معيداره م داار  
( 9)آل ادد، جدداتا الم دد ت (.  0022)واودد اء معيدداره ( 5029)آل ال تبددة الثاايددة   وسددب ا ددايب م دداار  

آل ال تبدددة  بددد  األظدددلت ،   وسدددب ." الدددبب هددداتما ولدددى الولدددى الردددامت مذا كندددت آل م دددان ودددام" وهدددا 
: بال تبددددة األظددددلت ، وهددددا( 9)وجدددداتا الم ددد ت (. 0019)م دددداار  واودددد اء معيددداره ( 5052)ا دددايب  ددددار  

واودددد اء معيدددداره م دددداار  ( 5052)  وسددددب ا ددددايب  ددددار  ." ام لددددف ااا ددددا  بلهددددااء النددددا  احمل ملددددة
(0017  .) 

و ا يع   ام ة  الولبة ألبعاد الاكات اعج ماوا وال الووا اةدو ما بارجدة م تمعدة م  ديدادت احلرديلة 
لددددا  الولبددددة آل األردن وعسدددديما، رلبددددة اجلامعدددداا ا ي ددددة عا عددددار المضددددا ياا وال  نيدددداا احلايثددددة  اةع عيدددة

واعارتاددت، عضددةع ومددا ي   ددبر الولبدددة آل اجلامعدداا مددمل معلومدداا وم ددداراا م ندد  ا مددمل ت دداي  اةو دددا، 
 .وال ارت ولى ع ا اةظ يمل آل موا ا   لمة
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 :التأثري -11-1-5

 (1)النداب رهم 
امتلب  كبة ككيتو الركو  التربوية االركو   و  امرة لب در ة طا  الحسابية اايمحرا ا  المريارية االرتبة لالمتوس

 مرتبة ت ازليا   التأبيرالبي   لمناب 
رهم 
 المتوسط الي رة الي رة

 الحسابو
 ايمحراف
 جر ة الرتبة المريار 

 ايمتلب

 م تمعة 5 0029 5012 .دا   ولى دن دظ    ع   ا مل دمام اةظ يمل 46
 م تمعة 5 0021 5095 .دتر ء بع   ميايب آل اةوا ا ال  دكون عي ا 43
 م تمعة 7 0017 5090 .اس ويى ال ة ا   اجا ونا ال عام  مى اةظ يمل 44
 م وسوة 9 0012 5051 .د  ا بن ت اوي آل اةوا ا اةيف لمة 45
 م وسوة 2 0010 5059 .ام لف م ارت احلضور دمام اةظ يمل 44
 م وسوة 2 0025 5050 .ام لف م ارت ال ليل آل اةظ يمل 42
 م وسوة 2 0021 5050 .دم لف اة ارت ولى لمت اا با  اةظ يمل ايثما دتواجا 41

 م تمعة  0072 5072 الدر ة الةكية
البيدددت  ودددال  دن درجدددة امددد ة  رلبدددة كليددد  الرتبيدددة والعلدددوم آل جامعدددة آل( 1)ي ضدددح مدددمل اجلددداول ر دددا 

وجدداتا  يددةث  (.  0072)ه ، واعودد اء اةعيددار (5072)كااددت م تمعددة ، مذ بلدد  اة وسددب احل ددايب   ال ددليل
دادد   : "وهددا( 52)  ودن الم دد ت.  ع دد اا مددمل هدداا اوددال   دد و  م تمددى، ودربددى ع دد اا   دد و  م وسددب

(. 5015)،   وسدب ا دايب م داار  اردلت ولدى ال تبدة األو ." ولى دن دظ    ع   ا مل دمدام اةظد يمل
" .ام لدف م دارت ال دليل آل اةظد يمل: "وهدا( 50)آل ا، جاتا الم د ت  (.0021)واو اء معياره م اار  

وجدداتا الم دد ت (. 0021)واودد اء معيدداره م دداار  ( 5050)آل ال تبددة  بدد  األظددلت ،   وسددب ا ددايب  ددار  
  وسددب ا ددايب ." ولددى لمددت اا بددا  اةظدد يمل ايثمددا دتواجددا دم لددف اة ددارت" بال تبددة األظددلت، وهددا ( 59)

