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Introduction: مقدمة

Problem of Researchشكلة البحث: الفصل االول: م

Boyatzis, 2002:p.75

Boyatzis, 2002

Kristine, 2007:p. 7 

 

 Significance of Research :البحث أهمٌة

Mayer, 2005:p. 294-307)
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Oneil 1996: 14-16

  
 

 
 

 ٌهدف البحث الحالً إلى أهداف البحث:
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 Limits of Research حدود البحث

   Definition of Terms :تحدٌد المصطلحات
 )أرمسترونج،Intrapersonal Intelligence الذاتً الذكاء الشخصً -والا أ

2006: )

ا:  ٌا عرفها :Social Emotional Competencاالجتماعٌة  -الكفاٌة االنفعالٌةثان
:(Boyatzis, 2002بوٌتز  )

Boyatzis, 2002:p. 67–69
:، اما 

 

 لفصل الثانً: اإلطار النظري ودراسات سابقةا
 ًالذكاء الشخص اوالَ:
  Personal lntelligence )الذاتً( ًالذكاء الشخصمفهوم  -1

Checkley 1997

Checkley,1997:p.7

Brothers, 1989:p. 28

 الذكاءاهم النظرٌات التً تناولت مفهوم 
(:)نظرٌة جاردنر-1
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 Shepard et al,   1999: 

p.4)

intrapersonal
Gardner,H. 1998:P.18-23. 

(: 1993)جولمان نظرٌة -2

 

ا  ٌا  (  Social Emotional Competencاالجتماعٌة )-الكفاٌة االنفعالٌة  -ثان
  Social – Emotional Competencyاالجتماعٌة ) –مفهوم الكفاٌة االنفعالٌة 

(Denham & others, 
2003: 9).Faber & others, 1999

Faber , & Others , 1999 , p. 433 

(Welsh, J. & Bier man, 
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K., 2003 :p.6). 

  :االجتماعٌة-االنفعالٌة  ٌةالنظرٌات التً تناولت مفهوم الكفا ثانٌا: بعض

 (Social Learning Theoryنظرٌة التعلم االجتماعً ) -1
 

Bandura

 ( Boyatzis , 2002جتماعٌة لبوٌتز  ) اال –نظرٌة الكفاٌة االنفعالٌة -2
Boyatzis , 2002 

 
Boyatzis , 2005 , p.15

Boyatzis , 2002 , 
p. 17Boyatzis , 2003 

Boyatzis , 
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2002 , p.86
 Social Emotional)االجتماعٌة لبورالك -االنفعالٌة  ٌةنظرٌة الكفا  

Competence Theory)
Burlak, 2010

Burlak , 2010: p. 36) 
  :((Ford & Tisak, 1999 فورد وتاسٌكأنموذج -4

 الشخصً:لذكاء حول ادراسات سابقة 

 الدراسات العربٌة : - أ
اثر التخصص الدراسً و وجهة الضبط على الذكاء  بعنوان (2004)  الحكمًدراسة  -1

،الشخصً لطالب جامعة ام القرى

 
( اسالٌب المعاملة الوالدٌة والذكاء الشخصً 2002بً )دراسة الحر-2

shearer(1996 
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 ((Behjat, 2012دراسة الدراسة االجنبٌة:  - ب
Interpersonal and intrapersonal intelligences: Do they really work 

in foreign-language learning? 

(Behjat, 2012)
 الدراسات العربٌة–االجتماعٌة :أ –ثانٌاا دراسات حول الكفاٌة االنفعالٌة 

 إلى مستند إرشادي برنامج بعنوان" "فاعلٌة دراسة-1
 طالب الصفوف لدى الذات تقدٌر العدوان وتحسٌن سلوك خفض فً الكفاءة االنفعالٌة

 باألردن"  الغربً الحالبات مدرسة والعاشر فً والتاسع الثامن
         

            
         

           
         

         

الشعور بالذات وعالقته بالكفاٌة االنفعالٌة ( بعنوان  2014دراسة الجبوري)-2
العادٌٌن،  واقرأنهم االجتماعٌة لدى الطلبة المتمٌزٌن

 

 الدراسات األجنبٌة : - أ
 The role of social and بعنوان Ferreira1. M., etal(2012) دراسة

emotional competence on risk behaviors in adolescence. 



