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 شكر وتقدير

 

لنيل درجة  ،الشكر هلل تعالى أواًل بأن أعانني ووفقني ووىبني نعمة العمم في إتمام ىذه الرسالة
 الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي.

ياد الحالق الذي إحضرة الدكتور وأتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى مشرفي األكاديمي 
رشاده، والذي منحني ُجل اىتمامو ووقتو،  ،عمى ىذه الرسالة بإشرافوتكرم  والذي قدم لي دعمو وا 

 وتوجيياتو خير عطاء، ولم يبخل عمي بمعرفتو. اتودوأعطاني من إرشا

ن من واجب العرفان أن  أتقدم بالشكر لكل من االستاذ الدكتور تيسير عبد اهلل، والدكتور عمر وا 
 ونصح وتوجيو إلثراء ىذه الرسالة.  ةاعدالريماوي، والدكتور عفيف زيدان، لما قدموه لي من مس

تقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع العاممين في جامعة القدس، وأخص بالذكر الييئة أكما 
 سات العميا في كمية العموم التربوية.التدريسية بقسم الدرا

والشكر موصول أيضًا ألعضاء لجنة المناقشة الدكتور إياد الحالق رئيس المجنة,وكذلك الدكتور 
ثرائيا,  عمر الريماوي, واألستاذ الدكتور محمد أحمد شاىين عمى تفضميم بمناقشة ىذه الرسالة وا 

 ليم مني كل االحترام والتقدير.

مالئيًا أكما  تقدم بالشكر إلى الدكتور يوسف الطيطي الذي تفضل بتدقيق ىذه الرسالة لغويًا وا 
 والتقدير. االحترامونحويًا، لو مني كل 

لما قدمو لي من عون ومساندة  يل إلى مديري الفاضل عدنان حاليقةبالشكر الجز  وأتقدمكما 
 طوال فترة الدراسة.

انت أو سيمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إنجاز وأخيرًا إلى كل يد كريمة ساعدت أو أع
 ليا مني كل الشكر واالمتنان. ،ىذه الرسالة
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 ملخص ال

الجامعات الفمسطينية في  مبةي لدى طمستوى الذكاء االنفعال إلىىدفت الدراسة الحالية التعرف 
أثناء  الجامعات بةالتي يتعرض ليا طمممة الوالدية أساليب المعا إلىالضفة الغربية. والتعرف 

مكان السكن، و التخصص، و وفقًا لمتغيرات الدراسة: )الجنس،  ,وذلك االجتماعيةتنشئتيم 
العالقة بين مستوى  إلىسم الجامعة(. والتعرف وامستوى دخل األسرة، و ، دراسيالمستوى الو 

 الذكاء االنفعالي وأساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية.

الجامعات  بةطالبًا وطالبة من طم (1044طبقت الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية، مكونة من )
 (.(2016/2015عام التقميدية في الضفة الغربية، وذلك خالل الفصل الدراسي األول من ال

اس ومقي ،(Schutte et al, 1998)ستخدم الباحث مقياس الذكاء االنفعالي لسكوت وآخرون ا
من الخصائص السيكومترية لممقياس، ولمتأكد  لمتأكدعداد الباحث. إأساليب المعاممة الوالدية من 

صدق  أما(، Cronbach's Alphaمن ثبات األدوات استخدم الباحث معادلة كرونباخ ألفا )
 ,والتحميل العاممي صدق االتساق الداخمي، وصدق المحكمين، عمىفيو الباحث  وأعتمد ,دواتاأل

  ىداف الدراسة.أق المنيج الوصفي االرتباطي لتحقيمستخدمًا 

أن درجة لمذكاء االنفعالي لدى طمبة الجامعات  وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
عمى أعمى مجال األسموب الديمقراطي وحصل  .عاليةالفمسطينية في الضفة الغربية كانت 

بين مجاالت مقياس أساليب المعاممة الوالدية. كما توصمت النتائج إلى من المتوسطات الحسابية 
في درجة الذكاء  (  α 0.05)لة  حصائية عند مستوى الدالإعدم وجود فروق ذات داللة ا

االنفعالي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغيرات الدراسة التالية 
 نتائجالظيرت أسم الجامعة(. كما وامستوى دخل االسرة، مكان السكن، و التخصص، و )الجنس، 

في درجة الذكاء االنفعالي  (  α 0.05)د فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة وجو 
وأشارت األعمى.  دراسيالمستوى ال كانت الفروق لصالح ذوي إذتعزى لمتغير المستوى الدراسي، 

بين    α) 0.05)نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
متوسطات إستجابات أفراد العينة في أساليب المعاممة الوالدية تعزى لمتغيرات الدراسة التالية:  



 ث
 

وعدم وجود فروق ذات  ,سم الجامعة(واالمستوى الدراسي، و مكان السكن، و التخصص، و )الجنس، 
 سرة.والدية يعزى لمتغير مستوى دخل األداللة احصائية في أساليب المعاممة ال

االت أساليب المعاممة بين جميع  مجدالة احصائيًا  ةوجود عالقة ارتباطينتائج الدراسة أوضحت و 
كان مستوى الداللة لجميع المجاالت أقل من مستوى  إذالدرجة الكمية لمذكاء االنفعالي، الوالدية و 

عكسية ذات داللة إحصائية لمجاالت  . كما تبين وجود عالقة(  α 0.05)الداللة اإلحصائية 
، الحماية الزائدةو ، التفرقة والتمييزو  ،لم النفسياأل إثارة)التالية: مقياس أساليب المعاممة الوالدية 

( مع الدرجة الكمية لمقياس الذكاء االنفعالي التدليل الزائدو "، عدم االتساق "التذبذبو ، التسمطو 
كما تبين وجود عالقة طرديو ذات داللة إحصائية لمجال األسموب الديمقراطي وجميع مجاالتو. 

مع الدرجة الكمية لمقياس الذكاء االنفعالي وجميع مجاالتو. في مقياس أساليب المعاممة الوالدية 
 واستنادًا عمى ىذه النتائج خرجت الدراسة بأىم التوصيات التالية:

لما ليا من انعكاسات ، المعاممة السوية مع أبنائيميب عمى اآلباء أن يحرصوا عمى إتباع أسال
تيم المختمفة، والعمل عمى تشجيع األبناء عمى التعبير عن اإيجابية عمى جوانب شخصي

انفعاالتيم بطريقة مقبولة، والبعد عن محاولة قمع ىذه االنفعاالت أو كبتيا، وأن يحرص الوالدين 
تيم وتقييميا، وتقديم النصائح االنفعالية ليم في جو من عمى مناقشة األبناء في مشاعرىم وانفعاال

الود والحب بعيدًا عن التسمط والتشدد. وأن يحرص الوالدين عمى تقديم نموذج انفعالي جيد 
عن االنفعاالت، والتعاطف مع اآلخرين، والوعي  ألبنائيم يتعممون من خاللو كيفية التعبير

التحكم في انفعاالتيم ومشاعرىم خالل حياتيم، مما ينمي لدييم بمشاعرىم الذاتية، وتعميميم كيفية 
 الذكاء االنفعالي.
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Emotional Intelligence and its Relation with Parental Treatment 

among the Students of the Palestinian Universities in the West Bank 

Prepared by: Feras A. A. Teeti  
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Abstract 

This study aimed to identify the level among emotional intelligence of the students 

among the Palestinian universities in the West Bank, and to identify the parental 

treatment methods that the university students’ were exposed during their social 

upbringing, according to the study variables (sex, specialty, place of residence, 

education level, household income level and the university).Hence, identifying the 

relationship between the level of emotional intelligence and methods of parental 

treatment of the Palestinian university students’ in the West Bank. 

The study was applied on a stratified random sample, consisting of (1044) students 

from the colleges in the West Bank, during the first semester of the year 2015/2016. 

The researcher used the emotional intelligence measures for (Schutte et al.1998), but, 

the measure of parental treatment methods was prepared by the researcher himself. 

The researcher has examined the psychometric properties of the measure, and used 

Cronbach Alpha equation to ensure the stability of the tools. Also, to ensure the 

veracity of the tools, the researcher relied on the veracity of internal consistency, the 

honesty of arbitrators, and the factor analysis. The researcher used the descriptive 

method Correlative in this study. 

The study has found the following results: the degree of the emotional intelligence of 

the Palestinian university students’ in the West Bank were high, and that the  area of 

democratic method has received the highest average among other areas of the 

measures of parental measure treatment methods. Results also found that there were 

no statistically significant differences at the level of significance (α ≤0.05) on the 

degree of emotional intelligence of the Palestinian university students in the West 

Bank due to the following study variables (sex, specialty, family income level, place 

of residence, university). Results of the study also showed that there is a statistically 

significant difference at (α ≤ 0.05) on the degree of emotional intelligence of the 



 ح
 

Palestinian university students in the West Bank, due to the school level variable, in 

which the differences was in favor of those with higher educational level. The study 

results indicated the presence of statistically significant differences at the level of (α 

≤0.05) between the means of respondents’ responses in parental treatment methods 

due to the following variables of the study: (sex, specialty, place of residence, the 

academic level, and university). The absence of significant differences in parental 

treatment methods is due to the level of the household income variable. 

Also the study showed the presence of statistically significant correlation between all 

areas of parental treatment methods and the total score of emotional intelligence, in 

which the level of significance for all areas below the level of statistical significance. 

There was a statistically significant inverse relationship for each of the following 

areas for measures of parental treatment methods (stirring psychological pain, 

segregation and discrimination, increased security, authoritarianism, lack of 

consistency "volatility", pampering excess) with the total score of the measure of 

emotional intelligence and all of its fields. Also, there was a statistically significant 

proportionality for the field of democratic method in the measure of parental 

treatment methods with the total score of the measure of emotional intelligence and 

all of its fields. 

Based on these results the study of came up with the following important 

recommendations: Parents should abide by following the normal treatment methods 

with their children because of its positive impact on various aspects of their 

personality. Parents should encourage their children to express their emotions in an 

acceptable manner, and away from trying to suppress their feeling. Parents should 

also discuss the feelings of their children with them and evaluate them, and provide 

emotional advice to them in an atmosphere of friendliness and love away from 

authoritarianism and militancy. 
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 لوالفصل ال 

 خلفية الدراسة وأهميتها

 :المقدمة  1.1

مفهوم عصري حديث، ووجد له تأثير واضح على مجرى سير حياة  االنفعاليالذكاء  يعد  
مشترك بين العواطف  اسماإلنسان، وتأثير مهم في طريقة تفكيره وعالقاته وانفعاالته، فهناك ق

القرارات  تااذفيما بينها إلتاحة الفرصة لإلنسان ال نو اوالتفكير وبين العقل والقلب، وهناك تع
 انفعالي اتزانعدم و أ انفعاليالذي يعاني من اضطراب  فالشاصالصحيحة والتفكير بشكل سليم، 

من  حتى وأن كان على مستوى عال   ,االتهالتحكم بانفع وأ انفعاالتهال يستطيع السيطرة على 
 (.2006، الصافي وعمور وشريفو رياش  و)أبالذكاء 

 أكانسواء  فةكا يلعب دورًا مهمًا ويشكل مفتاحًا للنجاح على الجوانب االنفعاليحيث أن الذكاء و 
في الوعي  مهماً دورًا  هكما أن ل المدرسة بما يتضمنه من عالقات متبادلة،أم  األسرة أمفي العمل 

دارتها على أتم وجه ومنها التحكم ب الغضب والقلق وغير ذلك باالنفعاالت والمشاعر والتحكم بها وا 
 والتعاطف معهم. اآلارينوقراءة مشاعر 

لى أن الذكاء العقلي العام والذي تقيسه مقاييس الذكاء المعروفة إالدراسات توصلت  العديد من و 
في األسرة. فالذكاء العام  أمفي المدرسة  أم في العمل انأكغير كاف  لتحقيق نجاح الفرد سواء 

ة جتماعيمهارات الفرد اال االنفعاليالذكاء  تناولبينما ي ,ي حياته المقبلةال يحدد سعادة الفرد ف
    (.2010)اظر،  النفعالية باإلضافة الى المعرفةوا
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مجموعة كبيرة من المهارات الفردية والميول، التي يشار إليها يضم  االنفعالي مفهوم الذكاءإن 
نطاق المجاالت التقليدية للمعرفة  بالمهارات داال الشاص وبين األشااص، التي تقع اارج

 ,ولكي يؤدي الفرد وظائفه كاملة ويكون متوازناً  .والذكاء العام والمهارات الفنية والمهنية ،الااصة
أن النجاح في الحياة يحتاج إلى أكثر من  إذ، االنفعاليفال بد أن يتمتع بالذكاء التقليدي والذكاء 

يكون قادرًا على تنمية عالقاته الشاصية والمحافظة ، والفرد يجب أن الذكاء التقليديمجرد 
وبناء على  .عليها، وأن يتيح لنا الفرصة كي نفكر بإبداع وأن نستادم عواطفنا لحل المشكالت

هما: نظام معرفي، ونظام انفعالي، حيث يقوم  ،يتكون من نظامين االنفعالي ذلك فإن الذكاء
نفعاالت، في حين يعزز النظام االنفعالي القدرة النظام المعرفي باالستدالل المجرد حول اال

 (.2007المعرفية )المصدر، 

معرفة الفرد "الذكاء االنفعالي بأنه  (Mayer & Salovey,1990)ويعرف ماير وسالوفي 
النفعاالته وعواطفه، وقدرة الفرد على معالجة هذه االنفعاالت، ودفع الفرد نفسه بنفسه، مع القدرة 

دارةو  اآلاريناعر إلى التعرف على مش  ( Goleman,1995) . ويعرفه جولمان"عالقاته بهم ا 
الالزمة للنجاح في جوانب الحياة  ،مجموعة من القدرات المتنوعة التي يمتلكها األفراد"بأنه 

دارة، وتشمل: المعرفة االنفعالية، و الماتلفة التي يمكن تعلمها وتحسينها االنفعاالت، والحماس،  ا 
دراكالنفس و والمثابرة، وحفز  دراك، و اآلارينانفعاالت  ا  ن أو . وعرفه بار "ةجتماعيالعالقات اال ا 

(Bar – on,2005)  مجموعة منظمة من المهارات غير المعرفية في الجوانب الشاصية "بأنه
ة التي تؤثر في قدرة الفرد على معالجة المطالب والضغوط البيئية، جتماعيواالنفعالية واال

 (730: 2013، يو ا)سم" درة الفرد على النجاح في الحياةقعامل مهم لتحديد و وه

وفهمه الفهم الصحيح ليكون اير معين  االنفعاليوهذا يوضح لنا أهمية التعامل مع الذكاء 
دارةو  ,والتعامل مع ضغوط الحياة ،لإلنسان في مواجهة المشكالت لتكون  ،عواطفه وانفعاالته ا 

دارةو  ،قات المثمرةدافعًا له وليس محطمًا له، وبناء العال وعالقاته بشكل صحيح  انفعاالته ا 
 النجاح.و نح

إن القدرة على السيطرة على العواطف واالنفعاالت هي أساس اإلرادة وأساس الشاصية الناجحة، 
دارةو  وهي حاجة ملحه بنفس الوقت، فهناك أشااص يتمتعون بمستوى ذكاء  هي تحد   االنفعاالت ا 

ر حياتهم العاطفية بشكل جيد، فقد يفشل الشاص الالمع من مرتفع ولكن ال يستطيعون تسيي
 (. 2004حيث الذكاء في حياته نتيجة عدم سيطرته على انفعاالته ودوافعه الجامحة )اوالدة، 

إلى أنه يرتبط إيجابيًا بمجموعة من المتغيرات  االنفعاليوتشير الدراسات في مجال الذكاء 
بالرضا عن الحياة، ويرتبط بجودة  إيجاباً يرتبط  االنفعالي ًا، فالذكاءاجتماعيالمرغوبة شاصيًا و 
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واألفراد األكثر  .ة للفرد وحجمها، ومرتبط  بالعالقات اإليجابية مع األصدقاءجتماعيالعالقات اال
ة، وهم أفضل في جانب جتماعيوالماالطة اال جتماعيأكثر قدرة على التكيف اال همانفعاليًا  ذكاءً 

وأكثر استعدادًا  لطلب المساعدة المهنية وغير  ،ًا بمظهرهماهتمامية، وأكثر الصحة النفسية والبدن
  (.2007 والفضلي,)الاضر  المهنية للمشكالت الشاصية العاطفية

الذين يسيطرون على  الطلبةأن ( ,Goleman 2002)وألهمية الذكاء االنفعالي، أكد جولمان 
واألكثر قدرة على التحكم في مشاعرهم، ولديهم  اندفاعاتهم، ويوصفون بأنهم األكثر ثقة بأنفسهم،

ن مع زمالئهم، وهم األكثر فاعلية في و االتواصل، والتعو قدرة على تنظيم انفعاالتهم وضبطها، 
درجة التعلم، ويحققون نجاحًا دراسيًا مرتفعًا. وأشار كذلك إلى أن القدرات والمهارات االنفعالية 

نفعالي هي األساس لكل أنواع التعلم، وأن الصحة االنفعالية ة المتمثلة في الذكاء االجتماعيواال
 (.2013ي، و االجيدة تنبئ بالنجاح المدرسي )سم

ة اجتماعيومما ال شك فيه أن نجاح الفرد وتفوقه األكاديمي يتوقف على عدة عوامل ثقافية و 
مجموعة Golman وقد أعطي جولمان  .رئيساً  عامالً وصحية ونفسية، إال أن االنفعاالت تعتبر 

 ،، وتشمل: الوعي بالذاتاالنفعالي ة التي تميز مرتفعي الذكاءجتماعيمن المهارات االنفعالية واال
التقمص العاطفي، واللياقة و الدافعية الذاتية، و الحماسة، و المثابرة، و ات، االندفاعالتحكم في و 