 (.  0021)واو اء معياره م اار  ( 5050) ار  
و دا يعد   ذلدف م  اد   الولبدة ولدى الع ددور  ع د  م بدول وع د ، وسدعي ا م  ميبداا وجدودها دمددام 

ر ا ولدددى لمدددت مدددمل هنددا كدددان تددليلها آل اةظددد يمل، وا اددد ا ولددى الع دددور  ع دد  ا دددمل، وم ددا. دمة  ددا
 .اا با  اةظ يمل جاتا بارجة م تمعة

هل هناك فروقًا دالة إحصائيًا عند مسـتو   : النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني -11

(α ≤ 1015 )     يف درجة امتالك ةلبة كلي  العلـوم الرتبويـة والعلـوم يف جامعـة آل

 (، إناثذكور) البيت ألبعاد الذكاء االجتماعي تعز   إىل متغري اجلنس ؟ 

اسددد يف جت اة وسدددواا احل دددابية واعو اعددداا اةعياريدددة اجابددداا دعددد اد ويندددة الاراسدددة، وع ددداع م  م غدددل 
 .يولح ذلف( 2)اجلن ، و اس يفام اعظ بار ال ا ا لعين ، م   ل ،، واجلاول ر ا 
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 (2)النداب رهم 
 ا راج  ي ة الدراسة ا  ا  إل  متغير الن و   ابا المتوسطا  الحسابية اايمحرا ا  المريارية اال يمة التائية 

المتوسىىىىىىىىىىىىىط  الردج الن و المناب
 الحسابو

ايمحىىىىىىىىىىىىىراف 
 المريار 

جر ىىىىىىىىىىىىىا  
 مستوس  (  ) هيمة  الحرية

 الديلة
الدددددددددددددووا 
 اةو ما 

 29492 50029 - 990 0079 5099 522 ذك 
 0059 5091 702 داثى

 0072 5090 702 داثى 00000 70271 - 990 0072 5052 522 ذك   التأبير

 0059 5017 702 داثى 00000 20272 - 990 0075 5092 522 ذك  األاالة

 0095 5092 702 داثى 00777 00910 - 990 0075 5099 521 ذك  الولون
 00000 20929 - 990 0072 5091 522 ذك  ال عارا

 0077 5021 702 داثى
الدر ىىىىىىة 
 الةكية

 00000 90155 - 990 0052 5097 522 ذك 
 0052 5022 702 داثى

* (α ≤ 0002.) 
بد،  (α ≤ 0002)م  وجدود عد ص دالدة ماردا ياع وندا م د و  ( 2)تعل الن ا   الواردت آل اجلداول ر دا 

، آل مددداعا ال دددليل واألادددالة، وع ددداع م  م غدددل اجلدددن دعددد اد ويندددة الاراسدددة اجابددداا اة وسدددو، احل دددابي، 
للارجددددة ال ليددددة، ( 19144-)احمل ددددوبة، مذ بلغددددت ( ا )  عدددارا، والارجددددة ال ليددددة اسدددد ناداع م   يمددددة وال

(. 00000)اوه ددددددددددددو  ي ددددددددددددددال ال ددددليل، و   ددددددددددددددددددددو(  70271-)، و(00000)و  دددد و  دعلددددة ي دددداوه 
و  ددددد و   ،ال عددددداراوددددال  (59969-)و(. 00000)و  دددد و  ي ددددداوه  ،األادددددالةوددددال  (20272-)و

وسدوا مل  اااداث، بدالي  ارتمدا  م وكان المد ص آل تلدف اوداعا والارجدة ال ليدة لردان( 00000)ي اوه 
 .احل ابية ومل م وسواا الاكور

، و راي (5050)، والنوااددددد ت (5050)وت مدددد  هدددددا  الن ي ددددة مدددددى ا ددددا   دراسددددداا كدددد  مدددددمل ديب وبيددددا 
، مذ دظ د ا ا ا   دا ع و داع آل م د و  الداكات اعج مداوا (Raty & Sneeliman, 1992)وسدنيلمان 