  
االجتماعية لدى -الذكاء الشخصي )الذاتي( وعالقته باللفاية االنفعالية 

 طلبة السادس اإلعدادي

 سهام عزييب سايد

 

- 9 - 

 

 

,
(HBSC

(Ferreira1. M., etal 2012: p. 43-55)
 منهجٌة البحث وإجراءاتهالفصل الثالث:  

Method of Research  :البحثمنهجٌة  -أوالا 

ا ٌا Procedures of Researchإجراءات البحث:  -ثان

مجتمع البحث:  

 

عٌنة البحث: - -2

   

 عٌنة البحث التطبٌقٌة (1جدول)
 النوعو الفرعي موزعة حسب متغٌرَ من طلبة الصف الساد  اإلعدادٌ

 المدار  االعدادٌة
 النوع
 تخصص

 المجموع اناث ذكور

 30 30  علمً الروضتٌن للبنات

 30 30  أدبً ابً ربٌعة للبنات

 20  30 علمً نهر العلقمً للبنٌن

 30  30 أدبً عبد اللة بن عبا  للبنٌن

 120 60 60  المجموع

أدوات البحث: -3

األداة األولى

(Shearer, 1996) 

األداة الثانٌة
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: Face Validityالصدق الظاهري 

 

Reliabilityالثبات ا

: إعادة االختبار –طرٌقة االختبار  -أ

طرٌقة الفا كرونباخ

 

 ً البحث: تطبٌق أداتَ 

 الوسائل اإلحصائٌة:

(SPSS)

 الفصل الرابع 
:وتفسٌرها ومناقشتها عرض النتائج 
قٌا  الذكاء الشخصً لدى طلبة الساد  االعدادي -الهدف األول

 
353316

43369
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testt

 
 
 
 
(6جدول )

 الذكاء الشخصًاالختٌار التائً للفرق بٌن متوسط العٌنة والمتوسط الفرضً لمقٌا  

عدد 
أفراد 
 العٌنة

متوسط أفراد 
 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الفرضً

القٌمة 
التائٌة 
 المحسوبة

القٌمة 
التائٌة 
 الجدولٌة

درجة 
 الحرٌة

1396 

 

203,50)

االجتماعٌة لدى طلبة الساد  اإلعدادي -االنفعالٌة ٌةالكفاقٌا  الهدف الثانً

1353391

110

13395,t-.test

193922139,

 

 (االختبار التائً للفرق بٌن متوسط العٌنة 2جدول )
 االجتماعٌة-االنفعالٌة  ٌةالكفاوالمتوسط الفرضً لمقٌا  
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عدد أفراد 
 العٌنة

متوسط أفراد 
 العٌنة

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الفرضً

القٌمة 
التائٌة 
 المحسوبة

القٌمة 
التائٌة 
 الجدولٌة

,139,

 ،

Lewis, 1975و

 

 ،

Oneil, 1996, p. 15

Boyatzis , 2003

Boyatzis , 2003 , p. 437
لطلبة  االنفعالٌة االجتماعٌةٌة الكفاوتعرف العالقة بٌن الذكاء الشخصً  :الهدف الثالث
: عداديالساد  اإل

  

الذكاء الشخصً والكفاٌة االنفعالٌة  العالقة بٌن فً تعرف الفرق : الهدف الرابع
ا لمتغٌر النوع  :إناث( -)ذكوراالجتماعٌة تبعا

( قٌمة االختبار الزائً للفرق بٌن معاملًَ ارتباط الذكاء الشخصً 9جدول )

ا لمتغٌر النوع )ذكور إناث( –بالكفاٌة االنفعالٌة االجتماعٌةتبعا
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 -الذكاء الشخصً والكفاٌة االنفعالٌة  العالقة بٌن فًتعرف الفرق الهدف الخام : 
ا  لمتغٌر الفرع )علمً أدبً(:  -االجتماعٌة تبعا

 ( قٌمة االختبار الزائً للفرق بٌن معامَلً ارتباط10جدول )
 أدبً( -الفرع )علمًالذكاء الشخصٌة بالكفاءة االنفعالٌة واالجتماعٌة تبعاَ لمتغٌر 

 المحسوبة القٌمة الزائٌة معامل االرتباط العدد النوع

 03199 60 علمً
 
03005 
 

 ,0319 60 أدبً

  120 المجموع
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تاالستنتاجا

 التوصٌات:

 

 1ترحات:مقال

 

 المصادر العربٌة واالجنبٌة   
الذكاءات المتعددة فاً ررفاة الصاف

فعالٌاة برناامج تادرٌبً مساتند الاى عاادات العقال فاً 

تنمٌااة حااب االسااتطالع المعرفااً و الااذكاء االجتماااعً لاادى اطفااال الروضااة

: الذكاءات المتعددة والفهم تنمٌاة وتعمٌاق،  

  

( : الذكاء المتعدد فً القرن الحادي والعشرٌن ، الطبعة األولى 2005) 

 ، . 

