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جواد عبد الرضا عبد الرازق يعقوب يوسف بدر   اســم الباحـث

  القالف
الذكاء االجتماعى لدى المتفوقين عقليا وأكاديميا من   عـنـوان البحث

  تالميذ المرحلة المتوسطة بمدارس دولة الكويت
  عين شمس  جـامـعــــة
  راسات العليا للطفولةمعهد الد  كـلـيـــــة
  الدراسات النفسية واالجتماعية  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
مدى واتجاه االرتباط فيما بين التفوق العقلى وقدرات الذكاء  -١

فعالية الذات االجتماعية، المهارات االجتماعية، : االجتماعى التالية
ظة سلوك اآلخرين، إدراك الحالة النفسية للمتكلم، التعاطف، مالح

وذلك من خالل دراسة الفروق بين الطلبة . فهم التعبيرات اإلنسانية
  .والطالبات المتفوقين عقليا وغير المتفوقين

مدى واتجاه االرتباط فيما بين التفوق األكاديمى وقدرات الذكاء  -٢
بين الطلبة وذلك من خالل دراسة الفروق . االجتماعى السابقة

 .والطالبات المتفوقين أكايديما وغير المتفوقين
مدى االختالف بين الطلبة المتفوقين عقليا وأكاديميا والطالبات  -٣

 .المتفوقات عقليا وأكاديميا فى قدرات الذكاء االجتماعى السابقة
الكشف عن حدود االهتمام بقدرات الذكاء االجتماعى فى السياق  -٤

ف على مقدار ما يتوافر لدى الطلبة التربوى، من خالل التعر
 .والطالبات من هذه القدرات
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  منهج الدراسة

  
أتبع فى هذه الدراسة المنهج الوصفى بنوعيه االرتباطى والفارق، 
والذى يتم فى ضوئه اكتشاب مدى واتجاه الفروق فى مختلف متغيرات الذكاء 

والمتوسطين، المتفوقين، : االجتماعى فيما بين مجموعات الدراسات الثالث
، لدى الطلبة والطالبات فى الذكاء )الذكاء والتحصيل األكاديمى(والمنخفضين 

 كل على –االجتماعى بشكل عام، وفى مختلف القدرات التى يقوم عليها 
  .حدة

  استنتاجات الدراسة
توجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب المتفوقين عقليا والطالب  -١

 فى الذكاء االجتماعى عموما، وفى والطالبات غير المتفوقين عقليا
  :بعض قدرات الذكاء االجتماعى التالية 

فعالية الذات االجتماعية، والتعاطف وإدراك الحالة النفسية للتكلم،   - أ
  .وفهم التعبيرات اإلنسانية؛ لصالح الطالب والطالبات المتفوقين عقليا

فهم فعالية الذات االجتماعية، وإدراك الحالة النفسية للتكلم، و  - ب
 .التعبيرات اإلنسانية، لصالح الطالب المتفوقين عقليا

 التعاطف، وإدراك الحالة النفسية للتكلم، وفهم التعبيرات اإلنسانية، -ج
  .لصالح الطالب المتفوقين عقليا

 فعالية الذات االجتماعية، والمهارات االجتماعية، والتعاطف، وإدراك -د
ت اإلنسانية؛ لصالح الطالب الحالة النفسية للتكلم، وفهم التعبيرا

  .والطالبات المتفوقين أكاديميا
فعالية الذات االجتماعية، والمهارات االجتماعية، وإدراك الحالة _ هـ

النفسية للتكلم، وفهم التعبيرات اإلنسانية؛ لصالح الطالب والطالبات 
 .المتفوقين أكاديميا
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ديميا والطالبات  توجد فروق دالة إحصائيا بين الطالب المتفوقين أكا-٢
المتفوقات أكاديميا فى الذكاء االجتماعى عموما، بينما توجد فروق دالة 

: إحصائيا فى قدرتين الذكاء االجتماعى لصالح المتفوقات أكاديميا وهما
  .التعاطف ومالحظة سلوك اآلخرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