و ددا يعدد   ذلدف م  اه مددام الوالبدداا دكثدد  مدمل الوددةت، دو م  ا ادد مل ولددى دن يع دد ن . لردان اعادداث
بلعضدددد  اددددورت، دو ا ي ددددة للبعددددا العددددارما لددددا  الوالبدددداا الدددداه ااع دددد  ولددددى امدددد ةك مل ألبعدددداد الدددداكات 

دو  دددا يعددد   م  ربيعدددة الوالبددداا اللدددواي . بدددر الوالبددداا م ارادددة مددى الودددةت اعج مدداوا، وهددداا مدددا ت ميددد  
ي ردددممل باهلددداوت، والبعدددا ودددمل العنددددا وااا دددا  باةعددداو ، لدددالف جدددداتا الن ي دددة لرددداحل مل م ارادددة مددددى 

 .الوةت
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، (5050)، و   ددعبان (5991)واظ لمددت هددا  الن ي ددة وددمل ا ي ددة دراسددة كدد  مددمل الددااه ه وسددميان 
 .   ا ع و اع م  م غل اجلن الل ، ا تع
يف درجـة امـتالك   ( α ≤ 1015)هل هناك فروقًا دالة إحصائيًا عند مسـتو    -12

ةلبة كلي  العلوم الرتبوية والعلوم يف جامعة آل البيت ألبعـاد الـذكاء االجتمـاعي    

   تعز  إىل متغري الكلية ؟

جابداا دعدد اد وينددة الاراسددة، وع دداع م  م غددل جد   اسدد يف اق اة وسددواا احل ددابية واعو اعدداا اةعياريددة ا
 .يولح ذلف( 9)ال لية، وج   اس يفاام اعظ بار ال ا ا لعين ، م   ل ،، واجلاول ر ا 

 (9)النداب رهم 
 ا راج  ي ة الدراسة ا  ا  إل  متغير الةكية  ابا  المتوسطا  الحسابية اايمحرا ا  المريارية اال يمة التائية 

المتوسط  الردج يةالةك المناب
 الحسابو

ايمحراف 
 المريار 

جر ا  
 الحرية

 هيمة
 (  ) 

 مستوس
 الديلة

 990 0070 5079 501 الرتبية الووا اةو ما 
- 70921 00000* 

 0075 5020 522 العلوم

 *00002 50272 - 990 0071 5070 501 الرتبية  التأبير
 0079 5079 522 العلوم

 *00005 70922 - 990 0070 5022 501 ةالرتبي األاالة
 0077 5022 522 العلوم

 *00000 90277 - 990 0079 5072 501 الرتبية الولون
 0090 5027 522 العلوم

 *00000 70255 - 990 0051 5027 501 الرتبية ال عارا
 0079 5029 522 العلوم

 *00000 90152 - 990 0059 5097 501 الرتبية الدر ة الةكية
 0059 5022 522 العلوم

* (α ≤ 0002.) 
بد،  (α ≤ 0002)م  وجدود عد ص دال  ماردا ياع وندا م د و  ( 9)تعل الن دا   الدواردت آل اجلداول ر دا 

الدووا اةدو ما، )، آل مجيدى اوداعا وع اع م  م غل ال ليدةدع اد وينة الاراسة اجاباا اة وسو، احل ابي، 
ة، مذ بلغددت ددددددددددداحمل وب( ا ) ، والارجددة ال ليددة اسدد نادا م   يمددة ( واألاددالة، والولددون، وال عددارا ال ددليلو 
.  ودددددددددال الدددددددددووا اةدددددددددو ما(  70921-)، (00000)للارجدددددددددة ال ليدددددددددة، و  ددددددددد و  ي ددددددددداوه ( 90152-)
   و  ددددددد و  ،األادددددددالةودددددددال  (70922-)و(. 00002)ودددددددال ال دددددددليل، و  ددددددد و  ي ددددددداوه (  -50272)و

وددددددال ( 70255-)و(  00000)و  ددددد و  ي دددددداوه  ،الولددددددونوددددددال ( 90277-)و(. 00005)ي ددددداوه 
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كليددة العلددوم وكددان المدد ص آل تلددف اودداعا والارجددة ال ليددة لرددان  ( 00000)و  دد و  ي دداوه  ،ال عددارا
 .وسوا ا احل ابية ومل م وسواا كلية الرتبية بالي  ارتما  م

