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  فاعلية برنامج قائم على الذكاء االجتماعي لتحسني املهارات االجتماعية 

 خصائي النفسي املدرسيإللدى ا

  
   منه مقدمرساله

  هالة حممد عامر حممود الصادق/ ة الباحث
  بنات ةعداديإلام املؤمنني أ ة عائشة مبدرسة نفسيةاخصائي

   درجة املاجستري يف التربيةللحصول على
  )ختصص علم النفس التربوي(

  
  ـــــــراف إشــ

  األستاذ الدكتور

  حممود حممد شبيب
  أستاذ علم النفس التربوي

  عميد كلية التربية النوعية بقناو

   جنوب الواديةعجام

  دكتور
  اهللا حفىنياسرعبد

  التربوي مدرس علم النفس

  كلية التربية بقنا

  جامعة جنوب الوادي
  
   

  هـ١٤٣٥- م٢٠١٤
  



 
 

- د  -

   احملتوياتقائمه
  الصفحه  تويات                                         المح

  ب  نيهآلقرا يةاآل -

  ج   شكر وتقدير-

  د  فهرس المحتويات -

  و   الجداولفهرس -

  ح   المالحقفهرس -

  

  فهرس احملتويات

  الصفحه  المحتوى

  ٧-١  :البحثمدخل :  ولألالفصل ا

  ٢  مقدمه البحث : الًوأ

  ٤  مشكله البحث  : اثاني

  ٤  هداف البحث أ :ا ثالثً

٤  البحث  ةهميأ : ارابع  

٥  حدود البحث  :ا خامس  

٥  مصطلحات البحث  :ا سادس  

  ٣١-٨  طار النظرىالفصل الثانى اإل

  ١٩-٩   الذكاء االجتماعى :أوال 

  ٩  التطور التاريخى لمفهوم الذكاء االجتماعى -١

  ١١  تعريف الذكاء االجتماعى  -٢

  ١٢   الذكاء االجتماعىكوناتم -٣

  ١٤  عىمظاهر الذكاء االجتما -٤

  ١٦  النظريات المفسره الذكاء االجتماعى   -٥

  ١٨  هميه الذكاء االجتماعىأ -٦

  ١٩  قياس الذكاء االجتماعى -٧



 
 

- ه  -

  الصفحه  المحتوى

  ٣١-١٩  ة املهارات االجتماعي:احملور الثانى

  ١٩  مقدمه

  ٢٠  ة المهارات االجتماعي تعريف-١

  ٢٢  ةهميه المهارات االجتماعي أ-٢

  ٢٣  ةماعيخصائص وسمات المهارات االجت -٣

  ٣٤  ةالنماذج التى فسرت مكونات المهارات االجتماعي -٤

  ٢٨   ةاالجتماعي التدريب على المهارات -٥

  ٢٩  ة االستراتيجيات المستخدمة فى التدريب على المهارات االجتماعي -٦

  ٣١-٣٠  ةقياس المهارات االجتماعي -٧

  ٤٥-٣٢   وفروض البحثةالدراسات والبحوث السابق: الفصل الثالث 

  ٣٣   التى تناولت الذكاء االجتماعىةالدراسات والبحوث السابق:  المحور األول

  ٣٨  ةالتى تناولت المهارات االجتماعية الدراسات والبحوث السابق: المحور الثانى 

  ٤٢  تعقيب عام على الدراسات والبحوث السابقه  

  ٤٥  فروض البحث

  ٦٧-٤٦  جراءات البحثإ:الفصل الرابع 

  ٤٧   البحثةعين:  والًأ
  ٤٧  دوات البحثأ:  نياًثا
  ٤٧   منهج البحث وحدوده :اًلثثا

  ٦٧  خطوات البحث:  رابعاً
٦٧   االمستخدمه فى البحثةحصائيألساليب األ ا :اخامس  

  ٧٧-٦٨   ةالفصل اخلامس نتائج البحث والتوصيات والبحوث املقرتح

  ٦٩   نتائج البحث وتفسيرها :والأ
  ٦٩  الفرض االول وتفسيرهانتائج  -١   
  ٧١  نتائج الفرض الثانى وتفسيرها -٢   
  ٧٤  نتائج الفرض الثالث وتفسيرها -٣   
٧٧  ةالتوصيات والبحوث المقترح:ا ثاني  
  ٧٧  توصيات البحث -  
  ٧٧  ةالبحوث المقترح -  