ة ليس في جتماعيالبأن انافاض تلك المهارات االنفعالية وا "جولمان" كما أشار .ةجتماعياال
باإلضافة إلى ذلك يتسم الذكور ذوي الذكاء  .نجاحه في تفاعالته المهنية وأصالح تفكير الفرد 

ا، وصرحاء ومرحون، وال يميلون إلى االستغراق في اجتماعيالمرتفع بأنهم متوازنون االنفعالي 
وتحمل  اآلارينم ببالقضايا، وبعالقاته االلتزامالقلق، ويتمتعون أيضا بقدرة ملحوظة على 

فهي حياة مناسبة، وهم راضون فيها  ,المسؤولية، وهم أاالقيون وتتسم حياتهم االنفعالية بالثراء
 الذكاء االنفعاليوعن المجتمع الذي يعيشون فيه، أما اإلناث ذوات  اآلارينعن أنفسهم وعن 

 والحياةشاعرهن، المرتفع فيتصفن بالحسم والتعبير عن مشاعرهن بصورة مباشرة، ويثقن في م
ات غير متحفظات، ويستطعن التكيف مع الضغوط النفسية، ومن اجتماعيبالنسبة لهن معنى، و 

 (.2007، وتكوين عالقات جديدة )المصدر، جتماعيالسهل توازنهن اال

واألمهات ال يدركون مدى أهمية  اآلباءإال أن الكثير من  ،االنفعاليوعلى الرغم من أهمية الذكاء 
وصلت حيث ت ،االنفعالي ة في زيادة مهارات الذكاءجتماعيالوالدية وأسلوب التنشئة اال المعاملة

االنفعالي  فاعاًل في زيادة مهارات الذكاء ة دوراً جتماعيلتنشئة االلالعديد من الدراسات إلى أن 
 (.2010 )اظر، جتماعيواال
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ناية والرعاية والتهذيب في التي يتلقى منها الطفل الع ولىاألسرة هي الجماعة اإلنسانية األف
وتقف األسرة كوسيط فعال يستادمه المجتمع لتوصيل التراث من  ،من عمره ولىالسنوات األ

المؤسسة  يآار. وه اهتمام ال يعادله  ااصاً   اً اهتماماء بنالسلف إلى الالف، حيث يوليها اال
ويات الشاصية فيما نحت القالب الذي سيصب فيه كل محت فيالتي يرجع إليها الفضل األكبر 

 اآلباءأن أداة النحت تكمن في تلك األساليب التي يتبعها و ات، ويبداتجاهبعد من معتقدات وقيم و 
من قطب  أارىويقترب هذا القالب تارة من قطب السواء النفسي وتارة  األبناء،في تعاملهم مع 

ة الوالدية التي ينحتها أساليب المعاملفوالقرب ياتلف الناس كثيرًا.  عدم السواء، وفي البعد
، بل يشير لألبناءأحدهما لها دور مؤثر على الكثير من اصائص وسمات الشاصية  وأالوالدين 

العقلي واالنفعالي واألداء الوظيفي للكبار والصغار و ًا على النماسمالبعض إلى أنها تؤثر تأثيرًا ح
 (.2012، كائيليم)

ة الفاعلة عن جتماعيورًا مهمًا في إعداده للحياة االة المحيطة بالطفل دجتماعيوتؤدي البيئة اال
المهارات الالزمة من أجل استمراره و اته، فضاًل عن المعارف اتجاهطريق تزويده بقيم المجتمع و 

ة. واألسرة هي الوسيط الذي اصطلح عليه المجتمع جتماعيوتوافقه بصورة إيجابية في الحياة اال
التي تقوم بتنشئته وتربيته  ولىة، وهي المدرسة األتماعيجلتلبية دوافع الطفل الطبيعية واال

لشاصيته من الجوانب جميعها. فيعود إليها حسن توافق  ساألسان ، والمكو جتماعياال وتطبيعه
عدمه مع المحيط الذي يعيش فيه. إذ عن طريقها يتعلم الطفل أنماط السلوك التي  وأالطفل 

اعد على تحقيق توافقه داال محيط األسرة واارجها.  يتبعها في حياته، ولديه الوسائل التي تس
حيث  ,ل عمليات الضبط  والثواب والعقابة للطفل من االجتماعيفاألسرة تقوم بعملية التنشئة اال

اته بفضل عالقته اتجاهوكذلك تتكون  ،اآلاريننفسه و و تترسخ وتتكون لدى الطفل نظرته نح
شباعهبوالديه ورعايتهم له. وعلى قدر ما تتضمن  إهمال ونبذ  وأ ,ذه العالقة من دفء وتقبل وا 

ومواجهة المشكالت والصعوبات التي تعترض  ،اآلارين وتكون استجابات الفرد نح ,وحرمان
 (.1987اعيل، اسمطريقه، وتعيق توافقه )

الدراسات إلى  اتجهتة جتماعيألهمية أساليب التنشئة اال ( أنه2010كما ورد في )اضر، 
عالقة إليجاد  أارىدراسات  اتجهتوكما  ،اءبنيب الشائعة في تربية االالكشف عن األسال

 ,التوافق النفسي واالستقاللية، والتسامح :مثل ،أارىمع متغيرات أساليب المعاملة الوالدية 
إلى أن الطلبة Dornbsch, 1985) وغيرها. وتوصلت بعض الدراسات ومنها دراسة دورنباش )

يعاملونهم  اآلباءلذين كانت معدالتهم في المواد الدراسية مرتفعة كان المراهقين من كال الجنسين ا
يعاملونهم معاملة تتسم  آباؤهمالطلبة الذين معدالتهم منافضة فكان  أمامعاملة تتسم بالحزم، 

الديمقراطي الذي  األسلوبالعالقة اإليجابية بين  (1996) بالتسلط والتسامح، وأكدت دراسة ديوان
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أن للوالدين األثر الكبير في تعليم  إلى (Ellis) يسالوأشار . جتماعيوالتوافق اال اءاآلبيتعامل به 
الطرق  ائهمبنأإذ باستطاعتهم تعويد  ,من حياتهم المهارات الماتلفة ولىاء منذ السنوات األبناال

وتدريبهم على أن يكونوا متعاطفين مع  ,الناجحة للتعامل مع الضغوط النفسية وتشجيع إبداعهم
 .آلارينا

وتضع في  ،ويؤكد علماء النفس على أن المعاملة الوالدية السيئة تشعر الطفل بفقدان األمن
وتنمي فيهم مشاعر النقص والعجز في مواجهة مصاعب  ،أنفسهم بذور التناقض الوجداني

في هذا الصدد إن الابرات المبكرة التي يتعرض لها االطفال  Schafferالحياة. ويقول شافير 
يط األسرة تترك أثرًا ملحوظًا على مراحل حياتهم المقبلة وتلعب دورًا مهمًا في تكوين في مح

 (.1991 شاصياتهم )كشرود،

 باالضطراباء بنوا أثر المعاملة الوالدية في إصابة االتناولائل الذين أو من   Froudويعد فرويد 
سيظهر الحقًا على  ولىيرى أن ما يزرعه الوالدان في نفوسهم االل السنوات األ إذالنفسي، 

إلى  يلجأونالذي يجعلهم  االطمئنانفيهم مشاعر عدم  تنميالقاسية  المعاملةفشاصياتهم. 
توقظ فيهم المبالغة في  بينماكالغيرة، والعدوان، والعزلة  االنتباهأساليب توافقية غير مناسبة لجذب 

إلى أن   Horneyهورني وأشارت  لإلصابة باألمراض العصابية. االستعدادالحب والحماية 
أساليب  اتااذبعدم األمن في عالقتهم بوالديهم يسبب لهم القلق الذي يدفعهم إلى  اءبناألشعور 

توافقية ماتلفة للتافيف من حدته، ومع مرور الزمن تثبت هذه األساليب في شاصياتهم 
غير واقعية مبالغين في الاضوع، وقد يتاذون ألنفسهم صورًا مثالية و أفيصبحون عدوانيين 

أن التدليل يحطم  Adlerويرى أدلر  يغرقون في اإلشفاق على ذواتهم لكسب تعاطف الناس.و أ
على ذواتهم، ويزرع  واعتمادهم استقاللهمثقتهم في أنفسهم ويشعرهم بالنقص في قدراتهم، ويسلبهم 

عل النقد الزائد بأن العالم كله لهم، ويعمق العقاب البدني مشاعر النقص لديهم ويج االعتقادفيهم 
إلى  ، وتؤدى الساريةاآلارينة مع جتماعين والعالقات االو االتعو عن الحد نظرتهم سلبية نح

 .(2000)بركات،  شعورهم بالاوف

الذكاء االنفعالي في نجاح الفرد في حياته، إضافة  هميةأيرى الباحث مدى  ,ومن العرض السابق
ن شاصية الفرد، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة إلى أهمية أساليب المعاملة الوالدية في تكوي

ية بين الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة رتباطالعالقة اال ى طبيعةإلل التعرف و االتي ستح
 الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
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 الدراسةمشكلة   1.2

يحتاج  إنماضمن نجاح الفرد، وتفوقه، بعض الدراسات إلى أن الذكاء العام وحده ال ي أشارت
مفتاح النجاح في المجاالت العلمية والعملية. وذكر جولمان   يعد  الذي  الذكاء االنفعاليالفرد إلى 
Golman ( فقط في نجاح الفرد في 20أن الذكاء المعرفي يسهم على أعلى تقدير بنسبة )%

 (.2007)المصدر،  %(80بنسبة ) نفعاليالذكاء االوأهمها  ارىبينما تسهم العوامل األ ,حياته

يلعب دورًا  أن الذكاء االنفعالي إذ ,األثر الفعال على الفرد طول فترة حياته له االنفعالي فالذكاء
العمل بما  أمالجامعة  أمفي األسرة  كانت سواء كافة مهما ويشكل مفتاحًا للنجاح على الجوانب

ومؤثر في تشكيل  مهملمعاملة الوالدية من دور يتضمنه من عالقات تبادلية. ولما ألساليب ا
وقدرتهم على التوافق في مجاالت الحياة الماتلفة، بماتلف مراحلهم العمرية،  اءبناألشاصية 

هذه  سعت, ليةو ات والمعارف األتجاهاالالعادات والتقاليد والقيم و  األبناءالتي عن طريقها يكتسب 
االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات  العالقة بين الذكاء إلىالتعرف  الدراسة

 الغربية. الضفةالفلسطينية في 

 الدراسةأهمية  1.3

من  ولىالدراسة األ تعد  ه كونها تناولتكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي ت
عالقة بين ال إلىوالتي سعت للتعرف  ،-حسب علم الباحث -نوعها في المجتمع الفلسطيني 

الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات في الضفة الغربية. وال شك أن 
 التطبيقية. أممن الناحية النظرية  سواءً هذا الموضوع ينطوي على أهمية كبيرة 

 الهمية النظرية

 كونهالتكتسب هذه الدراسة أهميتها من الناحية النظرية من االل أهمية موضوعها  .1
ولتوسيع المعرفة حول العالقة بين الذكاء االنفعالي وأساليب  ,إضافة علمية لنتائج جديدة

 المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
 إذلما لهذه األساليب من أهمية  ها أساليب المعاملة الوالديةتناولكما ترجع أهمية الدراسة ل .2

وقدرتهم على التوافق في مجاالت  اءبناألومؤثرًا في تشكيل شاصية  تعد عاماًل هاماً 
 الحياة الماتلفة.
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في  المهمةمن المراحل  تعدها المرحلة الجامعية التي تناولكما تتضح أهمية الدراسة في  .3
مهارات الذكاء  لىإ، وما تفرضه هذه المرحلة من مطالب وتحديات تحتاج اءبناألحياة 

 االنفعالي.
الذكاء االنفعالي  مجال فيالمرحلة الجامعية  بطلبةلدراسات والبحوث ذات العالقة إثراء ا .4

 وأساليب المعاملة الوالدية.

 الهمية التطبيقية

يسفر عن هذه الدراسة من نتائج يمكن من االلها توجيه  مابتنبع األهمية التطبيقية  .1
 ,تنمية ذكائهم االنفعالي التي تؤدي إلى ,اءبناألاألمثل في معاملة  األسلوب ونح اآلباء

 ونجاحهم في حياتهم. ,وزيادة فاعليتهم وكفاءتهم الشاصية ,وتحسين صحتهم النفسية
والتربية لبحث هذا  رشادواإل قد تفتح هذه الدراسة المجال أمام الباحثين في علم النفس .2

 .أارىوعالقته بمتغيرات نفسية "الذكاء االنفعالي "المفهوم الجديد 
ج الدراسة المرشدين التربويين بمعلومات يستفاد منها في مجال اإلرشاد قد تزود نتائ .3

 النفسي والتربوي على صعيد الفرد والعائلة.

 الدراسةأهداف  1.4

لغربية في الضفة االجامعات الفلسطينية  طلبةمستوى الذكاء االنفعالي لدى  إلىالتعرف  .1
 وعالقتها ببعض المتغيرات.

الجامعات في أثناء تنشئتهم  طلبةالوالدية التي يتعرض لها  أساليب المعاملة إلىالتعرف  .2
 .المتغيرات ببعض وعالقتها ةجتماعياال

العالقة بين مستوى الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة  إلىالتعرف  .3
 الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

 أسئلة الدراسة 1.5

 ن األـسئلة التالية:ل الدراسة اإلجابة عو اسوف تح

 لذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟اما درجة  .1
  ما درجة أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟ .2
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في الذكاء اإلنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في  هل توجد فروق دالة إحصائياً   .3
دال األسرة, مستوى لجنس, والتاصص, والمستوى الدراسي, و ل تبعاً فة الغربية الض

 ومكان السكن, والجامعة.
هل تاتلف أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية  .4

للجنس, والتاصص, والمستوى الدراسي, ومستوى دال األسرة, ومكان السكن, تبعًا 
  والجامعة.

 طلبة لدى الوالدية المعاملة وأساليب االنفعالي الذكاء بين ارتباطيه عالقة توجد هل .5
 الغربية؟ الضفة في الفلسطينية الجامعات

 

 فرضيات الدراسة 1.6

 دراسة إلى فحص الفرضيات التالية:سوف تسعى هذه ال

الذكاء  متوسطاتفي  (≥ α 0.05) ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .1
 االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس.

الذكاء  متوسطاتفي  (≥ α 0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة   .2
 االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير التاصص.

الذكاء  متوسطاتفي  (≥ α 0.05)لة احصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات دال .3
 االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى الدراسي. 

الذكاء  متوسطاتفي  (≥ α 0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة   .4
لسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مستوى دال االنفعالي لدى طلبة الجامعات الف

 االسرة.
الذكاء  متوسطاتفي  (≥ α 0.05) داللة احصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات  .5

 االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان السكن.
الذكاء  متوسطاتفي  (≥ α 0.05)داللة ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ال .6

 الجامعة. اسماالنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 
 متوسطاتفي  (≥ α 0.05) داللة احصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات  .7

ة تعزى لمتغير المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربي أساليب
 الجنس.
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 متوسطاتفي  (≥ α 0.05) ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة .8
أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 

 التاصص.
 متوسطاتفي  (≥ α 0.05) داللة احصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات  .9

المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  اليبأس
 المستوى الدراسي. 

 متوسطاتفي  (≥ α 0.05) ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة .10
أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 

 وى دال األسرة.مست
 متوسطاتفي  (≥ α 0.05) ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة .11

أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 
 مكان السكن.

 متوسطاتفي  (≥ α 0.05) ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة .12
يب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير أسال
 الجامعة. اسم

بين  (≥ α (0.05 يه ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةارتباطال توجد عالقة   .13
الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة 

 الغربية.
 

 الدراسةحدود  1.7

 هي: ,وعة من الحدودهذه الدراسة على مجم اقتصرت

الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية من طلبة الجامعات التقليدية  طلبةالحد البشري:  .1
البالغ عددها في الضفة الغربية تسع جامعات. حيث تكونت عينة الدراسة من طلبة 

بيرزيت، جامعة بيت لحم، جامعة الاليل، جامعة  الجامعات التالية: )جامعة القدس، جامعة
 فلسطين التقنية الاضوري(.

 .2016 - 2015ل و الحد الزماني: الفصل الدراسي األ .2
شملت عينة الدراسة كل  إذ ,ينية التقليدية في الضفة الغربيةالحد المكاني: الجامعات الفلسط .3

بيت لحم، جامعة الاليل،  من الجامعات التالية: )جامعة القدس، جامعة بيرزيت، جامعة
 جامعة فلسطين التقنية الاضوري(.
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الحد النوعي: اقتصرت الدراسة الحالية على دراسة العالقة ما بين الذكاء االنفعالي وأساليب  .4
 المعاملة الوالدية.