ية العلوم كاات معاع ا آل الثااوية العامة دولى ممل معاعا رلبدة كليدة و ا يع   ذلف م  دن رلبة كل
وهداا بداور  ااع د  ولدى . العلوم الرتبوية  ا م ن ا ممل ام ة  م اراا الاكات اعج ماوا دكث  ممل  دلها

 . ام ةك ا ألبعاد الاكات اعج ماوا
ت ع و ددداع لردددان رلبدددة ااظ ردددا  الددد  بينددد( 5000)  وت مددد  هدددا  الن ي دددة مدددى ا ي دددة دراسدددة اةودددله

 .العلما
يف درجـة  ( α ≤ 1015)هل هناك فروقًا ذات دالـة إحصـائيًا عنـد مسـتو        -13

امتالك ةلبة كلـي  العلـوم الرتبويـة والعلـوم يف جامعـة آل البيـت ألبعـاد الـذكاء         

 االجتماعي تعز  إىل متغري مستو  الدراسة ؟

 اعدداا اةعياريددة اجابداا دعدد اد وينددة الاراسددة، وع دداع م  م غددل جد   اسدد يف اق اة وسددواا احل ددابية واعو
 .يولح ذلف( 50)واجلاول ر ا  ام  و  الاراسة 

 (42)النداب رهم 
 مستوس الدراسةا  ا  إل  متغير  ا راج  ي ة الدراسة  ابا  المتوسطا  الحسابية اايمحرا ا  

 اف المريار ايمحر  المتوسط الحسابو الردج مستوس الدراسة المناب

 الووا اةو ما 
 

 0059 5020 502 دو 
 0052 5097 502 يااية
 0072 5072 522 يالثة
 0052 5091 92 رابعة

 0075 5092 194 المنموع

  التأبير
 

 0072 5025 502 دو 
 0070 5079 502 يااية
 0079 5051 522 يالثة
 0072 5079 92 رابعة

 0072 5072 194 المنموع

 األاالة
 

 0077 5011 502 دو 
 0052 5020 502 يااية
 0077 5029 522 يالثة
 0059 5015 92 رابعة

 0075 5027 194 المنموع
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 الولون
 

 0097 5021 502 دو 
 0059 5091 502 يااية
 0071 5090 522 يالثة
 0071 5072 92 رابعة

 0072 5091 194 المنموع
 0072 5019 502 دو  ال عارا 

 0077 5020 502 يااية
 0072 5029 522 يالثة
 0051 5027 92 رابعة

 0072 5029 194 المنموع

 الدر ة الةكية
 

 0059 5022 502 دو 
 0055 5091 502 يااية
 0052 5097 522 يالثة
 0055 5025 92 رابعة

 0051 5020 194 المنموع
 دع اد ويندة الاراسدةاجاباا  ظاه ية ب، اة وسواا احل ابية،وجود ع وص ( 50)يع   ممل اجلاول ر ا 

وع اع م  م غل م  و  الاراسة لارجة ام ة  رلبة كلي  العلدوم الرتبويدة والعلدوم آل جامعدة آل البيدت ألبعداد 
و  م  م غدل م د وع داع ولل ة   ممل دن الم وص ب، اة وسدواا احل دابية دالدة ماردا ياع . الاكات اعج ماوا

يبد، ا دا   ( 55)واجلداول ر دا (. One Way ANOVA)الاراسة، ج   توبي   لي  ال بايمل األاداده 
 .اعظ بار

 (44)النداب رهم 
لمستوس ا  ا  لدر ة امتلب ابراج الالكام اي تما و ا راج  ي ة الدراسة لكيرا  بي  إ ابا   متائد تحكيع التباي 

 الدراسة

منموع  ميدر التباي  المناب
 لمربرا ا

جر ا  
 الحرية

متوسط منموع 
 المربرا 

( ف)هيمة 
 المحسوبة

مستوس 
 الديلة

الدددددددددددددددددددددددووا 
 اةو ما 

 

