
Social Intelligenceالذكاء االجتماعي 

الشك فً أن الذكاء االجتماعً ٌرتبط بالذكاء العام ، وٌنمو 

ضمن مظاهر النمو االجتماعً من خالل التنشئة 

.االجتماعٌة



تعريف الذكاء االجتماعي 

القدرة على إدراك العالقات االجتماعٌة وفهم الناس والتفاعل •
معهم، وحسن التصرف فً المواقف واألوضاع االجتماعٌة، 

والسلوك الحكٌم فً العالقات اإلنسانٌة، مما ٌؤدي إلى التوافق 
.االجتماعً، ونجاح الفرد فً حٌاته االجتماعٌة

حسن التصرف فً : وٌعرف الذكاء االجتماعً إجرائٌا بأنه•
المواقف االجتماعٌة، والقدرة على التعرف على الحالة النفسٌة 

للمتكلم، والقدرة على تذكر الوجوه واألسماء، وسالمة الحكم 
على السلوك اإلنسانً، والقدرة على فهم النكتة واالشتراك مع 

.اآلخرٌن فً مرحهم



مظاهر الذكاء االجتماعي

السلوك الذي ٌدل على الذكاء االجتماعً سلوك مركب •

ٌتضمن عدة قدرات تعبر كل منها عن أحد مظاهر الذكاء 

.االجتماعً

وهناك مظاهر عامة ومظاهر خاصة ٌبدو فٌها الذكاء •

االجتماعً 



النجاح االجتماعي •

اإلتيكيت المسايرة 

الكفاءة االجتماعية •

التوافق االجتماعي

المظاهر العامة 

التي يبدو فيها 

الذكاء االجتماعي



:التوافق االجتماعي •

ٌتضمن السعادة مع اآلخرٌن  •

وااللتزام بأخالقٌات المجتمع ، •

ومساٌرة المعاٌٌر االجتماعٌة •

واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعً •

وتقبل التغٌر االجتماعً  •

والتفاعل االجتماعً السلٌم •

والعمل لخٌر الجماعة ، •

.مما ٌؤدي إلى تحقٌق الصحة االجتماعٌة والسعادة الزوجٌة ، •

:الكفاءة االجتماعية •

تتضمن الكفاح االجتماعً وبذل كل جهد لتحقٌق الرضا فً •
العالقات االجتماعٌة 

تحقٌق توازن مستمر بٌن الفرد وبٌئته االجتماعٌة إلشباع الحاجات •
.الشخصٌة واالجتماعٌة



:النجاح االجتماعي•

ٌتضمن النجاح فً معاملة اآلخرٌن •

وٌتجلى فً النجاح فً االتصال االجتماعً مهنٌا  •
الخ...وإدارٌا 

:المسايرة•

تتضمن االلتزام سلوكٌا بالمعاٌٌر االجتماعٌة فً المواقف •
.والمناسبات االجتماعٌة

:اإلتيكيت•

ٌتضمن ذلك اتباع السلوك المرغوب اجتماعٌا ، وأصول •
.  المعاملة والتعامل السلٌم مع اآلخرٌن وأسالٌبه وفنٌاته

"الدٌن المعاملة" وفً الحدٌث الشرٌف 





:روح الدعابة والمرح •
ويتضمن ذلك القدرة على فهم النكتة ويظهر ذلك في القدرة على االشتراك مع اآلخرين في مرحهم ودعابتهم ، •

.وظهور عالمات المحبة واأللفة المتبادلة مع اآلخرين

المظاهر الخاصة التي يبدو فيها الذكاء االجتماعي 

:حسن التصرف في المواقف االجتماعية •

في ضوء المعايير االجتماعية في المواقف االجتماعية العامة ، " اللباقة" و " حسن التصرف" ويتضمن ذلك •
ومواقف القيادة والتبعية ، ومواقف التفاعل االجتماعي والمعامالت ، ومواقف العالقات الزوجية ، ومواقف 

الخ ، كل هذا دون إحراج للفرد ودون إحراج لآلخرين ودون اللجوء إلى الكذب ... األقليات والمواقف المحرجة 
.والخداع

:التعرف على الحالة النفسية لآلخرين 
ويتضمن ذلك قدرة الفرد على التعرف على حالة اآلخرين التي تعبر عن كالمهم وحركتهم ، كما في حالة الفرح أو  

الخ... الغضب أو الثورة أو اليأس 

:القدرة على تذكر الوجوه واألسماء 
.ويتضمن ذلك اهتمام الفرد باآلخرين مما يساعد في قدرته على تذكر وجوههم وأسمائهم

:سالمة الحكم على السلوك اإلنساني 
" الفراسة االجتماعية" ويتجلى ذلك في . ويرتبط بذلك القدرة على التنبؤ به من بعض المظاهر أو األدلة البسيطة 

كما تظهر في القدرة على التعرف على حالة المتحدث إليه من خالل بعض المظاهر البسيطة التي قد تبدو منه مثل 
.وهكذا... تعبيرات الوجه والكالم أو من مالحظة بعض العالقات بين المتغيرات السلوكية ومتغيرات أخرى 



رعاية الذكاء االجتماعي 

ووسائل اإلعالم رعاٌة الذكاء والمدرسة من أهم واجبات األسرة •
االجتماعً وتنمٌته لدى األطفال والشباب، وذلك عن طرٌق 
تعلٌمهم التصرف االجتماعً الذكً فً المواقف االجتماعٌة 

المختلفة فً ضوء المعاٌٌر السلٌمة والقٌم االجتماعٌة واألخالقٌة 
وٌجب االهتمام برعاٌة وتدعٌم مظاهر الذكاء االجتماعً . والدٌنٌة

.العامة والخاصة

وٌمدنا الدٌن بخٌر دلٌل لرعاٌة الذكاء االجتماعً وتنمٌته من •
خالل الحث على المساواة واألمانة والصدق والتعاون والتسامح 

والصداقة واإلخالص وتبادل الحب واالحترام وضبط النفس 
واالستقامة والعدل والتواضع والدٌمقراطٌة فً المعاملة والكالم 

.الحسن واحترام الغٌر وحسن الظن والفراسة االجتماعٌة