 الحد اإلجرائي: اعتمدت الدراسة على المقاييس التالية:  .5
لقياس الذكاء   Schutte et al,1998)) مقياس الذكاء االنفعالي لسكوت وآارون . أ

 االنفعالي.
شمل المقياس المجاالت التالية:  إذمقياس أساليب المعاملة الوالدية من إعداد الباحث،  . ب

، التفرقة والتمييز في االتساقالديمقراطية، التسلط، التدليل الزائد، عدم  األسلوب)
 األسلوبهذه الدراسة ب كما تحددت .المعاملة، إثارة األلم النفسي، الحماية الزائدة(

 وبالنتائج التي أسفرت عن عينة الدراسة. ,ه الباحثاستادماإلحصائي الذي 
 المصطلحات الواردة في الدراسة.و الحد المفاهيمي: المفاهيم  .6

 الدراسةمفاهيم ومصطلحات  8.1

 الذكاء االنفعالي:

التي يتمتع بها الفرد، مجموعة من المهارات االنفعالية "عرف جولمان الذكاء االنفعالي بأنه 
والالزمة للنجاح في التفاعالت المهنية وفي مواقف الحياة الماتلفة، وعرفه أيضًا بقوله: إنه قدرتنا 

دارةوعلى تحقيق ذواتنا، و  اآلارينعلى معرفة مشاعرنا ومشاعر   اآلارينانفعاالتنا وعالقاتنا مع  ا 
 ( Goleman,1995:271)  "بشكل فاعل

بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد العينة على مقياس الذكاء  فعالي إجرائياً الذكاء االن ويعرف
 االنفعالي المعد ألغراض البحث.

 أساليب المعاملة الوالدية:

ويتمسكون به من  اآلباء ه"هي كل ما يراأن أساليب المعاملة الوالدية  (2009) شعيبيوترى 
المواقف الحياتية، وتتضمن أساليب المعاملة اء في ماتلف بنأساليب في معاملة وتنشئة اال

التسلط، الحماية الزائدة، واإلهمال، والتدليل، والقسوة، واثارة األلم، "الوالدية كل من أساليب 
 .والسواء"والنفي، والتذبذب، والتفرقة، 

مقياس  بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد العينة على اليب المعاملة الوالدية إجرائياً ستعرف أ
ساليب المعاملة الوالدية المعد ألغراض البحث، حيث يكون لكل مجال من مجاالت المقياس أ

 درجة كلية.
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 :الديمقراطي السلوب -

بداء الرأي في  ,الحرية في التعبير عن نفسه بنومنح اال ,الديمقراطي بالتسامح األسلوب يتصف وا 
ل الدرجة المرتفعة التي يحصل عليها يظهر من اال الذيأنشطته وأصدقائه وأفكاره،  ااتيار

 (.2013)الشربيني،  مقياس أساليب المعاملة الوالدية المفحوص على هذا البعد في

 )التذبذب(:  االتساقعدم  - 

من االل أنهما ال يعامالنه معاملة واحدة  بنفي معاملة الوالدين لال االتساقأسلوب عدم  يتمثل
قد يصل إلى درجة التناقض في مواقف الوالدين، وهذا  ذباً تذبفي الموقف الواحد، بل إن هناك 

 األسلوبال يستطيع أن يتوقع رد فعل والديه إزاء سلوكه كذلك يشمل هذا  بنيجعل اال األسلوب
أن معاملة والديه تعتمد على المزاج الشاصي، والوقتي وليس هناك أساس ثابت  بناال إدراك

 (.1989لسلوك والديه نحوه )كفافي، 

 لتسلط والتشدد: ا -

الضبط  األسلوبويقابله على الطرف اآلار الديمقراطية والتسامح، ومن المعالم األساسية لهذا 
لزامهم الطاعة العمياء، والاضوع لما يملي  األبناء،المفرط لسلوك  والصرامة في معاملتهم، وا 

عن استقالليتهم بحيث ال يمنحون الفرص الالزمة للتعبير  اآلباءعليهم من تعليمات من قبل 
رادتهم، كما ينطوي هذا  في التنشئة على رفض آراء الطفل ولومه ونقده وعقابه  األسلوبوا 

رغامه قسرًا، والتاويف المستمر من العقاب، وربما إذالله )القريطي،   (.1998وحرمانه، وا 

 أسلوب الحماية الزائدة: -

التي يمكنه القيام بها والتي يجب تدريبه  اء بالواجبات والمسؤولياتبنيقصد به القيام نيابة عن اال
 ااتياركاء في التصرف في الكثير من األمور، بنعليها، كما تتمثل في عدم إعطاء الفرصة اال

 .األصدقاء والمالبس

 أسلوب الفرقة التمييز: -

أي  وأالسن  وأوالتفضيل بينهم على أساس الجنس  جميعاً  اءبناألاة بين و ايقصد به عدم المس
 آار. أساس 
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ي، و اأساليب العقاب البدني والتهديد بصورة مستمرة )قن استاداميقصد به   أسلوب القسوة: -
1983.) 

 إثارة اللم النفسي: -

ويتمثل في جميع األساليب التي تعتمد على إثارة األلم النفسي وقد يكون ذلك عن طريق إشعار 
واألمهات يبحثون عن أاطاء  اءاآلبالطفل بالذنب كلما أتى سلوكًا غير مرغوب فيه فبعض 

الطفل ويبدون مالحظات نقديه هدامه لسلوكه مما يفقد الطفل ثقته بذاته، ويجعله مترددًا في أي 
شاصية  تجاهاالعمل يقدم عليه اوفًا من حرمانه من رضا الكبار وحبهم ويترتب على هذا 

 (.2007محمد،  و دنفسها )احمو منطوية غير واثقة من نفسها توجه عدوانها نح انسحابيه

 التدليل الزائد: -

له، وعدم توجيهه او الذي يحو في تشجيع الطفل على تحقيق رغباته على النح تجاهااليتمثل هذا 
تشجيع الطفل  تجاهاالالتي يمر بها، وقد يتضمن هذا و لتحمل أي مسؤولية تتناسب مع مرحلة النم

الدفاع عنها ضد أي نقد قد يصدر  ات تعتبر عادة غير مرغوب فيها، وحتىيعلى القيام بسلوك
 وأشاصية قلقة، مترددة، تتابط في سلوكها بال قواعد  تجاهاال. ويترتب على هذا اآلارينمن 

حدود، وربما تكون شاصية متسيبة كثيرًا ما تفقد ضوابط السلوك المتعارف عليها، وبذلك فإن 
مواعيده، وال يستطيع تحمل أي  مستهترًا في كبره، غير محافظ علىو الطفل المدلل غالبا ما ينم

 (.2003مسؤولية يعهد بها اليه )همشري، 

 طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية:

( 9هم طلبة الجامعات الفلسطينية التقليدية في الضفة الغربية من الذكور واالناث موزعين على)
منهم  ةطالب( طالب و 75178، البالغ عددهم )2016/2015جامعات، للعام الدراسي 

موضح في و (. كما ه57.44%بنسبة ) اً ( إناث43181)و( 42.56%بنسبة ) اً ( ذكور 31997)
 .(2015/2014وزارة التربية والتعليم العالي، الدليل اإلحصائي السنوي ) عينة الدراسة
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 الفصل الثاني

 لسابقةاالطار النظري والدراسات ا

 الذكاء االنفعالي 1.2

 تمهيد 1.1.2

متزايدًا بمفهوم الذكاء االنفعالي وذلك بعد إصدار  اً اهتمامشهدت السنوات القليلة الماضية 
( يسهم IQأكد فيه أن معامل الذكاء ) الذي كتاب له عن الذكاء االنفعالي، (1995)ن عام اجولم

غير  أارىلعوامل  (%(80في الحياة تاركًا فقط من العوامل التي تحدد النجاح  (%(20بنسبة 
في ظهور العديد من الدراسات األجنبية  هتمام معرفية من بينها الذكاء االنفعالي، وتمثل هذا اال

مثل: عالقة الذكاء االنفعالي بالنجاح  ,لت هذا المفهوم من عدة جوانباو العربية التي تنو 
 (.2007والسمات الشاصية )حسن،  األكاديمي، والنجاح المهني، والقدرات العقلية،

األسرة أم في العمل  ءً سوا كافة الجوانب ويشكل مفتاحًا على مهماً إن الذكاء االنفعالي يلعب دورًا 
في الوعي  اً المدرسة بما يتضمنه من عالقات تبادلية، كما أن للذكاء االنفعالي دورًا مهمأم 

دارتها على أو المشاعر و باالنفعاالت  وغير  ,القلقو  ,ومنها التحكم بالغضب ,تم وجهالتحكم بها وا 
التعاطف معها. ونتيجة الدراسات العديدة التي توصلت إلى أن و  اآلارينقراءة مشاعر و  ,ذلك

في  ءً تقيسه مقاييس الذكاء المعروفة غير كاف  لتحقيق نجاح الفرد سوا الذيالذكاء العقلي العام 
 تناولال يحدد سعادة الفرد في حياته المقبلة بينما ي األسرة. فالذكاء العام أمالدراسة  أمالعمل 

االنفعالية باإلضافة إلى المعرفية. وقد تم تقديم مفهوم و ة جتماعيالذكاء االنفعالي مهارات الفرد اال
تتمثل في معرفة االنفعاالت الذاتية وفهمها،  التيالذكاء االنفعالي ونماذج المهارات المكونة له 

دارةو   إلىالتعرف و ما.  هدفجيه االنفعاالت من أجل ادمة وتحفيز النفس لتو االنفعاالت،  ا 
 (.   2004)اوالدة،  اآلارينعواطف 
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نبذة تارياية  تناولدراسة الذكاء االنفعالي، وذلك من االل  ىإلومن هذا المنطلق فإننا بحاجة 
عليه، والنماذج حول كيفية نشأته وظهوره في ساحة علم النفس، واألساس النيورولوجي الذي يقوم 

 المفسرة له، وأدوات قياسه، وأهمية الذكاء االنفعالي. 

 التعريفات والمصطلحات 2.1.2

، وآارون الذكاء االنفعاليتسميته ب إلىهذا المفهوم باللغة العربية، فذهب البعض  اءسمأتتعدد 
اه سمأيق رابع وفر  ,ذكاء المشاعر اسموفريق ثالث أطلق عليه  ,العاطفيالذكاء  اسمأطلقوا عليه 

باللغة االنجليزية. ويعتمد  "Emotional Intelligence، وكلها ترجمة لمصطلح "الوجدانيالذكاء 
 البحث الحالي مصطلح الذكاء االنفعالي.

 هذا المفهوم: تناولتوفيما يلي أهم التعاريف التي 

 (2005 الديدي،)تعريف  -

وتنظيمها واستثمارها في  ,حديدها وفهمها جيداً التعرف على داللة انفعاالته وت إلىقدرة الفرد  وه
وتنظيم العالقات  ,اآلارينب االتصالوتحقيق نجاح في  ,انفعالياً ومشاركتهم  ,اآلارينفهم مشاعر 

 .من االلها الصحة النفسية ة يتحققاجتماعيالشاصية المتبادلة كمهارات نفسية 

 (2003 ابراهيم،تعريف ) -

الصفات الشاصية التي تتعلق بوجود مهارات  ومن السمات أ مفهوم يشير إلى توافر مجموعة
 .اآلاريناجتماعية وانفعالية تمكن الشاص من تفهم حالته النفسية وتفهم مشاعرهم وانفعاالت 

 (Baron,202تعريف ) -

مهارات ولياقات التعامل في الشارع والعمل وفي كل مجاالت الحياة، كما إنه يعكس بنجاح  وه
والتعامل بنجاح مع ضغوط تلك  ,مشاعرهم وبيئتهم ااتالفعلى  اآلارينرد مع قدرة تعامل الف

  .وأن تتوافر لديه القدرة في التأثير اإليجابي عليهم ,العالقات

 (2001 النبي، عبدتعريف ) -

الجيد لالنفعاالت الذاتية وفهمها  دراكبين األفراد في طريقة اإل ياً الفروق الفردية الثابتة نسب وه
وانفعاالتهم والتعاطف والتواصل  اآلارينها، والتحكم بها، وذلك من االل مراقبة مشاعر وتنظيم
 .المزيد من المهارات االنفعالية واالجتماعية اكتسابمما يؤدي إلى  ,معهم
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 (1999)تعريف ديولكس وهيكس  -

 معرفة المشاعر وكيفية توظيفها من أجل تحسين األداء، وتحقيق األهداف التنظيمية، وه
مما يؤدي إلى عالقة ناجحة معهم )عجاج،  اآلارينمصحوبة بالتعاطف والفهم لمشاعر 

2002.) 

 ( P 56   1997 Mayer & Salove ,) وسالوفيتعريف ماير  -

وتاتص بصفة  ,مجموعة من المهارات والكفاءات العقلية المرتبطة بتجهيز المعلومات االنفعالية
وتنظيم  ,والفهم االنفعالي ,النفعاالت في تسيير عملية التفكيرواستادام ا ,االنفعاالت إدراكعامة ب
 .االنفعاالت إدارة

 جذور التاريخية للذكاء االنفعاليال 3.1.2

رغم أن مفهوم الذكاء االنفعالي يعد مفهومًا حديثًا نسبيًا إال أن جذور هذا المفهوم تعود إلى قرون 
 ووكان هدفها ه ,وحتى ثالثمائة عام بعد الميالد ئتي عام قبل الميالد،اعديدة بدأت تقريبًا منذ م

معرفة الدور الذي يلعبه االنفعال في توجيه وقيادة سلوكنا، ولكن في نهاية القرن الثامن عشر 
روبية وأكدت على التفكير الحدسي والتفكير القائم على التقمص و ظهرت الحركة الرومانتيكية األ

ض األمور التي ال يمكن تحقيقها عن طريق المنطق. بع استبصارالذي يساعدنا في  االنفعالي
ركزوا على الجوانب المعرفية  االنفعاليوعندما بدأ علماء النفس في التفكير والكتابة عن الذكاء 

وحل المشكالت، وبالرغم من ذلك أدرك بعض الباحثين مبكرًا أهمية الجوانب غير  ,التذكر :مثل
ميز فيها بين ثالثة  التي( وقدم نظريته عن الذكاء 1930 -1920المعرفية ومن بينهم ثورنديك )

الذكاء العملي "التعامل مع و أنواع من الذكاء هي: الذكاء المجرد "المهارات اللغوية والرياضية"، 
 (.2007)حسن،  "اآلارين"مهارات التعامل مع  جتماعياالشياء"، والذكاء اال

المحطات المهمة في التطور التارياي  وقد يكون من المناسب تقديم عرض سريع للوقوف على
 لنظرية الذكاء وصواًل إلى نظرية الذكاء االنفعالي.

فقد قسم قوى العقل ونشاطه إلى ثالثة  ,االنفعاليكان ألفالطون إرهاصات مبكرة للذكاء  قدل 
وتشمل على  ,: الذي يؤكد الناحية المعرفيةدراكوهي اإل ,ونزوعيه ,وعاطفية ,معرفية :هي ,قوى

وماتلف العمليات المعرفية. االنفعال: الذي يؤكد  ,والتفكير ,مثل الذاكرة ,لعديد من الوظائفا
الناحية العاطفية التي تشتمل على العديد من النواحي المزاجية واالنفعالية. النزوع: الذي يؤكد 

 ,ينمظهر  لىإفقد قسم قوى العقل  وارسط ماأ وغيرها. ,والغضب ,الفرح :مثل ,الفعل واألداء
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 ورسطأفالطون و أأكد الثاني: انفعالي ومزاجي وبنائي وحركي، كما  ,ل: مظهر عقلي معرفيو األ
 ,""ذكاء ية المعرفية التي لاصها الفيلسوف الروماني سيشرون في كلمة دراكعلى الناحية اإل

تزان فالطون كبح جماح اإلفراط في االنفعال أي االأبالناحية الوجدانية، فقد أعتبر  اهتموأيضًا 
 (. 2011)حسين،ضبط النفس فضيلة تستحق اإلرشادو أاالنفعالي 

( في كتابة بعنوان "التعبير عن 1882 - 1809) Darwin دارون  عالم األحياءأشار  -
، إلى أهمية التعبيرات العاطفية بالنسبة 1872الذي نشرة عام " العواطف لدى اإلنسان والحيوان

( كتابًا بعنوان 1911 - 1822) Galtonجالتون نشر و  وان.للبقاء والتكيف لدى اإلنسان والحي
لة لعزل العوامل و ال من أجرى بحثًا عن التوائم في محو أوكان  ,(1869)عام  ""العبقرية الموروثة

الفطرية عن العوامل البيئية للذكاء، وكان يعتقد بأن الذكاء يرتبط بقوة الحواس الامس  وأالجينية 
 Alfred Binetنجح الفرد بينيه و  ات لقياس قوة الحواس.ااتبار د، ووضع وزمن رد  الفعل لدى الفر 

ذكاء  ااتبارل أو في وضع  ((1905عام  Simonنة مساعدة سيمون و ا( بمع1857 - 1911)
 ثم عد ل, رة على التكيف بفاعلية مع المحيطوعرفاه على أنه القد ,سمة عامة هاعتبار بفردي 

قام  .1911)و 1908)وعينة تقنينه، في عامي  اتهااتبار  وزيادة مداه العمري وعدد اتباراال
مساعدوه بتطوير صورة امريكية موسعة و Lewis Terman (1956 - 1877 )تيرمان 

مقاييس ستانفورد بينيه، وتم تطوير وتوسيع عينة تقنية في  اسمب (1916)ات نشرت عام اتبار ال
 (.2012ن )جروان، بعد وفاة تيرما 1960عام  عد ل، كما 1937)و 1929)عامي 

الذكاء االجتماعي على أنه " القدرة على فهم الفرد للحاالت  THorndikeعرف ثورنديك  -
الداالية والدوافع و السلوكيات لديه ولدى االارين وعلى التصرف تجاهها في أفضل صورة على 

ى . وقامت عل Harpers ` Magazineاساس تلك المعلومات " , وقدم فكرته هذه في مجلة 
فكرة ثورنديك للذكاء االجتماعي اهم ااتبارات الذكاء االجتماعي وهو ااتبار جامعة جورج 

 .(2007) حسن , الذي اعده موسى , هنت , اومواك واشنطن 

ارهاصات للذكاء الوجداني منذ ان اعتبر ان العوامل الوجدانية  1940كما قدم وكسلر عام  -
هادف الفعال ها تمثل القدرة العامة للفرد على السلوك الهي المؤشر على نجاح الفرد في حياته وأن

 .(2011)حسين , و التفكير المنطقي 

عام  Guilfordل الذكاء الشاصي حين عرض جيلفورد و اوبعد أكثر من ربع قرن أعيد تن -
إضافة فئة جديدة لفئات المحتوى  احتمالنموذجه المعدل حول بنية العقل، وحينئذ ذكر  ((1967
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سلوكه  إدراكمحتوى السلوكي الذي يشتمل على القدرات التي تتطلب من الشاص ال اهسمأ
تصورًا نظريًا  ((1978عام  Wardeel and Royce . كما قدم وارديل وروس اآلارينوسلوك 

هما اعتبار في إطار نتائج الدراسات حيث تعاملت كثير من الدراسات مع المشاعر والتفكير ب
له تأثير على الشاصية اإلنسانية بأكملها في تكاملها وتايالتها  مكونين بينهما تفاعل متبادل
إلى التكامل بين الجانب  Buzanأشار بوزان 1980) )وفي عام  وتطرفها وتعاملها مع العالم.