 *00000 550775 50552 7 70712 بي  المنمو ا  
   00095 922 990272 جاخع المنمو ا 

    995 910955 الةكو

 
  التأبير
 

 *00000 550920 50997 7 90752 بي  المنمو ا  
   00555 922 220955 منمو ا جاخع ال
    995 270579 الةكو
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 األاالة
 

 *00000 520712 50921 7 90925 بي  المنمو ا  
   00091 922 910597 جاخع المنمو ا 

    995 250222 الةكو
 

 الولون
 *00000 570999 50979 7 20252 بي  المنمو ا  
   00572 922 210225 جاخع المنمو ا 

    995 170792 الةكو

 ال عارا
 *00000 500520 50590 7 70159 بي  المنمو ا  
   00555 922 220929 جاخع المنمو ا 

    995 250227 الةكو
الدر ىىىىىىىىىىىىىة 

 الةكية
 

 

 00000 520729 50520 7 70295 بي  المنمو ا  
   00010 922 790075 جاخع المنمو ا 

    995 710219 الةكو
* (α ≤ 0002.) 

 ،(α ≤ 0002)دالدة ماردا ياع وندا م د و   م  وجدود عد وص  ( 55)تعل الن ا   الدواردت آل اجلداول ر دا 
بد، م وسددواا مجابداا دعدد اد الاراسددة عمد ة  دبعدداد الداكات اعج مدداوا وع دداع م  م غدل م دد و  الاراسددة ، 

، و  ددددد و  (520729)غدددددت احمل ددددوبة، مذ بل( ء)آل اودددداعا كاعدددددة، والارجدددددة ال ليددددة، اسددددد نادا م   ددددديا 
، الدددووا اةددددو ماوددددال ( 00000)، و  ددد و  ي ددداوه ( 550775)للارجدددة ال ليددددة، و( 00000)ي ددداوه 

،  و  ددددد و  دعلدددددة ي ددددداوه ( 520712)، والتىىىىىأبيرودددددال ( 00000)،  و  ددددد و  ي ددددداوه (550920)و
،  ( 500520)، والولدددونودددال ( 00000)،  و  ددد و  ي ددداوه (570999)و .األادددالةوددال ( 00000)

واعدد اع لوجدددود عددد وص دالددة ماردددا ياع بدد، م وسدددواا مجابددداا . ال عددداراوددال ( 00000)و  دد و  ي ددداوه 
دع اد الاراسة وام ة  دبعاد الاكات اعج مداوا وع داع م  م غدل م د و  الاراسدة، آل اوداعا كاعدة، والارجدة 

 .يب، الن ا  ( 55) وص، واجلاول ر ا ال لية ع ا ج   توبي  اظ بار  يمير ةع عة وا اير الم
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  (44)النداب رهم 
 ا راج  ي ة الدراسة ا  ا  إل  متغير مستوس الدراسةلكيرا  بي  إ ابا  متائد اختبار شيييه لكم ارما  البردية 

 المناب
 مستوس الدراسة

 رابعة يالثة يااية دو  
 المتوسط
 5091 5072 5097 5020 الحسابو

 و ماالووا اة
 
 

 *00552 *00550 *00512  5020 دو 
  00092   5097 يااية
     5072 يالثة
  29294 00091  5091 رابعة

 التأبير
 
 
 

 

 رابعة يالثة يااية دو   
 5079 5051 5079 5025 المتوسط

 *00519 *00527 *00520  5025 دو 
  00017   5079 يااية
     5051 يالثة
  29211 00005  5079 رابعة

 
 األاالة

 

 رابعة يالثة يااية دو   
 5015 5029 5020 5011 المتوسط

 29251 *29433 *00512  5011 دو 
  29252   5020 يااية
     5029 يالثة
  *29411 00552  5015 رابعة

 
 

 الولون

 رابعة يالثة يااية دو   
 5072 5090 5091 5021 المتوسط

 *29425 *29414 *00500  5021  دو 
 292425 29214   5091 يااية
 29241    5090 يالثة
     5072 رابعة

 
 

 الترا ف
 رابعة يالثة يااية دو   

 5027 5029 5020 5019 المتوسط
 29442 *29495 *00579  5019 دو 
     5020 يااية
   00099  5029 يالثة
  2225 00559  5027 رابعة
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الدر ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 الةكية