الشعور بالذات وعالقته بالكفاءة االنفعالٌة و االجتماعٌة لدى -

الطلبة المتمٌزٌن واقرانهم 

 

( : الذكاء العاطفً ، ترجمة الجبالً لٌلى 2000)  

 –( : أسالٌب المعاملة الوالدٌة والذكاء الشخصً )االجتماعً 

الذاتً( وفق نظرٌة جاردنر للذكاءات المتعددة لدى عٌنة من طالب المرحلة الثانوٌة 
 بمدٌنة مكة المكرمة ، 

( : أثر التخصص الدراسً ووجهة الضبط على الذكاء 2004) 

الشخصً لطالب جامعة أم القرى فرع الطائف ، 

الذكاء الوجدانً ما بٌن النشأة و التطبٌق سلسة علم 

 النف  االٌجابً

الذكاء الوجدانً
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 مفهوم الذات بٌن النظرٌة و التطبٌق 

 

التفكٌر والمنهاج المدرسً

 

الذكاء الوجدانً وعالقته بالسلوك 

القٌادي للمعلم.

        

          

 القد  جامعة مجلة،      

  األول تشرٌن ( 2والثالثون ) الرابع العدد والدراسات، لألبحاث المفتوحة
-Averill, J. R. (1992). The structural bases of emotional behavior: A metatheoretical 

analysis. In M. S. Clark ( Ed.), Emotion (pp. 1-24). Thousand Oaks, CA: Sage. 

-Behjat,Fatemeh(2012): Interpersonal and intrapersonal intelligences: Do they really work 

in foreign-language learning? 4th International Conference of Cognitive Science Islamic 

Azad University, Abadeh, Iran 

-Boyatzis, E , Goleman , D & Rheek ( 2002 ) : The Creation Of The Emotional Social 

Competence Inventory ( ESCI ) , Case Waster Resave University 

--Boyatzis, E , Goleman , D & Rheek , K  ( 2003 ) : Emotional Intelligence , New York  

-Boyatzis, E , Goleman , D & Rheek ( 2005 ) : Social Emotional Competence   Report 

Presented At The American Psychology Association Convention Sand ego , USA 

-Brothers, L. (1989): Biological perspective empathy. American Journal of Psychology, 

146: 

-Burlak  , A ( 2010 ) : The Social End Emotional Competence ,San Francesco 

-Checkley,K. (1997): The first seven And the eighth: aconversation with Howard Gardner. 

Educational Leader ship,(55)8  

-Denham , S.A , Blar , K.A , Demulder ,E.L , Sawyer , K , Auerboch ,M & Queenam , P 

(2003 ): Perschool Emotional Competence : Pathway To Social Competence Child 

Development , New York

-Faber , et al ( 1999 ) : Regulation , Emotional And Preschools Socially Competence Peer 

Interactions ,  Journal of Child Development , Vol 7 , No2. 

-Ferreira1,M a, b, Celeste Simõesa, b, Margarida Gaspar Matosa, b, Lúcia Ramiroa, b, 

José(2012): The role of social and emotional competence on risk behaviors in Adolescence  

aFaculty of Human kinetics/ Technical University of Lisbon, Portugal.p Volume 4, Number 

1. 

-Gardner,H.(1998):A Multiplicity of intellences,Scientific American,Vol.9,No.4. 

-Kristiene , M ( 2007 ) : The Development of Social Emotional Competence in Per school 

Aged Children's : An Introduction of The Fun Friends Program , The University of 

Queensland And Pathways Health And Research Center .

-Mayer, J. D. (2005): Atale of two visions: Can a newviewof personality help integrate 

psychology? American Psychologist, 60, 294–307. doi:.6010.1037/0003-066X.4.294.  

-Oneil , J ( 1996 ) : On Emotional Intelligence : Converse _ Action  With Daniel Goleman 

Educational  Leadership , Vol 54 , No 1 . 

-Shearer, B. (1996). Multiple the intelligence-Developmental Assess – ment Scale, 



 (2018 يونيه – إبزيلعدد )  46 اجمللد -حوليات آداب عني مشس 
 

- 16 - 

America. 

-Welsh , J & Bierman  ,  K ( 2003 ) : Social Emotional Competence , Gate Encyclopedia 

And Adolescence .

Abstract 
personal intelligence and its relationship to the emotional and social 

competence at the sixth preparatory students 

By Seham Arebi 

The present study aims at : Knowing the relationship between 

personal intelligence and (emotional – social) competence, Sample 

consisted of (120) students. of sixth preparatory students in the schools of 

the province of Karbala, , the researcher applied scale personal intelligence 

and social emotional competence scale. analyzing data using (One Sample t-

test, and for two independent samples, Person's Correlation Coefficient), the 

results: there is a positive correlation between personal intelligence and 

emotional and social competence, There is no difference between males and 

females, scientific and  literary branch in a relationship  

Keywords personal intelligence, emotional - social competence, 

preparatory students 
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