العقلي والجانب االنفعالي داال الفرد، حيث يظهر هذا التكامل ويتبلور من االل الذكاء 
جاردنر اقترح  (1983)وفي عام  ي صور سلوكية متعددة.االنفعالي، والذي يعبر عن نفسه ف

Gardner  أستاذ علم النفس في جامعة هارفارد وجود سبعة ذكاءات أساسية على األقل. وذكر
ومقاصدهم ودوافعهم  اآلارينأمزجة  إدراكويعرفه بأنه "القدرة على  جتماعيمنها الذكاء اال

لشاصي "بمعرفة الذات والقدرة على التصرف ومشاعرهم والتمييز بينها". كما عرف الذكاء ا
توافقيًا على أساس تلك المعرفة، ويتضمن وعي الفرد بأمزجته الداالية ومقاصده ودوافعه وحاالته 

 ه(. 1429)مغربي، "المزاجية واالنفعالية ورغباته والقدرة على تأديب الذات وفهمها وتقديرها

 Contextualاالل نظرية السياقية  من (1985) عام  Sternbergفإن  أارى جهةمن  -
Theory   حصر الذكاء ضمنًا بمجموعة من النشاطات  والتقليدي وه تجاهاال أيضاً انتقد

العقلية المشبعة  اتاتبار اال استادامالتحليلية في السياق األكاديمي، ورأى أنه من غير المعقول 
ة، لذا طلب بتوسيع جتماعيهنية واالبالمواقف األكاديمية للتنبؤ بأداء األفراد في المجاالت الم

العملي، وأن هذا التنوع و  جتماعيالمفهوم ليشتمل الحياة اليومية للفرد وذلك فيما عرف بالذكاء اال
من الذكاء أقدر على التنبؤ بأداء الفرد في نشاطاته اليومية. وتعد نهاية الثمانينات وبداية 

ل من قدم هذا المفهوم أو ، و الذكاء االنفعاليوم مفه استادامالتسعينات من القرن العشرين بداية 
ل تقديم نموذج و ا، وح1989))عام  Greenspan جرين سبان""هو  في التراث السيكولوجي

النفسي المعرفي ونظريات التحليل  وفي ضوء نظرية بياجيه للنم الذكاء االنفعاليموحد لتعلم 
 (.2007)حسن،  والتعلم االنفعالي

التي تنطلق من نظرية جاردنر عن الذكاء  Mayer & Salove يوسالوف مايرنظرية  -
 و، فهجتماعيلكن نظريتهم وسعت مفهوم الذكاء االنفعالي ليكون أشمل من الذكاء اال ,المتعدد

، اآلارينمن االل التفاعل مع  جتماعييجمع بين العواطف الشاصية والعواطف في سياقها اال
نهج جاردنر  1990) ) سالوفي عام اتبعفقد  كون االنفعالي.كما أنه أكثر تحديدًا بتعامله مع الم

جون "زميله  واكتشف، اءً الذي رسم اطة تفصيلية حول كيفية جعل انفعاالتنا أكثر ذك الفكري
قدرة انفعالية  ولة تعريفه للذكاء االنفعالي وتحديد أبعاده أن الوعي بالمشاعر هو افي مح "ماير

لة التالص و اومح ,السيطرة الذاتية على االنفعاالت :مثل ,ىأار مهمة تبنى على أساسها قدرات 
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وهذه القدرات  ,اآلارينوقدرة التعامل مع اإلحباط والتواصل مع  ,هاإدراكمن قبضة الغضب عند 
ن الوعي بالذات يتطلب ارآو الكبير بين شاص  اتالفاالهي التي تشكل  لتحديد  االنتباه، وا 

العواطف، والمبالغة في  انجرافبالذات ليس انتباهًا يؤدي إلى وتسمية االنفعاالت المثارة والوعي 
طريقة محايدة تحافظ على تكامل الذات حتى في أثناء  وبل ه ,تضايم ما ندركه حسياً و رد 

بين أن يسيطر عليك  اسمالح اتالفاالالمدركة لحالة التوتر تصور لنا  فاليقظةالعواطف المثارة، 
ثم قدم سالوفي  سه أن هذا الشعور قد جرفك بعيدًا عن التعقل.شعور ما، وأن تدرك في الوقت نف

مقااًل بعنوان الذكاء  (1990)ال فيها الذكاء االنفعالي فقدما عام و اوماير معًا أكثر من مقال تن
 (.2011)حسين، بعنوان الذكاء االنفعالي  (1993)االنفعالي ومقااًل أار سنة 

الذكاء االنفعالي: "بعنوان  ( 1995)ل عام و كتابه األ Golemanاصدر الباحث جولمان  -
الكاتب شعبية وشهرة واسعة في  اكتسبحيث  ,ن أن يهم أكثر من نسبة الذكاء؟ "لماذا يمك

الوسط األكاديمي واارجه، وطبع منه أكثر من امس ماليين نساة، وفتح افاقًا جديدة وأحدث 
ربما ساعده في ذلك و التربية واألعمال، نوعًا من الثورة في الثقافة األمريكية، وااصة في عالم 

مقاالته التي كان يكتبها لجريدة نيويورك تايمز ومجلة علم النفس الشعبي، اليه يعود الفضل في 
ن أو نشر الباحث بار ( 1997) في عام و  نشر مفهوم الذكاء االنفعالي وثقافته على نطاق واسع.

ولي  وأتقدير المعلم  وأيقة التقدير الذاتي بطر  Baron EQ-iل أداه لقياس الذكاء االنفعالي أو 
ل مجموعة من و ااألمر للطفل في المراحل العمرية المبكرة، وذلك على عدد من الفقرات التي تتن

القبليات غير المعرفية والمهارات والكفايات  التي تؤثر في قدرة الفرد على النجاح في التكيف مع 
أصدر الباحث جولمان كتابه الثاني  ( 1998) عام في  و .ضغوط البيئة المحيطة ومتطلباتها

هه لسوق العمل موسعًا تعريفة للذكاء االنفعالي ليضم   25))"العمل مع الذكاء االنفعالي"، وج 
على مفهوم الذكاء  بناءً مهارة وقدرة وكفاية. وعرف الكفايات العاطفية بأنها قابليات متعلمة 

 ومجال العمل، نشر الباحثون ماير وسالوفي وكاسروس االنفعالي الذي ينجم عنه أداء متميز في
 (.2012)جروان،  الذكاء االنفعالي متعدد العوامل ااتبار 1998))عام 

 أهمية الذكاء االنفعالي  4.1.2

وجد له تأثير واضح على مجرى سير حياة  لكنالذكاء االنفعالي مفهوم عصري حديث،  يعد  
مشترك بين العواطف  اسموعالقاته وانفعاالته، فهناك ق اإلنسان، وتأثير مهم في طريقة تفكيره
القرارات  تااذالن فيما بينها إلتاحة الفرصة لإلنسان و اوالتفكير وبين العقل والقلب، وهناك تع

 اتزانعدم  وأعاطفي  اضطرابالصحيحة والتفكير بشكل سليم، فالشاص الذي يعاني من 
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ن كان على مستوى عال  لتحكم بانفعا وأانفعالي ال يستطيع السيطرة على عواطفه   االته حتى وا 
  (.2006، والصافي وعمور وشريفرياش  )أبو من الذكاء

بالعواطف واالنفعاالت لإلنسان وطور األساليب والطرق لفهم  هتمام إن البحث العلمي بدأ في اال
 ودراسة هذه العواطف واالنفعاالت التي كانت مصدر غموض فيما مضى، وتعتبر العواطف
جانبًا أساسيًا من جوانب السلوك اإلنساني، وهي ذات صلة وتأثير كبير على حياة اإلنسان 

 هشاصية الفرد وسلوكه والبيئة التي يعيش فيها، فمن الناس من لدي ااتالفبوشاصيته وتاتلف 
 ونضج عاطفي وانفعالي وله القدرة على التكيف مع أفراد المجتمع، ومنهم من ليس لديه نضج وه

دارةًا ما يعاني من مشكالت التكيف والتوافق و غالب العالقات مع المجتمع، ومنهم من لديه القدرة  ا 
على التعامل مع العواطف واالنفعاالت اإليجابية والسلبية منها، ولديه القدرة على التحكم بها 

دارتها لتكون حافز  من تحطمه ل، ومنهم و القرار والمتصرف األ اً متاذ وله ويكون ه اً له ودافع اً وا 
المفتاح  والعواطف السلبية وتقذف به يمينًا ويسارًا وتتحكم بقراراته وتصرفاته، فالذكاء االنفعالي ه

العديد من الدراسات إلى أن الكثير من الموظفين ذوي المؤهالت  تولقد أشار  الجديد للنجاح،
االنفعالي لديهم، الواعدة فشلوا في تحقيق النجاح، وكان من أسباب فشلهم تدني معدل الذكاء 

، فالفشل غالبًا ما ينشأ عن أسباب عاطفية اآلارينوعدم قدرتهم على التواصل وبناء عالقات مع 
أكثر من أسباب فنية ومهنة. وهذا يوضح لنا أهمية التعامل مع الذكاء االنفعالي وفهمه الفهم 

دارةالحياة و الصحيح ليكون اير معين لإلنسان في مواجهة المشكالت والتعامل مع ضغوط   ا 
دارةانفعاالته لتكون دافعًا له وليس محطمًا له، وبناء العالقات المثمرة و  االنفعاالت وعالقاته  ا 

 (.2004)اوالدة،  النجاحو بشكل صحيح نح

الاوف والبقاء، والقدرة على إدارتها بشكل صحيح يعني و فالعواطف هي التي تقود التفكير والقيم  
دارتها بشكل سلبي يعني االنغماس في األزمات والمشكالتالاروج من األزمات والمشكال  ,ت وا 

وبالتالي التأثير بشكل سلبي على قراراته. واألفراد الذين يدركون مشاعرهم وعواطفه بصورة دقيقة 
لئك أو يتعاملون مع الموضوعات االنفعالية بصورة أفضل، ومن ثم يتمتعون أكثر بحياتهم قياسًا ب

وعواطفهم بصورة أقل دقة، وللذكاء االنفعالي تأثير على قدرة الفرد على الذين يدركون مشاعرهم 
ن( أو التكيف مع متطلبات البيئة المحيطة به والتعامل مع ضغوطها، وهذا ما أشار إليه )بار 

وتشير الدراسات في مجال  و)جولمان( من أهمية الذكاء االنفعالي في النجاح بالحياة والسعادة.
ًا، اجتماعيبمجموعة من المتغيرات المرغوبة شاصيًا و  باً إيجالى أنه يرتبط الذكاء االنفعالي إ

ة للفرد جتماعيفالذكاء االنفعالي يرتبط إيجابيًا بالرضا عن الحياة، ويرتبط بجودة العالقات اال
أكثر قدرة على  أانفعالي وحجمها، ومرتبط  بالعالقات اإليجابية مع األصدقاء، واألفراد األكثر ذكاء  

ة، وهم أفضل في جانب الصحة النفسية والبدنية، وأكثر جتماعيوالماالطة اال جتماعيتكيف االال
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ًا بمظهرهم وأكثر استعدادًا  لطلب المساعدة المهنية وغير المهنية للمشكالت الشاصية اهتمام
أعلى العاطفية. ووجد أن األفراد ذوي الذكاء االنفعالي المرتفع أكثر نجاحًا في حياتهم المهنية و 

أداًء وظيفيًا وشعورًا بضغوط ولديهم مهارات قيادية أعلى، ولديهم مقدرة على تحقيق التوازن بين 
متطلبات العمل والمنزل، وييسر عمليات التغيير التنظيمي بشكل أفضل، ويزيد من أداء فرق 

 (.2007 والفضلي,)الاضر  العمل، وتحسن األداء اإلداري

ل أن الذكاء االنفعالي له عالقة بتحصيل األطفال وتعليمهم وأظهرت الدراسات في هذا المجا
إلى أن ضعف مستوى الذكاء االنفعالي لدى المعلمين  دراسات أارىشارت وأوبتحسين سلوكهم. 

 تعرضاً واآلهل يجعل انفعاالت وعواطف األطفال حادة وسلوكياتهم عدوانية ويكونون أكثر 
إلى التلفزيون  ونأيلجي عاطفيًا مع األطفال يجعلهم ذكإهمال التعامل ال نأو  ,حباط واالكتئابلإل

تؤدي إلى فقدان األطفال للكثير من  ,بما فيها من ابرات عاطفية مصطنعة وسطحية ووالفيدي
ة إلى أن أثر الذكاء جتماعينتائج الدراسات النفسية التربوية واال تشيرو االنفعالي الطبيعي.  والنم

االنفعالي صالت كثيرة  لذكاءفا ,أعلى من أثر الذكاء العام الحياةاالنفعالي على النجاح في 
ذكاء ال كما أن ,اآلارينومتشعبة بواقع تعاملنا مع الحياة وطريقة إدارتنا ألنفسنا وعالقاتنا مع 

والمهارات التي تدفع الفرد للتفوق في مركز العمل  دارةاالنفعالي يتعلق بالتنظيم الشاصي في اإل
 (.2006 )نصيف، وفي الحياة بشكل عام

 حين ركز (1995)عام  "وهذا ما دعا "جولمان ,مما سبق يتبين لنا أهمية المشاعر في حياتنا
المشاعر وتطورها ودورها،  ةنشأتركيزًا شديدًا على  "ل من كتابه "الذكاء االنفعاليو الفصل األ

 :(2006 ن،حسيو  )حسين وفيما يلي بعض األسباب التي تؤدي الى أهمية المشاعر في حياتنا

أنها تساعد  إذالمشاعر من أغنى المصادر بالمعلومات والمعارف،  تعد  صنع القرار:   .1
تلك المشاعر بفعالية  إدارةبصورة كبيرة في صنع القرار، فإذا لم يكن لدى الفرد القدرة على 

وبصورة جيدة، فإنه لن يتمكن من أاذ أي قرار جيد في حياته، وذلك ألنه ال يتوافر لديه 
 وعلى نفسه. اآلارينمعرفة الااصة بتأثير تلك المشاعر على ال
لهم  اآرائنوالتعبير عن  اآلارين: تساعد المشاعر على التواصل مع اآلارينالتواصل مع   .2

واالستماع إلى آرائهم، فعلى سبيل المثال تساعدنا تعبيرات الوجه ونبرات الصوت على إبراز 
الكآبة مثال فإننا من االل  وأكنا نشعر بالحزن  ونا لالعديد من المشاعر الداالية، وذلك ألن

الذكاء توافرت لدينا مهارات  وتعبيرات الوجه نبرز لآلارين أننا في حاجه إلى مساعدتهم، ول
، فإننا سوف نكون أكثر قدرة على التعبير عن حاجاتنا ومطالبنا الوجدانية بصورة االنفعالي

كانت لدينا مهارة أيضًا في  وتلك المطالب، ولأكبر، وبالتالي سوف تزداد فرصة تلبية 
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فإننا سوف نكون أكثر قدرة على  ,، وتفهم مشاعرهماآلاريناالستماع إلى مطالب 
وضرورة حل تلك المشكالت االنفعالية ويكون التواصل  ,بتلبيتها هتمام مساعدتهم، واال

 بشقيه اللفظي وغير اللفظي.
ظهور ذلك على  ورفة أن الفرد يشعر بالسعادة هالوحيد لمع األسلوب السعادة والراحة:  .3

تصرفاته وتعبيراته، فحينما نشعر بالسعادة، فإننا نشعر بالراحة والطمأنينة، وذلك لن يتحقق 
دون توافر مهارات الذكاء االنفعالي التي تساعد بصورة كبيرة في تلبية مطالبنا وحاجاتنا 

، اآلاريناالنفعالية لمطالب ومشاعر  جاباتاالستاالنفعالية، وفي التنبؤ بردود األفعال، و 
ن كان يشعر بالشبع   وأفبدون تلبية تلك المطالب االنفعالية لن يشعر الفرد بالسعادة حتى وا 

غير ذلك من المطالب والحاجات الجسمانية، فالمشاعر هي التي تميز السعيد من غيره، 
ارة الالزمة لتحديد المشاعر، ألن بتوفير المعرفة الكاملة والمه  هتماماالولذلك من األفضل 

 ذلك يساعدنا على الشعور بسعادة أكثر من غيرنا.
الوحدة الكاملة: تمثل المشاعر الحل الوحيد والسبيل الوحيد لتحقيق الوحدة والتكامل بين   .4

فإن جميع أفراده يعملون  انفعالياً وذلك ألنه عندما يكون المجتمع ذكيًا  ,أفراد المجتمع الواحد
التكامل والوحدة  لىإوبالتالي يؤدي ذلك  ،وجدانياً  إيذائهم، وعدم اآلارينلبية مطالب على ت