 رابعة يالثة يااية دو  المتوسط 
5022 5091 5097 5025 

 *00529 *00579 *0599  5022 دو 
  00095   5091 يااية
     5097 يالثة
  29225 00090  5025 رابعة
لاراسدة وع داع م  دعد اد ويندة ااجابداا م  دن الم وص  ب، اة وسواا احل دابية  (55)يعل اجلاول ر ا 

 :م غل م  و  الاراسة كاات ولى النةو األي
لرددان رلبددة م دد و  ال ددنة األو  ونددا م ددارا  ا مددى كدد  مددمل م دد و  رلبددة ال ددنة الثاايددة والثالثدددة  -

 . وال ابعة آل ماعا الووا اةو ما، وال ليل، والولون، والارجة ال لية للم اعا 
ندا م دارا  ا مدى م د و  رلبدة ال دنة الثاايدة والثالثدة آل مداعا لران رلبة م د و  ال دنة األو  و -

 . األاالة، وال عارا
 .لران رلبة م  و  ال نة ال ابعة ونا م ارا  ا مى م  و  رلبة ال نة الثالثة آل مال األاالة -

 ددا و ددا دن مععددا الن ددا   جدداتا لرددان رلبددة ال ددنة األو  ع ددا يعدد   ذلددف م  دن رلبددة ال ددنة األو  
درسددوا اةندداه  اجلايددات آل اة الددة الثااويددة  بدد  ال ةددا  ا باجلامعددة والدد  اه مددت بلبعدداد الدداكات اعج مدداوا 

و ا يع   ديضدا م  . دكث  ممل اةناه  ال ا ة ال  درسوها رلبة ال نة ال ابعة وناما كااوا آل اة الة الثااوية 
 اة الة الثااوية  ب  ال ةا  ا باجلامعة وال  اه مت بلبعداد دن رلبة ال نة األو   ا درسوا اةن اق اجلايا آل

.  ا رلبدة ال دنة ال ابعدة ونداما كدااوا آل اة الدة الثااويددةكثد  مدمل اةنداه  ال ا دة الد  درسدالداكات اعج مداوا د
 و ددددا يعدددد   ديضدددداع م  دن رلبددددة ال ددددنة األو  ا يرددددلوا م  م دددد و  مددددمل اةلدددد  األكدددداد ا، دو مددددمل األوبددددات
 .الاراسية، وكث ت اعم ةاااا، لالف جاتا الن ي ة لراحل ا آل درجة ام ة  دبعاد الاكات اعج ماوا 

، الدد  دظ د ا  ع و دداع لردان رلبددة (5991)واظ لمدت هدا  الن ي ددة ودمل ا ي ددة دراسدة الددااه ه وسدميان 
 . ال نة ال ابعة
 :املقرتحات -14

عمدددد ة  الولبددددة ألبعدددداد الدددداكات اعج مدددداوا عددددإن ةددددا دظ دددد ا ا ددددا   الاراسددددة درجددددة م تمعددددة  -41-4
الباا  ي رتن اس ثمار هاا اعمد ة  ألبعداد الداكات اة تمدى لدا  الولبدة وت لديم ا بلاعدوة ودومدال تميداها 

ومددمل هددا  . وت دد ا آل ادد  ال ثددل مددمل اةعدد ةا اعج ماويددة الدد  تواجددر الولبددة آل اجلامعدداا واو معدداا
 .ةيب آل اجلامعاا واو مى،  واةل  األكاد ا لا  الولبةاةع ةا مع لة العنا الو

ةدا دظ د ا ا دا   الاراسدة درجدة م وسدوة لعدداد مدمل الم د اا ألبعداد الداكات اعج مداوا عددإن   -41-4
الباادد  ي دددرتن و دددا دوراا للولبددة ت نددداول تددداريب ا ولددى كيميدددة ميردددال اةعلومدداا ب ةسدددة ود دددة، ولدددبب 