 -  هـ-



 
 

- و  -

  الصفحه  المحتوى

  ٨٧-٧٨  مراجع البحث

  ٧٩  ةالمراجع العربي: والًأ

  ٨٦   ةالمراجع االجنبي: ثانياً

  ٨٨  خص البحثمل

  ١٤٧-٨٩  البحث الحق م

  ١٥٠-١٤٨  العربية ةملخص البحث باللغ

 4 - 2  االجنبية ةملخص البحث باللغ
  

  اجلداول فهرس ًثانيا

  الصفحه  عنوان الجدول  جدول

  ٤٩  ةوليه لمقياس المهارات االجتماعيأل اةالصور  ١

  ٤٩  معامل اتفاق كندال   ٢

ـ األبعـاد    فى   ة كل عبار  ة االرتباط بين درج   تمعامال  ٣ ـ  ةوالدرج  ة الكلي

  .للمقياس

٥٠  

ـ      أ ةمعامالت الثبات بطريق    ٤  ةلفا كرونباخ لمقياس المهـارات االجتماعي
  . األساسية بعادهأو

٥٢  

ـ      معامالت الثبات بطريقه    ٥  ة اعاده التطبيق لمقياس المهارات االجتماعي
  . األساسية بعادهأو

٥٢  

  ٥٣  .بعاده الثمانيهأ وةات االجتماعيالصوره النهائيه لمقياس المهار  ٦

 فى االختبار االول ومجموع هذا      ة كل عبار  ةمعامالت االرتباط بين درج     ٧
  .االختبار

٥٥  

 فى االختبار الثانى ومجموع هذا      ة كل عبار  ةمعامالت االرتباط بين درج     ٨
  .االختبار

٥٧  

موع هذا   فى االختبار الثالث ومج    ة كل عبار  ةمعامالت االرتباط بين درج     ٩
  .االختبار

٥٨  



 
 

- ز  -

  الصفحه  عنوان الجدول  جدول

بع ومجموع هذا    الرا ر فى االختبا  ة كل عبار  ة درج معامالت االرتباط بين    ١٠
  .االختبار

٦٠  

فروق المتوسطات بين القياس القبلى والبعـدى لمقيـاس المهـارات             ١١
  ةاالجتماعي

٦٩  

بعاد الثمانيـه لمقيـاس المهـارات       ألاالرتباط بين الذكاء االجتماعى وا      ١٢
   ةاالجتماعي

٧١  

  ٧٢  ملخص تحليل االنحدار  ١٣

  ٧٢   االنحدارةاالبعاد التى لم تدخل معادل  ١٤

  ٧٣  تحليل تباين االنحدار  ١٥

  ٧٣  تحليل نتائج االنحدار  ١٦

 على مقيـاس المهـارات      ةفراد العين أالفروق بين متوسطات درجات       ١٧
  بعادهأ وةاالجتماعي

٧٤  

  ٧٦  يم البرنامج المتدربين لتقوة الستجابةالنسب المئوي  ١٨

  
   املالحقفهرس: ًثالثا

  الصفحه  عنوان الملحق  ملحق

  ٩٠            ة لمقياس المهارات االجتماعية النهائية الصور  ١

برنامج تـدريبى قـائم علـى الـذكاءاالجتماعى لتحـسين المهـارات               ٢

   ةاالجتماعي

٩٤  

  ١٣٥  التخطيط العام والتوزيع الزمنى لجلسات البرنامج      ٣

  ١٤١   رأى المتدربين فى البرنامج                    ةاستمار  ٤

  ١٤٣        )البرنامج – المقياس(سماء المحكمين أقائمه ب  ٦-٥

ــف االداريــ   ٧ ــق ةالمواق ــه  أ بتطبي ــدارس التربي ــث بم دوات البح

  والتعليم            

١٤٥  

 