الذكاء وهذا لن يتحقق إال من االل توافر مهارات الذكاء االنفعالي، ألن  ,بين أفراد المجتمع
من المهارات والكفاءات التي تساهم بصورة كبيرة في زيادة  ةمجموعاالنفعالي يتكون من 

دارةفرد على فهم و قدرات ال ، وزيادة قدرته على تقييم الحالة اآلارينمشاعره ومشاعر  ا 
مما  ,وبالتالي العمل على تلبية تلك المطالب االنفعالية والنفسية ,النفسية واالنفعالية لآلارين

 .المجتمع الواحد فرادأبين ، وهذا يحقق التكامل اآلارين راءآيزيد من تأثير ذلك الفرد على 
 

  قياس الذكاء االنفعالي وتحديده  5.1.2

للمتأمل في هذا الموضوع نجد أن هناك عدة طرق ماتلفة لقياس الذكاء االنفعالي، يرجع 
والمقصود هنا بتباين  ,وكيفية تعريفه النفعاليابينها إلى تباين تفسير مفهوم الذكاء  اتالفاال

قدرة  أم ؟Personal Traitة هل يفهم ويفسر على أنه سمه شاصي هواالنفعالي  مفهوم الذكاء
وبناء على هذا الفهم  ؟Competencyجدارة كفاية فردية  أم ؟Mental Abilityعقلية معرفية 
ات الذكاء االنفعالي، فهناك ثالثة أنواع من أساليب قياس الذكاء االنفعالي ااتبار تعددت أنواع 

 كاآلتي: (John  Mayer)يشير إليها جون ماير
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 Abilityاألداء األقصى  اتااتبار س الذكاء االنفعالي من االل يقي :لو األ تجاهاال .1
Measures,  فية الحقيقية ذات ومفهوم الذكاء االنفعالي بناء على ذلك يتعلق بالقدرات المعر

 .الصلة بالمشاعر
 – Selfيقيس الذكاء االنفعالي من االل استبيانات التقرير الذاتي )و  ,الثاني تجاهاالأما  .2

Report Tests),  بالقدرات المعرفية المرتبطة  يعنومفهوم الذكاء االنفعالي بناء على ذلك
ن أو  -النماذج الماتلط لبار وأويعتمد على نماذج السمات  ,بالمشاعر كما يدركها الفرد ذاتياً 

 جولمان وسينج وغيرهم.و 
 Informant Test or تقديرات المحيطين  اتااتبار يسمى و  ,الثالث تجاهاالأما   .3

observers Scales, تتمثل  نقطة الاالف لكن ,تيلطريقة التقرير الذا ةوهي طريقة مشابه
من يجيب  هو ار وليس الفرد نفسهآأنه في هذه الطريقة يتم التقييم من قبل شاص  في

 ةالنماذج الماتلط وأأيضًا على نماذج السمات  األسلوبعلى أداة القياس. ويعتمد هذا 
رهم. ويجب اإلشارة إلى أنه ال يوجد اتفاق حول أنسب الطرق جولمان وسينج وغيو ن و أ -لبار

 وألقياس الذكاء االنفعالي، كذلك ال يوجد أتفاق حول ما إذا كانت مقاييس التقرير الذاتي 
أم أن كل طريقة تقيس مفهوم  ,مقاييس األداء هما طريقتان ماتلفتان لقياس نفس المفهوم

 (2012)القاضي،  ارىألماتلف عن المفهوم الذي تقيسه الطريقة ا

 ات التقرير الذاتياختبار ات الدائية و ختبار الفرق بين اال

)السمادوني, ي تيمكن تلايص الفروق بين االاتبارات األدائية وااتبار التقرير الذاتي حسب اآلـ
2007:) 

فعالي ات التقرير الذاتي الذكاء االنااتبار بينما تقيس  ,ات األداء الذكاء االنفعاليااتبار تقيس  .1
التي  المتنبئاتويعتبر أحد  ,الحقيقي والمدرك يكون مهماً  الذكاء االنفعاليالمدرك. فكل من 

في  نو العاملتسهم في تكيف الناس مع الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية. ويتساءل 
ون يك هنيدركو كل ما  وأكيف يعتقد الناس أن كل ما يفعلونه حقيقي وواقعي  .مجال علم النفس

 حقيقيًا؟.
 استاداماألداء تتطلب وقتًا أكبر في التطبيق مقارنة بالوقت المستغرق في  اتااتبار إن  .2

ات تسمح لألفراد أن يحددوا نسبة اتبار مقاييس التقرير الذاتي، حيث أن النوع األاير من اال
تي انفعاال إدراك)مثل: أكون جيدًا في  ,ذكائهم االنفعالي من االل عبارات لفظية قصيرة

تحديد نسبة  :مثل ,ات األداء عددًا من المالحظاتااتبار  تطلبت(، بينما اآلارينوانفعاالت 
 الذكاء االنفعالي.
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 وأن يكون ذ الفرداألداء تاتلف عن مقاييس التقرير الذاتي التي تتطلب من  اتااتبار إن  .3
ان ليس لديهم االنفعالي. إن معظم الناس في بعض األحي ذكائهبصيرة ووعي عند تحديد نسبة 

 لىإزنا الذكاء االنفعالي، لذلك توصلت الدراسات و افهم دقيق عن ذكائهم بصفة عامة، إذا تج
ات األداء(. ااتبار ات ضعيفة بين مقاييس التقرير الذاتي ومقاييس القدرة الحقيقية )ارتباطوجود 
 دراكرير الذاتي لإلية دالة بين التقارتباطتبين من بعض الدراسات أنه ال توجد عالقة  ,وبالمثل

 االنفعاالت. إلىاالنفعالي وبين األداء الحقيقي في التعرف 
مقاييس التقرير الذاتي، أن الناس يمكنهم أن يحرفوا  استادامإن المشكلة األساسية في  .4

 حتىو سيئ عن استجاباتهم الحقيقية.  وألكي يظهروا بمظهر أفضل  ,)يشوهوا( استجاباتهم
تلك الدرجة مثل مقياس  تشتمل في استجابات الفرد يجب أن شويةعلى درجة الت تتعرف

فال يتطلب من الشاص تحريف استجاباته ألنها تتطلب  ,األداء اتاتبار الالكذب. أما بالنسبة 
 .الذكاء االنفعاليعددًا من المالحظات قبل تحديد نسبة 

تقيس سمات  اتبار ااتبترتبط  ألنالذكاء االنفعالي قياس إلى  تميل مقاييس التقرير الذاتي .5
أن يكون  إلى تميل ,ات األداءااتبار التي تقيس عوامل متعددة، أما و  ,الشاصية المعدة جيداً 

 وتتداال معها بمقاييس الذكاء التقليدية. ,ات الشاصيةااتبار ها ضعيفًا مع ارتباط

أن قياس الذكاء االنفعالي من االل عبارات Perent, Michae)1996)ويؤكد ميشيل بيرنت 
ي، بعكس المقاييس مع السلوك الواقع أحياناً  عد مشكلة، ألنها ال تكون متوافقةقرير الذات تت

 1996) نجد دولر وهجز اراآللذكاء االنفعالي. وعلى الجانب الفعلي ل داءاألالمبنية على 
Galen Geher & Johan Mayer)  يشيران إلى أن الذكاء االنفعالي سمة وليس قدرة وبالتالي

 (.2002، ماماإلو  ات التقرير الذاتي )عصامه من االل عبار يتم قياس
 

 قدرات الذكاء االنفعالي  6.1.2

 :(2005)حسين،  هي, مباشرًا بالذكاء االنفعالي اً ارتباطة وقوية ترتبط اسمهناك سبع قدرات ح

والتمكن من التصرف والتعامل مع  ,الثقة: اإلحساس بالسيطرة على الجسد والتعامل معه .1
 .ليهإوأن يشعر الفرد بأنه على األرجح سينجح فيما يعهد  ,المحيطالعالم 

 األشياء أمر إيجابي يمأل النفس بالسرور. اكتشافحب االستطالع: اإلحساس بأن  .2
صرار ,مؤثراً اإلصرار: الرغبة والقدرة على أن يكون  .3 وهذه القدرة  ,وعلى أن يفعل ذلك بأدب وا 

 ترتبط بالشعور بالكفاءة والفعالية.
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سب مع المرحلة يطرة على النفس: القدرة على تغيير األفعال، والتحكم فيها بطرق تتناالس .4
 هذا االنضباط نابع من دااله. نأبالسنية واإلحساس 

 اآلارين: االرتكاز على اإلحساس بأنه يفهم اآلارينب رتباطالقدرة على تكوين عالقات اال .5
 وأنهم يفهمونه.

ة على التبادل الشفوي لألفكار والمشاعر والمفاهيم مع القدرة على التواصل: الرغبة والقدر  .6
 بهم. رتباطواالستمتاع باال اآلارينغيره، وهذا مرتبط بثقتك في 

حتياجات الشاصية واحتياجات ن: القدرة على عمل توازن في نشاط الجماعة بين االو االتع .7
 .الغير

 ياء انفعاليا  خصائص وسمات الذك 7.1.2

 (:2012)القاضي,  كاآلتي باحثين سمات ومؤشرات األذكياء انفعالياً ذكر عدد من العلماء وال

دارة الضغوط. -1  لديهم قدرة عالية على التكيف وا 

 يتمتعون بدرجة منافضة من اإلكتئاب والقلق. -2

 أنهم أكثر مرونة وانفتاحًا وتقمصًا تجاه اآلارين. -3

 لديهم إحساس كبير بالمسؤولية االجتماعية. -4

 والتعبير المناسب عن المشاعر. ,لقدرة على التحكم بالذاتلديهم ا -5

 لديهم القدرة على التفاؤل والوعي بالذات.  -6

 لديهم القدرة على حل المشكالت بشكل متروي وهادئ. -7

 والمثابرة في أداء األعمال. ,وتحديد األهداف ,لديهم القدرة على التاطيط -8

 مع اآلارين. لديهم القدرة على بناء روابط الثقة -9

  لديهم توازن عاطفي في حياتهم. -11

 لديهم قدر كبير من التركيز والتفكير.  -12

 لديهم القدرة على السيطرة على االنفعاالت وكبح جماح الغضب. -13

 لديهم على قدرة على إظهار التعاطف مع اآلارين وتحليل انفعالتهم. -14



26 
 

 ة على السلوك.لديهم القدرة على توقع النتائج المترتب -15

 لديهم قدرة على تأكيد الذات. -16

 .على التعاون والتفاعل مع اآلارينلديهم قدرة  -17
 

 وسائل تنمية الذكاء االنفعالي  8.1.2

أنه كلما  اعتقادهمالجيدة لألطفال، وفي  وفرص النم إلى توفير مهاتواأل اآلباء معظميسعى 
وقد أثبتت  .يعني تهيئة فرص أكبر لنجاح األطفال كلبأن ذ ,أمكن تهيئة أنشطة ماتلفة ومتنوعة

لها األثر المهم في مستقبلهم،  اءبنواأل اآلباءالدراسات التربوية والنفسية أن التنشئة والعالقة بين 
ائهم بنألتعليم الوالدين األساليب والطرق الناجحة في التعامل مع  وات تدعاتجاهومن هنا ظهرت 

ظهار اال  :2007))عليوات،   ساليباألومن هذه  ,هماإليجابي ب هتمام وا 

 اتااذقراراتهم، لكي يتمكنوا من  اتااذعلى أنفسهم وعلى  االعتمادفي  اءبناألمساعدة  .1
 قرارات مصيرية في المستقبل.

معهم  وسينم فاالحترامكانت صلتهم بهم،  أياً  سناً من هم أكبر منهم  احترام اءبناألتعليم  .2
عندما يكونوا أفرادًا في  اءبناأل، وهذا يعزز شاصية وسيساهم في نجاحهم المستقبلي

 األسرة. أمفي الوظيفة  سواءً المجتمع 
 فن االستماع للغير بتعاطف. اءبناألتعليم  .3
 ,، فكل واحد منا ياطئ ويتعثراآلارينأن يتعلموا من أاطائهم وأاطاء  اءبناأل تدريب .4

أن الفشل  أبناءناوأن نعلم والمهم أن نتعلم كيف نقف بعد كل سقطة والسير من جديد، 
 .نيأس وأفال نتراجع  ,فرصة لنتعلم منه الصواب لكي نندفع إلى األمام

الذي يكون  والنظرة التفاؤلية: ألن الشاص المتفائل ه ائنابنأيجب أن ننمي في شاصية  .5
 قادرًا على تاطي المشاكل والمصاعب في المستقبل.

اطأ ما في حق شاص  ارتكابي حال ف االعتذارعلى تقديم  اءبناأليجب أن نعلم  .6
 يمهم أن ذلك ال ينقص من قدرهم.لعوت آار،

 ولكن يجب أن تكون هذه المسؤوليات تناسب أعمارهم. ,المسؤولية تحملل اءبناألتهيئة  .7
وعقد صداقات  ةاجتماعي، فمثاًل إقامة عالقات يناجتماعيعلى أن يكونوا  اءبناألتهيئة  .8

 جديدة لينسجموا مع من حولهم.
 ,أحزانهمو كمشاركة أصدقائهم في فرحهم  ,اآلارينب هتمام االو دريبهم على التعاطف ت .9

حيث ينصح  ,(ميالد صديق مريض، تقديم هدية بسيطة في عيد )زيارة :مثالً 
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عن طريق كيل  بنتنمية تقدير الذات لال عدمب األمهاتو  اآلباءالمتاصصون في التربية 
 ,غير محمودة العواقب ثارآمما ينتج عنه  ,لمستمرالتعزيز ا وأالمدح والثناء الدائم له 

 .وسلوكه بنفكثرة المدح تؤثر على نفسية اال

 للذكاء االنفعالي "التفسير العصبي "الحيائي 9.1.2

 للذكاء االنفعالي:التفسيرات العصبية األتية  (2005اوضح حسين )

 ,اللحاء ور وهيتحدث علماء المخ في معظم األحيان عن جزء المخ المتاصص بالتفكي .1
اللحاء الحديث للمخ الذي يمثل جزءًا مستقاًل عن الجزء العاطفي  اسمب أحياناً ويشار إليه 

للمخ، أي الجهاز الطرفي، إال أنه في حقيقة األمر يتم تحديد الذكاء االنفعالي بالعالقة بين 
 .الجزئيينكل من 

ويقوم  ,مليمترات (3)لى إاللحاء عبارة عن شريحة مطوية من األنسجة يصل سمكها  .2
المخ، في الوقت الذي يقوم فيه النصفان الكرويين  وأبتغليف النصفين الكرويين للدماغ 

، فإن اللحاء دراكاإل وأللجسم. كالحركة العضلية  الرئيسةللمخ بالتحكم في معظم المهام 
تفكير في ال وأفاللحاء "مزاج التأمل،  ,الذي يعطي المعنى لكل ما نقوم بأدائه من أفعال وه

 ذي يوصل اإلنسان إلى قمة التطور.ال وه "المخ
نجد أن الفص الموجود في مؤارة الرأس على  فمثالً يتكون اللحاء من أربعة فصوص،  .3

صابة هذه المنطقة إية الرئيسة في المخ. وفي الحالة سبيل المثال يحتوي على منطقة البصر 
م في الرؤية، وطبقا لمدى بأي جرح فان مجال اإلبصار للشاص المصاب يغطي بتعتي

فقدان البصر. أما بالنسبة إلصابة الفص  وأاإلصابة وزيادتها قد يصاب الشاص بالعمى 
من الرأس فان ذلك  اراآلالف األذن في الجانب  الفص الذي يقع والصدغ باألذى وه

 اكإدر ينتج عنه مشكلة تتعلق بالذاكرة على مدى البعيد. أن فهم اللحاء وتطوره يمكننا من 
من ذوي اإلعاقة السبب في أن يكون بعض األطفال موهوبين، بينما يكون أطفال آارون 

ن إ. لفاظهاأفي العلوم الهندسية، بينما يتعذر على غيرهم من األطفال مجرد هجاء  مبدعون
اللحاء الجزء المفكر في المخ يمكننا من اإلحساس بمشاعرنا ويجعل لدينا البصيرة بحيث 

 ا نتاذ موقفنًا مناسبًا بشأنها. ألشياء بطريقة معنية، مما يجعلن حساسناإب نستطيع تحليل سب
إن الجهاز الطرفي الذي يشار إليه غالبا على أنه الجزء العاطفي للمخ يستقر بعمق داال  .4

ل عن تنظيم عواطفنا ودوافعنا. و المسؤول األ والمخ، وه وأالنصفين الكرويين للدماغ 
معززة في الدماغ الذي تحدث فيه العملية التعليمية، وتازن  يشتمل الجهاز الطرفي قريةو 
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بر مركز فيه الذكريات العاطفية، كما يشمل هذا الجهاز على إحدى لوزتي الحلق التي تعت
 التحكم العاطفي في المخ.