 .الرامت آل األماكمل العامة، وكيمية ال ليل ولى اةظ يمل اهلاتا اولوه ولى الولى
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ةددا دظ ددد ا ا دددا   الاراسددة ع و ددداع لردددان رلبددة كليدددة العلدددوم عددإن البااددد  ي دددرتن و دددا دوراا  -41-3
 .وظال اا لولبة كلية العلوم الرتبوية ل نمية م ارا ا، و  ين ا عم ة  دبعاد الاكات اعج ماوا

الاراساا ولى جامعاا دظ   وربو دا   غدلاا  دل اة غدلاا  الد  تناول  دا مج ات م يا ممل  -41-1
 .ها  الاراسة
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 املراجع

 :املراجع العربية

الدددداكات اعج مدددداوا لددددا  رلبددددة اةدددداار  الثااويددددة اوااددددة (. 5050. )دبددددو وبيددددا، ميدددداد ظمددددا ولددددا -
 .  ل  ل منعورت، جامعة ومان الع بية، األردنرسالة ماج .اةيف لوة و ل اةيف لوة آل األردن

م  بدة : اةمل ة الع بية ال دعودية االاكات اعج ماوا ولا الن ان اجلايا .(5002). دل رت، كارل -
 .                                ال يا  ج ي ،
 .ت اجلامعادار ال  ا: ،   تمارسة الاكاتاا اة عادت(. 5002. )ا ،، ظما وبا اهلاده -
الددداكات اعج مددداوا وال ددديا اعج ماويدددة (. 5991. ) الدددااه ه، ادددان ا دددمل و سدددميان، ابيددد  ادددان -

 .ووة   ما بال واع  النم ا واعج ماوا لا  رلبة ولا النم  آل جامعة تع 
 http//bafree.net/ nabil/ bohowth/ s1.htm    50/55/5055ال جو  ب اريخ 
 .دار الع وص: جات، ، ال عوديةجلامعة وال اري  اجلامعاا(. 5922. )را ا، ولا -
سدددددلو  ال ودددددو  ال نعيمدددددا لدددددا  دوضدددددات اهليتددددداا (. 5002. ) ال دددددعود، راتدددددي وسدددددلوان، سدددددودان -

، ملدة العلدوم الرتبويدة والنم دية .  دا بدبع  اة غدلاا الا و  اعيدةال اري ية آل اجلامعاا األرداية العامة ووة 
9 ،9 . 

المدد وص آل الدداكات العيفرددا واعج مدداوا واعامعدداو بدد، الولبددة (. 5002. )مددا سددعودالع مددا، ظ -
در وادة دك دورا   ددل  .دول ملد  ال عداون اولي دا العد يباة مدوع، اة مدو ،  رديلياع وم داي ال ةردي  آل 

 .ومان، األردن ،عة ومان الع بية للاراساا العليامنعورت، جام
درجددة الدداكات اعج مدداوا لددا  مدداي ه اةدداار  الثااويددة العامددة آل (. 5002. )ال ايددا، ركددان وي ددى -

در واددة دك ددورا   ددل  .تماودد  اةارسددة مددى او مددى احمللددااألردن ووة   ددا باعاضددبا  اةارسددا لددا  الولبددة و 
 .منعورت، جامعة ومان الع بية للاراساا العليا، ومان، األردن

ة بدددد، الددداكات اعج مدددداوا واحل ددددا اول دددا ونددددا اةعلمدددد، العة دددد(. 5009. )اللواا دددة، هعددددام سددداا -
 .رسالة ماج  ل  ل منعورت جامعة ومان الع بية، ومان، األردن .واةعلماا آل األردن

الداكات اعج مداوا لدا  اة مدو ،، دراسدة اس  عداعية م ارادة بد، (. 5000. )اةوله، ظالدا  ديفل -
ل منعددورت، رسددالة ماج دد ل  دد . آل اة الددة الثااويددة  دداار  ال ويددتالوددةت اة مددو ، و ليدداع و ددل اة مددو ،

 .البة يمل ،جامعة اولي  الع يب
الددداكات اعامعددداو واعج مددداوا واول دددا لدددا  الولبدددة اةوهدددوب، (. 5002. )النوااددد ت، عيرددد  وي دددى -

 .الع بية، ومان، األردندر واة دك ورا   ل منعورت، جامعة ومان  .ووة  ر ببع  اة غلاا الا و  اعية
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