تحديد  وأتعيين العصبي، فقد تمكن العلماء  وبالنسبة للعنصر الرئيس الثالث من أجزاء .5
ني المسماة بالبيتيدات العصبية وهي مرتبطة بالعواطف، ويتم تازين ايوط الحامض األمي

هذه البيتيدات في الجزء العاطفي للمخ، ثم يتم إرسالها إلى أجزاء الجسم كافة عند اإلحساس 
 ه الجسم ألحداث أي رد فعل مناسب.عاطفة، وتوجي بأية

يها، فيما يتعلق بحل اللحاء جزء التفكير في المخ، ويساعد على ضبط العواطف والتحكم ف .6
 المشابهة.  ارىالمشكالت واللغة، والتايالت والعمليات األ

: المهاد تياآليشتمل و الجزء العاطفي والماتص بالعواطف،  الجزء الطرفي بالمخ هو يعتبر
 نأفي الدماغ، ويعتقد  مونأتوصيل الرسائل الى اللحاء قرية و أ بإرسالالبصري من الدماغ ويقوم 

 .ن الذاكرة وتدبر المدركات الحسيةًا يقوم بأدائه بشامهم دوراً له 
 

  ات النظرية في الذكاء االنفعاليتجاهاال   10.1.2

تشير المراجعة المستفيضة لألدب التربوي والدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع الذكاء االنفعالي 
اسط و أذي ظهر في إلى تنوع المداال النظرية وتعددها، وذلك على الرغم من حداثة المفهوم ال

المفهوم من  تناولتهذا التباين إلى الكم الهائل من البحوث والدراسات التي  ويرجعونالثمانينيات. 
ال سيما بعد نشر جولمان كتابه المشهور  ,منطلقات نظرية متباينة على مدى العقدين الماضيين

 ,ةرئيسنماذج  وأات اتجاه. ومع ذلك فانه يمكن تحديد ثالثة (1995 ) عن الذكاء االنفعالي عام
 :(2012ون، ا)جر   هي

كقدرة شانه في ذلك شان الذكاء العام. وهذا ما يمكن وصفه  الذكاء االنفعالي تناول اتجاه .1
 ماير وسالوفي. تجاهاالبنموذج القدرة، ويمث ل هذا 

ة جتماعيكمجموعة من الكفايات والمهارات الشاصية واال الذكاء االنفعالي تناول اتجاه .2
 دافعية، وهذا ما يمكن وصفه بنموذج الكفايات، ويمثله دانيال جولمان.وال

نظر للذكاء العاطفي كمفهوم تتداال فيه عناصر ومكونات غير معرفية، وسمات  اتجاه .3
 .نأو شاصية، وهذا ما يمكن وصفه بنموذج الشاصية، ويمثله بار  
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 ات والنماذج بشيء من التفصيل:تجاهاالوفيما يلي عرض لهذه 

 (,Mayer & Salove 1998) نموذج القدرة لماير وسالوفي -أ

 افرظبالت مريكيةاألجامعة ييل  فياالمريكيان بيتر سالوفي األستاذ  عالمي النفسقدم هذا النموذج 
. ويرى العالمان أن الذكاء مريكيةاألجامعة همشاير  فيمع جهود جون ماير أستاذ علم النفس 

وحل المشكالت  واالستدالل ,معاني االنفعاالت وعالقتها إلىعرف االنفعالي يشير إلى قدرتنا للت
لذلك يستلزم الذكاء االنفعالي توظيف االنفعاالت لتعزيز الفعالية  ,باالعتماد على االنفعاالت

)حسن،  هي ,قدرات  اربع ىالذكاء االنفعالي بحسب نموذج القدرة إل لماناالعولقد قسم  المعرفية.
2013): 

 Emotional Cognitionالت االنفعا إدراك .1

والتعبير عنها بصورة دقيقة. ولكي يتم  ,يمهايوتقاالنفعاالت التي تواجه الفرد  إلىوتعني التعرف 
صائص حددها سالوفي وماير ينبغي أن تتوافر لدى الفرد مجموعة من الا ,االنفعالي دراكاإل
التعبير بدقة عن , واألشياء ريناآلاانفعاالت  إلىالتعرف , انفعاالت الذات إلىلتعرف ا :تيباآل

 والتمييز بين االنفعاالت الصادقة والمزيفة., االنفعاالت والحاجات المتصلة بها
 

 Emotion Investment استثمار االنفعاالت  .2

مما يمكننا  ,لرؤية األمور من زوايا متعددة ,االنفعاالت الماتلفة التي تواجه الفرد استاداموتعني 
كما أن توظيف االنفعاالت يعني أن تسهل االنفعاالت عملية  ,الصحيحةالقرارات  اتااذمن 

للمعلومات المهمة للموقف. ويوضح سالوفي وماير أنه كي  االنتباهالتفكير من االل توجيه 
توليد  هي: ,لدى الفرد مجموعة من الاصائصبد أن تتوافر  يحدث توظيف االنفعاالت ال

التحول )التأرجح( بين , القرار والتذكر اتااذعملية  يسراالنفعاالت الحية التي يمكن أن ت
 المزاج لتسهيل عملية توليد الحلول المناسبة. استادامو , عاالت لرؤية األمور من عدة زواياانف

 Understanding of Emotionsفهم االنفعاالت   - 3

نفعاالت والتمييز تسمية اال وذلك من أجل: ,ي تواجه الفردوتعني تحليل االنفعاالت الماتلفة الت
م االنفعاالت فه, تفسير المعاني التي تحملها االنفعاالت, وانفعاالتها المتشابهةبين التسميات 

 التغير في االنفعال سواء في الشدة  والنوع.و أومالحظة التحول , المركبة والمتناقضة
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 Emotion Managementاالنفعاالت  إدارة -4

 الذي يتم من االل:, االنفعالي والعقلي ولية لتفعيل النموتعني تنظيم االنفعاالت بصورة تأم
, مليمن انفعال ما بشكل تأ االبتعاد وأ االقتراب, تقبل للمشاعر السارة وغير السارةال وأاالنفتاح 

دارةو    .تضايم المعلومات التي تحملها وأانفعاالت الذات واآلارون دون كبت  ا 

 ,Golman)  (1995نموذج جولمان  -ب

نظريته في الذكاء االنفعالي، ودوره في النجاح  "ل "الذكاء االنفعاليو ولمان في كتابه األعرض ج
الذكاء العام بالمفهوم  وأكاديمي العملية مقارنة مع دور الذكاء األالمهني للفرد في حياته 

تلفة. والالزمة للنجاح في التفاعالت المهنية، وفي مواقف الحياة الما ,يتمتع بها الفرد.التقليدي 
يمثل اليطًا من السمات الشاصية والدافعية والكفايات  الذكاء االنفعاليوأشار جولمان إلى أن 

دارةهي: الوعي الذاتي، و  ,والمهارات االنفعالية التي تتوزع ضمن امسة مجاالت االنفعاالت،  ا 
يين ة. وصنف هذه المجاالت في بعدين رئيسجتماعيوتحفيز الذات، والتعاطف، والعالقات اال

 :(2012ن، و ا)جر  ,هما

التي ندير بها أنفسنا وتضم المجاالت تحد د هذه الكفايات الكيفية . الكفاية الشخصية . أ
 الثالثة التالية:

التقييم , الوعي االنفعالي ويشتمل الكفاءات األتية: Self - Awarenessالوعي الذاتي  -
 .الثقة بالنفس ,الدقيق للذات

للفرد ودوافعة به إدارة الحاالت الداالية  قصدوي Self - Regulationالتنظيم الذاتي   -
مكاناته.   التكيف, االبتكار., الموثوقية, الوعي, التنظيم الذاتيويشتمل  وا 

 يقصد بها النزعات العاطفية الموجهة أو المسه لة لبلوغ األهداف.  Motivationالدافعية  -
 االلتزام, المبادرة , التفاؤل.الدافع للتحصيل, الكفاءات األتية: تشتمل الدافعية على 

 تحد د هذه الكفايات الكيفية التي نتناول بها العالقة مع اآلارين. ة:جتماعيالكفاية اال . ب
 

ويشتمل  عر اآلارين وحاجاتهم واهتماماتهم.يقصد به الوعي بمشا Empathyالتعاطف  .1
لية التنوع, اع  فهم اآلارين, تطوير اآلارين, تكييف الادمة, ف الكفاءات األتية:التعاطف 

 الوعي السياسي.
 االستجاباتتعني الابرة والمهارة في إحداث   Social Skillsةجتماعيالمهارات اال .2

 تحفيز ,القيادة ,الصراع إدارة, االتصال ,التأثير وتتضمن ما يلي: اآلارينغوبة عند المر 
 .بناء روابط, قدرات الفري ,نو االتع ,التغيير
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  Bar ON  1998ن أونموذج بار  . ج

كما هو موضح فيما يلي  د رئيسية وامسة عشر بعدًا فرعياً ن من امسة أبعاو أيتكون نموذج بار 
 :(2007)حسن، 

ويشتمل:   Interpersonal Emotional Intelligence الذكاء االنفعالي الشاصي  .1
 الذات، تحقيق الذات، اعتبارالوعي بالذات الوجدانية واالنفعالية، التوكيدية، 

 لية.واالستقال
يشتمل: و    Interpersonal Emotional Intelligence جتماعيالذكاء االنفعالي اال .2

 ة.جتماعيالعالقات اال ة،جتماعيالتعاطف، المسئولية اال
 الواقع، والمرونة. ااتباروتشتمل: حل المشكلة،  Adaptabilityالقدرة على التكيف  .3
 .االندفاع، وضبط وتشمل: تحمل الضغوط Stress Managementالضغوط  إدارة .4
 . ويشتمل: السعادة، والتفاؤل General Moodالمزاج العام  .5

ن تنظيم العوامل المكونة للذكاء االنفعالي في تنظيم أطلق عليه التنظيم أو عاد بار أوقد 
 إلى ثالثة عوامل: الذكاء االنفعاليالطبوغرافي وفيه قسم أبعاد 

 ,التوكيدية ,التفهم ,بالذات االنفعالية الوعي تشمل:و  Core Factorsجوهرية العوامل ال . أ
 .االندفاعضبط  ,الواقع ااتبار

 

 ,االستقاللية ,الذات اعتبار تشمل:و  Supporting Factors التأييديةعوامل ال . ب
 تحمل الضغط., المرونة, التفاؤل, ةجتماعيالمسئولية اال

 

الشاصية العالقات , حل المشكلة :تشملو   Resultant Factorsمحصلة العوامل ال . ج
 السعادة., تحقيق الذات, اآلارينمع 

هي:  ,ارىن أن هناك ثالثة من بين العوامل الجوهرية أكثر أهمية من العوامل األو أويرى بار 
فال تقل إسهامًا في  ارىالوعي بالذات االنفعالية، والتوكيدية، والتفهم، أما العوامل الجوهرية األ

ويعتمد العامالن على العوامل  ,رية تقود إلى عوامل محصلةوهذه العوامل الجوه ,الذكاء االنفعالي
الذات وأن توكد الذات  اعتباريعتمد الوعي بالذات االنفعالية على  المساندة فمثالً  وأالمساعدة 

الذات والمسؤولية  اعتباريتضمن االستقاللية، كما تعتمد العالقات بين األشااص على 
وتحمل الضغوط مع العوامل  ,التفاؤل :مثل ,اندة اإلضافيةة كما تتفاعل العوامل المسجتماعياال

، وكذلك عامل المرونة المساندة الذي يسهم في االندفاعالواقع وضبط  ااتبارمثل  ,الجوهرية
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)حسين، وتحمل الضغوط والعالقات بين االشااص  ,حل المشكلة :مثل ,ارىالعوامل األ
2011.) 

 أن هناكو  ,ناك العديد من مكونات الذكاء االنفعاليتلك النماذج فيما بينها على أن ه تتفقو 
ًا طفيفًا في درجة فهم ااتالفومكوناتها الفرعية، ولكن هنالك  ةالرئيستداال في مسميات األبعاد 

كل نموذج لتلك المكونات االنفعالية، فعلى سبيل المثال تشتمل كل تلك النماذج على مفهوم 
دراكالوعي باالنفعاالت و  ها عنصرًا من أهم عناصر اعتبار النفعاالت ب إدارةهوم وعلى مف ,هاا 

الذكاء االنفعالي لدى الفرد، ولقد تم إيجاد عالقة بين العناصر الماتلفة لتلك النماذج الماتلفة من 
وتم التوصل إلى أن هناك دلياًل على وجود عالقة  ,االل القيام ببعض التحليالت اإلحصائية

وأنه أحيانًا يوجد تشابه بين تلك  ,االنفعالي اييس الماتلفة للذكاءبعيد بين المق وأسواء من قريب 
فالذكاء االنفعالي ال يقتصر على نظرية واحدة،  المقاييس في نوعية المكونات التي يتم تقييمها.

لة من و اولكن مجموعة من النظريات التي تهتم بإبراز موضوع واحد، وتسعى كل نظرية في مح
مما  ,كاء االنفعالي وسماته وقدراته المتعلقة به وتفسيرها تفسيرًا معقوالً واضعها لفهم مهارات الذ

فكل نظرية من نظريات ونماذج الذكاء  ,لذلك .يساهم في الوقوف على ماهية الذكاء االنفعالي
االنفعالي تضيف جوانب ومهارات إضافية وماتلفة عن النظرية التي سبقتها، ولكن يجب أن 

 ,قصور وأظريات المتعددة للذكاء االنفعالي ال يشير إلى أي ضعف نعترف أن وجود تلك الن
ن كان البعض يرى أن ذلك التعددو  ,ولكن يشير إلى اصوبة ذلك المجال على  االستقراروعدم  ,ا 

ضعاف شرعية ذلك المجال  ,نظرية وعلى نموذج موحد للذكاء االنفعالي من الممكن أن يساهم وا 
ضعاف جودته المجتمع ككل عنه، وذلك ألن مجال الذكاء االنفعالي ليس ويؤدي إلى عزوف  ,وا 

 (.2006معقدًا بما يتطلب وجود نظريات عديدة ومفاهيم متعددة له )حسين وحسين، 

جميع قدراته  استثمارويرى الباحث أن جميع النماذج سابقة الذكر تشير إلى أنه ينبغي على الفرد 
الحقيقي النفعاالت الفرد وللذكاء  االستثمارمثل وجميعها ت ,اآلاريناالنفعالية في تعامله مع 

وذلك ألن هذا  ,الوجداني للفرد، إال أن الباحث يتبنى نموذج ماير وسالوفي للذكاء االنفعالي
على األبعاد  شمولهو  ,النموذج بشكل عام يمثل التجسيد العلمي والعملي للذكاء االنفعالي بأبعاده

لية و وهي عبارة عن المداالت األ ,ة في التعرف إلى االنفعاالتللذكاء االنفعالي والمتمثل مةئالمال
ها في الحياة اليومية وداال المواقف استادامومن ثم توظيف تلك االنفعاالت و  ,للذكاء االنفعالي

ة بالشكل المناسب، وأن هذا النموذج من النماذج المفسرة للذكاء االنفعالي أشار إلى جتماعياال
والتمييز بينها بشكل  ,فهم االنفعاالت وتسميتها التسمية الدقيقة والصحيحةتنمية قدرة الفرد على 

والسيطرة والتحكم  ,االنفعاالت المتمثلة في قدرة الفرد على تقبل جميع االنفعاالت دارةدقيق كما إل
 ة. جتماعيوذلك يساعد الفرد على توظيف تلك االنفعاالت بالشكل اإليجابي في المواقف اال ,بها
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 ساليب المعاملة الوالديةأ  2.2

 تمهيد  1.2.2

 مهمهكون مرحلة الطفولة مرحلة  و، هعلمية العديدة وأكده علماء النفساألبحاث ال بينتهمما 
لاوض  األطفالتهيئة و حساسة من حيث بناء قواعد المجتمع القوي الصالح  داً وأساسية، وج

ة بكيفية جتماعيت الحياة االغمار المستقبل بنجاح والمساهمة في ماتلف النشاطات ومجاال
فعالة، بعد أن يكون قد تشبع منذ صغره بما يقوي شاصيته وعقيدته ويشد عزيمته وينمي عالقاته 
بالمجتمع، فيكون بذلك ثقة بالنفس وقدراته عالية تؤهله في المستقبل ليكون فردًا صالحًا له ومع 

اتلفة في نشأته وحياته، فإن مسؤولية  دام الفرد منذ والدته يمر بمراحل عديدة وم . ومااآلارين
ن كانت مسؤولية مشتركة حتىشاص ما،  وأنشأته وتربيته قد ال تكون وقف على هيئة ما   ,وا 

لى في المجتمع، وهي بمثابة الجماعة و الالية األ هااعتبار بلى لألسرة و فهي تعود بالدرجة األ
الداول في المجتمع الكبير مما يزود فيكون بذلك قد أشرف على  ,لى التي يندمج فيها الفردو األ

به من أسرته من االل الروابط التي تربط بين أعضاء األسرة الواحدة حيث يتعلم كيفية التعايش 
مع األاوين، ومن االل ما يجده بين أسرته من نظام في الحياة ومن تربية وعادات وقيم ليحدد 

البيضاء يولد على الفطرة وألسرته الدور بمثابة الورقة  والطفل نظام حياته وعاداته وقيمه، فه
الطفل هي  وإلرادتها وقدراتها على التربية، إذ أن مسؤولية األسرة نح طبقاً الكبير في أن توجهه 

 (.2012 مسؤولية كبيرة )سالمي،

ة المحيطة بالطفل تلعب دورًا مهمًا وفاعاًل في إعداده للحياة جتماعيالبيئة اال فإن ذلك إضافة إلى
المهارات و اته، فضاًل عن المعارف اتجاهة الفاعلة عن طريق تزويده بقيم المجتمع و اعيجتماال

ة. واألسرة هي الوسيط الذي جتماعيالالزمة من أجل استمراره وتوافقه بصورة إيجابية في الحياة اال
وم لى التي تقو ة، وهي المدرسة األجتماعيعليه المجتمع لتلبية دوافع الطفل الطبيعية واال اصطلح

لشاصيته من الجوانب جميعها. فإليها  األساس، والمكون جتماعياال وتطبيعهبتنشئته وتربيته 
عدمه مع المحيط الذي يعيش فيه. إذ عن طريقها يتعلم الطفل أنماط  وأيعود حسن توافق الطفل 

سرة افقه داال محيط األلديه الوسائل التي تساعد على تحقيق تو و السلوك التي يتبعها في حياته، 
ة للطفل من االل عمليات الضبط  والثواب جتماعيفاألسرة تقوم بعملية التنشئة اال ,واارجها

 اتهاتجاهوكذلك تتكون  ,اآلاريننفسه و  وحيث تترسخ وتتكون لدى الطفل نظرته نح ,لعقابوا
شباع  ,بفضل عالقته بوالديه ورعايتهم له. وعلى قدر ما تتضمن هذه العالقة من دفء وتقبل وا 

ومواجهة المشكالت والصعوبات التي  اآلارين والفرد نح استجاباتإهمال ونبذ وحرمان تكون  وأ
 (.1987اعيل، اسمتعترض طريقه، وتعيق توافقه )
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 ةجتماعياالتعريف التنشئة  2.2.2 

وتربية وتقوم على التفاعل  وتعليمتعلم "ة عملية جتماعياال التنشئةيرى حامد زهران أن 
ة تمكنه اجتماعيمناسبة ألدوار  اتاتجاهو إلى إكساب الفرد سلوكًا ومعايير وتهدف  ,جتماعياال

 ويرى كل من ."جتماعيمعها، وهي عملية التشكيل اال جتماعيمن مسايرة جماعته والتوافق اال
ة عملية ُيعل م فيها أفراد جتماعيأن التنشئة اال ,Hetherington and Parke تون وباركهيثج

من االل وكاالت للتنشئة تساعد هؤالء الجدد  ,جتماعيوقوانين اللعب اال جدد في المجتمع قواعد
 والتنشئةأن يتبنوا قوانين وقواعد تساعدهم على اللعب بنفس الطريقة المرتضاه في ذلك المجتمع. 

راشدًا عن طريق التفاعل  وأيتعلم فيها الفرد عمومًا طفاًل  اجتماعية عملية تعلم جتماعياال
ات النفسية، ويتعلم تجاهاالة و جتماعية، ويتمثل ويكتسب المعايير االاجتماعي اً ر أدوا جتماعياال

توافق عليه وترتضيه الجماعة والمجتمع )الشربيني  اجتماعيكيف يتصرف ويسلك بأسلوب 
  (.2013وصادق، 

ة بأنها: عبارة عن عملية تعليم تعتمد على التلقين جتماعيالتنشئة اال Parsons ويعرف بارسونز
لمحاكاة والتوحد مع األنماط العقلية والعاطفية واألاالقية عند الطفل والراشد، وهي عملية تهدف وا

جادو، و إلى إدماج عناصر الثقافة في نسق الشاصية، وهي عملية مستمرة ال نهاية لها )اب
1998 .) 

الفعلي في مدى  )تشليد( بأنها: العملية الكلية التي يوجه بواسطتها الفرد الى تنمية سلوكه يعرفهاو 
مغلي و المدى المعتاد والمقبول طبقًا لمعايير الجماعة التي ينشأ فيها )أب وأكثر تحديدًا. وه

 (.2002وآارون، 

الطفل، فهي الطريقة التي تصبح من  وفي نم ةجتماعياالة إلى العوامل جتماعيوتشير التنشئة اال
شاصية الفرد، وهي أيضًا العملية القائمة  ة جزءًا من بناءجتماعيااللها معظم القوانين والقيم اال

التي يكتسب فيها الطفل أساليب ومعايير السلوك والقيم المتعارف عليها  جتماعياالعلى التفاعل 
في جماعته، بحيث يستطيع أن يعيش فيها ويتعامل مع أعضائها بقدر مناسب من التناسق 

ة هي العملية التي بواسطتها يتعلم فرد ما جتماعيأن التنشئة اال Elkinوالنجاح.  ولهذا يرى الكن 
أساليب  استيعابجماعة حتى يستطيع أن يتعامل معها، وهي تتضمن تعلم و أطرائق مجتمع 

 (.1990الجماعة )عثمان، و أالسلوك والقيم والمشاعر المناسبة لهذا المجتمع 
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 الوالديةالمعاملة  ساليبأتعريف   3.2.2

ومن  ,ة الوالدية بتعريفات متعددة، وذلك بتعدد تصوراتهم النظريةعرف العديد من الباحثين المعامل
 هذه التعريفات نذكر ما يلي:

الدهم وهي أيضا ردود الفعل الواعية و الطرائق التي تميز معاملة األبوين أل"عرفها طاهر  بأنها: 
  "ن الطرفينالدهم االل عمليات التفاعل الدائمة بيو غير الواعية التي تميز معاملة األبوين ألو أ

  (.64ص ,1989)طاهر، 

أثناء عملية التنشئة  ائهمابنأالاير بأنها تلك األساليب التي يتبعها الوالدان في معاملة  وعرفها أب
الوالدين  استجابةالسلبي في سلوك الطفل من االل  وأالتي تحدث التأثير اإليجابي  ,ةجتماعياال

 (.1985الاير،  ولسلوكه )اب

 ,أنواعًا من السلوك الماتلف اءبناألإلكساب  اآلباءالذي يتبعه  األسلوبنها دسوقي بأ عرفهاو 
 (.1991التقاليد )دسوقي، و  ,العاداتو  ,والقيم

الوالدين  الستجاباتمصطفى فهمي أساليب المعاملة الوالدية بأنها التعبير الظاهر  يعرفو 
 (.1998 الماتلفة )رمضان، الذي يهدف إلى تأثير توجيهي في مواقف الحياة ,ائهمبنأ سلوكو نح

ة جتماعيفي إطار التنشئة اال هة من والديالطفل للمعامل إدراكبأنها مدى  (1996)وعرفها عسكر
 واالستحسانهتمام الطفل للدفء والمحبة والعطف واال إدراكالقبول الذي يمثل في  اتجاهفي 

الطفل لعدوان  إدراك الرفض الذي يمثل في اتجاه وأغير لفظية،  وأواألمان، بصورة لفظية 
والتجريح والتقليل  واالنتقادشعورهم بالمرارة وايبة األمل و أمنه،  واستيائهمالوالدين وغضبهم عليه 

 ,والالمباالة ,والتهكم ,وتأنيبه من االل سلوك الضرب والسارية ,وتعمد إهانته ,من شأنه
 .ضه رفضًا غير محدود بصورة غامضةورف ,واإلهمال

 

  ةجتماعيالتنشئة االنظريات   4.2.2

ة، األمر الذي جتماعيوجهات النظر حول األلية التي تم من االلها عملية التنشئة اال ااتلفتقد 
ذ أمعنا النظر في عملية التنشئة جتماعيأدى إلى ظهور ما يسمى بنظريات التنشئة اال ة. وا 

التي تفسرها، ولكننا  اآلراء ة لتمييز أبعادها والتعرف إلى حدودها، نجد تعددًا كبيرًا فيجتماعياال
 :(1998جادو،  بوأ)اآلتيتيننجد أنها تلتقي في النهاية عند الوظيفتين 
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 وبقائها. الستمرارهاوتمثيل ما تراه الجماعة ضروريًا  امتصاص . أ
ضمان التماسك والتوازن في داال الجماعة بتحقيق قدر مشترك من التشابه ييسر  . ب

 عندما ينشأ التداال. التعامل والتفاعل ويقلل من التصادم

 وهي:, ةجتماعيلت تفسير عمليات التنشئة االو افيما يلي أبرز النظريات التي ح لواسنتنو 

 نظرية التحليل النفسي. - أ
 .جتماعينظرية التعلم اال - ب
 .جتماعينظرية الدور اال - ت
 نظرية التفاعل الرمزي. - ث
 المتبادل. جتماعينظرية التعاهد اال - ج

 نظرية التحليل النفسي: -ال  و أ

، الزعيم التقليدي لمدرسة التحليل Freud فرويد ي المعروف يتزعم هذه النظرية العالم النفس
ة عند اإلنسان تكمن في ما يسميه باألنا األعلى جتماعيالنفسي، الذي يرى أن جذور التنشئة اال

لة و امن نفس الجنس، وذلك في محو الذي يتطور عند الطفل نتيجة تقمصه لدور والده والذي ه
 (.1998، جادو وبأديب عند الذكور، وعقدة الكترا عند االناث )و أالطفل لحل عقدة من 

جهازًا داال الفرد يتكون من ثالثة منظمات عرفت  أن هناك نظرية التحليل النفسي تفترضو 
مصدر الغرائز محتواه الالشعوري و . ويمثل الهSupper Egoواألنا األعلى  Ego نااألو  ,Idوباله

البيئة المحيطة تبدأ  وأبالمجتمع المحيط  ولهأحقيق مبدأ اللذة. وحينما يتصل ويسعى دائما لت
في  ولهأوتظهر فعالية األنا عندما يتعلم الفرد كيف يتمكن من تحقيق رغبات  ,عملية تكوين األنا

 نطاق الظروف التي يفرضها المجتمع والبيئة بعاداته وتقاليده. إال أن األنا ال يستطيع كبح كل 
امر الوالدين و أزات الغريزية الاطرة التي تتنافى مع هذه القيم وتلك التقاليد، وبالتالي تأتي حفمال

امر ونواه كما له تشجيع و أوالكبار ورقابتهم على تصرفات الطفل وسلوكياته، ويصبح لألب مثال 
ورضى، ومن ثم تشتق األنا األعلى، ومع مرور الوقت مع تعليمات وتوجيهات هؤالء الكبار 

امر ويهددها كما كان يفعل و صبح األنا األعلى بمثابة المراقب للسلوك الذي يوجه لألنا األت
ويطلق  ,الطفل وتصبح جزءًا من بنائه النفسي تمثلهاالكبار، ومن هنا تتكون معايير السلوك التي 

وترى نظرية التحليل النفسي أن التنشئة عملية قائمة على  الضمير "."عليها األنا األعلى 
التفاعل، يكتسب فيها الطفل معايير السلوك. وتضفي على األم أهمية في ذلك األمر االل 
ن كانت الصيغة الفرويدية تركز  تفاعلها مع طفلها في مواقف التغذية والتدريب على اإلاراج. وا 
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حد الوالدين، ومن ثم أد الطفل االل مراحل نفسجنسية مع على دور األم واألب وتعلن عن توح
األنا االعلى )الشربيني  وصادق،  واصائص الوالد المتوحد معه، وهنا تكتمل تنشئته بنم يستدمج
2013.) 

ة من منظور هذه المدرسة، على أنها جتماعيعام يمكن شرح مفهوم التنشئة اال ووعلى نح
من كائن بيولوجي فطري ذي طبيعة غرائزية بهيمية إلى  هعمليات تحويل الطفل بواسطة والدي

الضمير، و أ، عبر مراحل من التحول حددها فرويد بالهو، واألنا، واألنا األعلى ماعياجتراشد 
وهي أيضًا عمليات تحويل الرقابة على سلوك الطفل من رقابة اارجية بواسطة والدية إلى داالية 

اآللية الفع الة و بواسطة الضمير)األنا األعلى(، ويكون الصراع في هذا المقام بين الطفل ووالديه ه
الطفل وتمثله لمعايير والديه  اكتسابة تتضمن جتماعيبينهما. وبهذا فإن عملية التنشئة اال

ية والمجتمع وتكوين األنا األعلى لديه. ويعتقد فرويد بأن هذا يتم عن طريق أساليب عقلية وانفعال
ة، تعمل ماعيجتطفاء القائم على الثواب والعقاب. فعملية التنشئة االنة أهمها التعزيز واالاجتماعيو 

نطفاء بعضها اآلار غير اوعلى  ًا وتدعيمها،اجتماعيعلى تعزيز بعض أنماط السلوك المقبولة 
ًا. كما أن التقليد والتوحد القائم على الشعور بالقيمة والحب يعد ان من أبرز اجتماعيالمقبول 

 (.2003ة )همشري، جتماعيأساليب التنشئة اال

 جتماعينظرية التعلم اال -ثانيا  

تعدياًل في السلوك  وأة بحد ذاتها عملية تعلم، ألنها تتضمن تغييرًا جتماعيتعتبر عملية التنشئة اال
ة الماتلفة تستادم جتماعينتيجة التعرض لابرات وممارسات معينة، وألن مؤسسات التنشئة اال

ذلك بقصد  أكان سواءً أثناء عملية التنشئة بعض األساليب والوسائل المعروفة في تحقيق التعلم، 
 (.1984ة ومحفوظ، ابنبدون قصد )دب أم

ة نفسها التي يحدث فيها يحدث عند األطفال بالطريق جتماعيوترى هذه النظرية أن التطور اال
وتقليدهم، وال شك أن مبادئ  اآلارين، وذلك من االل مشاهدة أفعال ارىاأل هماتالمتعلم 

في عملية  اً رئيسلتعميم والتمييز كلها تلعب دورًا التعليم العامة مثل التعزيز والعقاب واإلطفاء وا
  (.1989ة )حسان، جتماعيالتنشئة اال

 Dollard ويعطي أصحاب نظرية التعلم عن طريق التقليد، وعلى وجه الاصوص دوالرد وميللر
& Miller  يتغير تبعًا لنمط  وأأهمية كبيرة للتعزيز في عملية التعلم، ويعتقدان بأن السلوك يتدعم

، في أارىالعقاب، فالسلوك الذي ينتهي بالثواب يميل إلى أن يتكرر مرة  وأتعزيز المستادم ال
نتهي بالعقاب، يميل إلى أن مواقف مماثلة للموقف الذي أثيب فيه السلوك، كما أن السلوك الذي ي
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ره أثو فبالرغم من مواقفهما على مبدأ التعزيز  (bandura & walter)وولترز ندوراابأما  .يتوقف
في تقوية السلوك، إال أنهما يشيران إلى أن التعزيز وحده ال يعتبر كافيًا لتفسير حدوث بعض 
أنماط السلوك التي تظهر فجأة لدى الطفل، في ظروف ال يستطيع الفرد فيها أن يفترض أن هذه 

   (.1998جادو، و بأاألنماط، قد تكونت تدريجيًا عن طريق التعزيز)

يطورون فرضياتهم حول أنواع السلوك التي سوف تقودهم للوصول إلى ويرى باندورا أن الناس 
عدم قبول هذه الفرضيات على نتائج المترتبة على السلوك مثل الثواب و أأهدافهم، ويعتمد قبول 

ومالحظة نتائج أفعالهم،  اآلارينوالعقاب، أي أن كثير من التعلم يحدث عن طريق مراقبة سلوك 
نتعلم أفعااًل مسبقة فقط، بل نتعلم نماذج كلية من السلوك، أي أن ما  ووفق هذه النظرية فنحن ال

نتعلمه ليس فقط نماذج السلوك، ولكن القواعد التي هي أساس السلوك. ويعتمد مفهوم نموذج 
 اآلارين اتاتجاهب، يتأثر اجتماعيمفاده أن اإلنسان، ككائن  افتراضالتعلم بالمالحظة على 

وتقليدها،  استجاباتهمهم، أي يستطيع أن يتعلم عن طريق مالحظة ومشاعرهم وتصرفاتهم وسلوك
أن التعلم بمفهومه  عتباراالعلى أهمية تربوية بالغة، إذ أاذنا بعين  االفتراضوينطوي هذا 

 (.1985)نشواتي،  ةاجتماعياألساسي عملية 

 جتماعينظرية الدور اال  -ثالثا

، فالفرد يجب أن يعرف األدوار جتماعيوالدور اال ةجتماعيوتتاذ هذه النظرية مفهومي المكانة اال
وماذا يتوقع من غيره وما مشاعر هذا  ,ة لآلارين ولنفسه، حتى يعرف كيف يسلكجتماعياال

ًا وترتبط به اجتماعييتحدد  اجتماعية وضع الفرد في بناء جتماعيالغير. إن المقصود بالمكانة اال
 وكل مكانة بنمط من السلوك المتوقع وه ارتباطمع  ،وامتيازاتالتزامات وواجبات تقابلها حقوق 

 الذي يتضمن إلى جانب السلوك المتوقع ومعرفته، مشاعر وقيم تحددها الثقافة. جتماعيالدور اال
والراشدين الذين لهم  اآلباءمع  جتماعية عن طريق التفاعل االاجتماعيويكتسب الطفل أدوارًا 
رابطة التعلق، وتعتبر الذات المفهوم و أالعاطفي  باطرتبد من قدر من اال مكانة في نفسه فال

الثالث في نظرية الدور. ذلك ألنه إذا كان للطفل أن يتفاعل بنجاح مع غيره في مجتمعه فعليه 
ة الماتلفة. وهنا البد أن جتماعيالسلوك المتوقع منه والمصاحب للمكانات اال وأن يعرف ما ه

قعات. وأن يكون قادرًا على أن يحدد لنفسه ويعرف عن يعرف الطفل ويتعلم كيف يسلك وفقا للتو 
طريق اللغة ومراجعة النفس، ما إذا كان سلوكه سليما أم ال، وال يتحقق ذلك كله إال عندما يرى 

ها موضوعًا يمكنه من مراجعة اعتبار الطفل نفسه على أنه موضوع ذلك ألن نظرته إلى ذاته على 
من وجهة نظره بالطبع، وأيضًا الحكم على هذا السلوك.   سلوكه وتوجيهه كلما أمكن إلى األفضل

 :(2008 الداهري،)  اآلتيتين احدى أو كل من الطريقتانالدور عن طريق  اكتسابيتم و 
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عمره و أبتعليم طفلهما ضرورة مناسبة سلوكه لسنه  أحدهماو أالتعلم المباشر: فيقوم الوالدين  .أ 
متسمًا بالحزم والقوة ويرتدي المالبس التي ال جنسه ذكرًا ام أنثى، فيعلم الطفل أن يكون و أ

تشبهه باإلناث، وكذلك يتم تعليم البنت، وأيضًا تحدد األسرة للطفل في سن محددة أدوار 
 عدم الداول قبل االستئذان.و أمعينة مثل الحفاظ على ُأاته 

ارهم النماذج: يتاذ الطفل من المحيطين به نماذج تحتذى وقدوة، باإلضافة إلى فهمه ألدو  .ب 
                 .بنوكيفية تفاعلهم مع بعضهم البعض. الطبيب والمريض، المدرس والتلميذ، األب واال

 مزيرابعا: نظرية التفاعل الر 

يرجع الفضل في نظرية التفاعل الرمزي لكتابات تشارلز كولي، وجورج هيربرت ميد، ورايت ميلز. 
 :(2002، وسالمة وأبو رداحةمغلي بو أ) ومن أهم األسس التي تقوم عليها هذه النظرية

 ة، حقيقة عقلية تقوم على التايل والتصور.جتماعيأن الحقيقة اال .1
من االل الرموز، وقدرته على تحمل َمعاِن  االتصالالتركيز على قدرة اإلنسان على  .2

 وأفكار ومعلومات يمكن نقلها لغيرة.

له، ومن  اآلاريناالل تصور  وترى هذه النظرية أن تعرف الفرد على صورة ذاته يحدث من
له، ومن االل شعور ااص بالفرد مثل الشعور بالكبرياء. ومن  اآلاريناالل تصوره لتصور 
والتقدير،  كاالحترام، وما تحمله من تصرفاتهم واستجاباتهم لسلوكه اآلاريناالل تفاعل الفرد مع 

مرآة يرى فيها  اآلاريني أن ، فإنه ُيكون صورة لذاته، أاالستجاباتوتفسيره لهذه التصرفات و 
 االتصالجورج مد بدراسة عالقة اللغة بالتنشئة، حيث توجد عند اإلنسان قدرة على  واهتم  نفسه.

 جتماعيًا. ومع تعقد درجة البناء االاجتماعيوالتفاعل من االل رموز تحمل معان متفق عليها 
 اآلارينفهوم اآلار العام، فيرى نفسه و لديه م والتعميم فينم إلىوتنوع األدوار، فإن اإلنسان يلجأ 

س  مسلمًا على أسا وأفي جماعات مميزة عن غيرها، كأن يرى نفسه عربيًا على أساس قومي، 
ة، جتماعيولهذه الجماعات أثر مميز في عملية التنشئة اال ة.اجتماعيعضوًا في طبقة و أديني، 

ن هذه الجماعات التي يتفاعل معها كاألسرة وجماعة الرفاق وجماعة العمل، إذ أن لكل جماعة م
ات ااصة بها، إذ تتطلب عضوية أي من هذه الجماعات من اتجاهقيمًا ومعاييرًا و  باستمرارالفرد 

 (.1998جادو،  وبأ)الفرد تعلم أدوارها وقيمها ومعاييرها 
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 المتبادل جتماعيخامسا: نظرية التعاهد اال

سابقة  جتماعينظريات الماتلفة للتطبيع االيرى سيد أحمد عثمان صاحب هذه النظرية أن ال
وغيرها. ال تقدم بصورة منفردة  جتماعي، والدور االجتماعيالذكر مثل التحليل النفسي، والتعلم اال

، وذلك ألنها لم تبرز الدور اإليجابي جتماعيمجتمعة تفسيرًا شاماًل وكاماًل لعملية التطبيع اال وأ
أثناء  جتماعيالتعاهد اال وأ جتماعياال االلتزامين أهمية للطفل أثناء عملية تطبيعه، ولم تب

الذي أساسه  جتماعي، كما أنها أغفلت الجانب األاالقي لعملية التطبيع االجتماعيالتطبيع اال
في عملها إلحداث  جتماعي، ولم تبين أيضًا الكيفية التي تتكامل بها مؤسسات التطبيع االااللتزام

)همشري،  ومن أهم األسس التي تقوم عليها هذه النظرية ما يلي التغيير المطلوب في الطفل.
2003) : 

الذي يقوم على تعاهد  جتماعيأساس التفاعل اال والمتبادل ه جتماعيأن التعاهد اال .1
صريح بين أطراف هذا التفاعل. وبمعنى آار إن الطرف الذي يعطي يتوقع  وأضمني 

 مقابل لهذا العطاء.
 ومتكامل ال بد أن يكون توجه أعضاء هذا التنظيم نح اجتماعيأنه في أي تنظيم  .2

تبادليًا، بمعنى أن يعمل كل فرد في جماعة منظمة على تحديد سلوكه  اآلارينتوقعات 
نفسه،  وسلوكهم في ضوء توقعاته ه اآلارينمنه، بينما يحدد  اآلارينبناء على توقعات 

 ادلة.أي أن توقعات أعضاء الجماعة بالنسبة لبعضهم بعضًا متب
إن مطابقة سلوك أعضاء الجماعة لتوقعات أعضائها بعضهم أمام بعضهم اآلار،   .3

يؤدي إلى رضاهم، وزيادة درجة مسايرتهم لتوقعات الجماعة وقيمها ومعاييرها، والعكس 
عن التوقعات إلى عدم الرضا والقلق، وتقابله الجماعة بنوع  إذ يؤدي االنحراف صحيح،

 .نوعه ودرجته بحسب طبيعة الجماعة العقاب ياتلف وأمن الرفض 

 ةجتماعياالمؤسسات التنشئة  5.2.2

إنما  ,تلقاه الطفل في المؤسسات الرسميةة ليست عملية تعليم رسمي يجتماعيإن عملية التنشئة اال
الفرد ألساليب السلوك والعادات الفردية  اكتسابإذ يدال فيها  ,سع من ذلك بكثيرأو هي 

وهي كلها أمور تنتقل إلى الطفل عن طريق المحيطين به وفي  ,القيمات و تجاهاالوالمهارات و 
هذه المؤسسات  ااتالفوبالرغم من  .المواقف الحياتية المتعددة ومن االل مؤسسات متنوعة

ن كانت تاتلف وتتف إال أنها, وتنوعها ت فيما و اتعمل معًا في تشكيل شاصية الطفل حتى وا 
 ,والمدرسة ,والروضة ,األسرة :ومنها ,يد من المؤسساتوهناك العد بينهما في نوع التأثير.
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وغيرها. وقد أشارت البحوث إلى أنه عندما توجد  ,ودور العبادة ,ووسائل اإلعالم ,وجماعة الرفاق
تباينات تولد صراعات بين األفكار، والمثل والمهارات التي تنتقل عن طريق األسرة في مقابل ما 

 .ةميل إلى أن تصبح بطيئة وغير مؤكدفإن تنشئة الطفل ت ,سةالمدر  وأينتقل عن طريق الروضة 
فإنه عندما تكون جميع مؤسسات التنشئة متفقة ومتوافقة، فإن ذلك يقلل من  ,أارىومن ناحية 

ال بد من التكامل بين هذه المؤسسات وأيضًا وبناء على ذلك, الصراع والالط عند األطفال. 
ة التي يتلقها الطفل من جتماعيض في أساليب التنشئة االتعار  وأ ازدواجالتوافق حتى ال يحدث 

 التعاونيؤكد على  لذلك. يحدث اضطراب في تكوين شاصية الطفل بالتاليو  ,هذه المؤسسات
ًا )احمد اجتماعية القائمة على تربية الطفل وتنشئته جتماعيوالتكامل بين جميع المؤسسات اال

 االجتماعية.ه المؤسسات في التنشئة وفيما يلي توضيح ألدوار هذ (.2007ومحمد، 

 السرة -ال  أو 

إال أننا ال نكون ماطئين إذا قلنا أن األسرة  ,ةجتماعيعلى الرغم من تعدد مؤسسات التنشئة اال
ها الجماعة اإلنسانية اعتبار ب ,كلها مجتمعة فيما تغرسه في الطفل ارىتفوق المؤسسات األ

أن  حيثو  لى من عمره.و ها السنوات التشكيلية األلى التي يتعامل معها الطفل ويعيش فيو األ
برعاية  تقومهي ف ,لىو ل والوحيد للتربية المقصودة في مراحل الطفولة األو األسرة تعد المكان األ

اته وقيمه وأفكاره في اتجاهوتكوين  ,في بناء شاصيته راً آث الطفل وتهذيبه في أهم الفترات وأعمقها
بصفة عامة، فاألسرة هي التي تبدأ بتعليم الصغير اللغة بل وفي تشكيل حياته  ,كل ميدان

وهي التي  ,الابرات في المجاالت الماتلفة كتسابوتكسبه القدرة على التعبير بها، وتهيئة ال
والشذوذ السلوكي في الفترة المبكرة قبل أن تستفحل. وهكذا يتضح أن  االنحراف تداركتسرع في 

جتمع الذي تزوده بأعضاء جدد عن طريق التناسل، وتتولى المادي للم االستمراراألسرة وسيلة 
اته وعاداته اتجاهوذلك بتلقين قيمه ومعايير سلوكه و  ,المعنوي لهذا المجتمع االستمرارأيضًا 

 (.1998وطرائقه لألطفال )رمضان، 

 :2007))الناشف،   بناء إلى ما يليوترجع أهمية األسرة في تنشئة األ    

عليه من أفراد هي المكان األول الذي يتم فيه باكورة االتصال  أن األسرة وما تشتمل -
مما ينعكس على نموه  ,االجتماعي الذي يمارسه الطفل مع بداية سنوات حياته

 االجتماعي فيما بعد.
إن القيم والتقاليد واالتجاهات والعادات تمر بعملية تنقية من االل اآلباء لتأاذ طريقها  -

 وأكثر اصوصية.بصورة مصفاة  بناءاألإلى 
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األسرة هي المكان الوحيد في مرحلة الطفولة المبكرة للتربية المقصودة المصحوبة بتعلم  -
اللغة ومهارات التعبير، وال تستطيع أي وكالة أارى أن تقوم بهذا الدور نيابة عن أسرة 

 الطفل الطبيعية.
د األطفال األسرة هي أول موصل لثقافة المجتمع إلى الطفل، وهي المكان الذي يزو  -

 ببذور العواطف واالتجاهات الالزمة للحياة في المجتمع.
إن التفاعل بين األسرة والطفل يكون مكثفًا وأطول زمنيًا من الجهات األارى المتفاعلة  -

مع الطفل، لذا فإن تأثير األسرة على الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة في مجال التنشئة 
مًا بالمقارنة مع الوكاالت )الوسائط( األارى مثل األقوى واألكثر دو  االجتماعية هو

 األقران والمعلمين واإلعالم.
المادية والنفسية،  احتياجاتهاألسرة هي مصدر األمن بالنسبة للطفل، فهي التي تلبي  -

 ادمة يؤديها. وهي الجماعة اإلنسانية األولى التي تتقبل الطفل لذاته وبذاته ال لعمل أو
األمثل للحماية األولية التي تتميز فيها العالقات االجتماعية  تعتبر األسرة النموذج -

 على أساس من الود والحب.  والتعاونبالمواجهة بين أعضائها والترابط 
رساء القيم األاالقية بشكلها المبدئي البسيط في  - تحرص األسرة على تثقيف الطفل دينيًا وا 

بوسائط  واحتكاكهى العالم األوسع السنوات األولى قبل اروج الطفل من دائرة األسرة ال
 التثقيف والتنشئة االجتماعية األارى، ااصة في المجتمعات العربية واإلسالمية.

األسرة هي الجماعة المرجعية التي يعتمد عليها الطفل عند تقييمه لسلوكه في مرحلة  -
 .على النفس والرقابة الذاتية االعتماد

 رياض الطفال -ثانيا  

ضة مرحلة تربية ما قبل المدرسة، ومرحلة التهيئة للتربية المدرسية وليست حلقة مرحلة الرو  تعد  
من حلقاتها، وذلك ألن طبيعة التربية المدرسية تتطلب التقنين والتنظيم، وهذا ال يتناسب مع 

سيما وأن  الطبيعة الطفل في سن ما قبل المدرسة بما لديه من حاجات واصائص وقدرات، 
 ووالحرية، ويتعلم عن طريق اللعب والنشاط، ويعد اللعب ه ويحتاج إلى الحنالطفل في هذا السن 
التدريجي  االنتقالومن أهم أهداف رياض األطفال  السليم لطفل الروضة. والسبيل األفضل للنم

تاحة الفرصة له للتهيؤ للتعليم النظامي النمطي، وتتمثل  والبيت إلى ج وبالطفل من ج المدرسة وا 
لألطفال، ونموهم  جتماعيالتكيف اال وأة جتماعيطفال في تحقيق التنشئة االأهداف رياض األ

ات تجاهاالالحسي والحركي والتذوق الجمالي لديهم، هذا فضاًل عن إثارة دافعية االنجاز لديهم و 
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الشاصية الفردية من االل الابرات الجماعية باإلضافة إلى  ونم والمدرسة ونح وااليجابية نح
 (.1994س المبني على الابرات المباشرة للطفل )صوالحة وحوامدة، التعلم الملمو 

 المدرسة -ثالثا  

ة الرسمية التي تقوم بوظيفة التربية ونقل الثقافة المتطورة وتوفير جتماعيالمدرسة هي المؤسسة اال
مع من المؤسسة التي بناها المجت وهي ,ًا وانفعالياً اجتماعيجسميًا وعقليًا و  والظروف المناسبة للنم
وعندما يبدأ الطفل تعليمة في األسرة يكون قد قطع شوطًا ال بأس به في  أجل تحقيق أهدافه.

مزود بالكثير من المعايير  ووبالتالي يدال المدرسة وه ,ة في األسرةجتماعيالتنشئة اال
يث ة للطفل حجتماعيالدائرة اال عيتوس وات، وما تقوم به المدرسة هتجاهاالة والقيم و جتماعياال

ة بشكل منظم كما جتماعييلتقي بمجموعة من الرفاق، وكذلك يتعلم الطفل الكثير من المعايير اال
بين  التوفيقو االنفعاالت،  ضبطو ة جديدة، كأن يتعلم الحقوق والواجبات، اجتماعييتعلم أدوارًا 

لمدرسة السلوكي، وفي ا واالنضباط التعاون، وكذلك يتعلم اآلارينالحاجات الااصة به وحاجات 
 كافهشاصيته من جوانبها  ويتأثر التلميذ بالمنهج الدراسي بمعناه الواسع علمًا وثقافة وتنم

 .(2002، وسالمة وأبو رداحة)ابومغلي 

 النداد( -ماعة الرفاق )القران رابعا : ج

يبدأ الطفل مشاركة جماعة الرفاق بطريقة بسيطة جدًا. وكلما تقدم الطفل في العمر، تتغير 
 جتماعية وأهداف جماعة الرفاق، وتزداد ضبطًا وتنظيمًا نتيجة لنضج األطفال االأنشط

 (2009سليمان، )

حيث أن جماعة الرفاق جملة أفراد، تربط بينهم عالقات متبادلة ومتداالة، وال يمثل داول فرد 
تقوم جماعة فيها زيادة عددية فحسب، بل تغيرًا كيفيًا فيما ياص تأثيرها الوظيفية السلوكية فيه. و 

ة، فهي تؤثر في جتماعيالشلة بدور هام في عملية التنشئة اال وأاألقران  وأالصحبة  وأالرفاق 
ات األطفال، وحتى الكبار. وفي الصحبة، يجد الطفل مجموعة من األطفال اتجاهقيم وعادات و 

ا على ويحرص الفرد في أي مرحلة عمرية يصل إليه يتصل معهم ويقاربونه في العمر والميول.
إلى جماعة من األصدقاء يتقاربون معه في العمر من أجل تحقيق قدر من التفاهم  االنتماء

الصحبة ومدى ما و أالمتبادل، وقدر من اإلحساس المشترك. كما أن مدى تأثير الفرد بالجماعة 
ى مد ازداداتها ومعاييرها يتوقف على درجة عالقة الفرد بشلته، فكلما اتجاهيتقبله من قيمها و 

ه وتأثره بها ارتباطعليه الجماعة من أنماط سلوكية دل ذلك على قوة  اصطلحتتمثل الفرد لما 
 (.2013)الشربيني وصادق، 



44 
 

 االتصالخامسا : وسائل اإلعالم و 

تعد وسائل اإلعالم كاإلذاعة، والتليفزيون، والسينما، والكتب والمجالت، والصحافة، ووسائل 
ة وأهمها في جتماعيكة اإلنترنت من أاطر المؤسسات االالتكنولوجية وبااصة شب االتصال

مقروءة، يقصد منها و أمرئية و أة للطفل، بما تتضمنه من معلومات مسموعة جتماعيالتنشئة اال
 :(2003)همشري،  أكثر من التأثيرات التاليةو أإحداث  واحد 

 إحاطة الناس علمًا بموضوعات ومعلومات متعددة في ماتلف نواحي الحياة. .1
 لموضوعات وسلوكيات مرغوب فيها. انتباههموجذب  واستمالتهمراء الناس إغ .2
 والترويح وقضاء وقت الفراغ. للترفيهإتاحة فرصة  .3

دور وسائل اإلعالم قد تعاظم بشكل هائل, وفي ضوء ذلك من المالحظ في حياتنا المعاصرة, أن 
ن دل ذلك ل اإلعالم. ثقافي ما هو اال ثمرة من ثمرات وسائيذهب البعض إلى أن التغير ال وا 

معظم صور اإلبداع على شيء فإنما يدل على اطورة الدور الذي تلعبه هذه الوسائل, إذ أن 
واالتصال باآلارين, ومعايشة وسائل  واإلاتراع, واالكتشاف تكون الهامًا من وعي الابرة,

في تكوين ارزًا . إن كافة وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمطبوعة تلعب دورًا باإلعالم
شاصية الفرد وتطبيعة االجتماعي على أنماط سلوكية معينة, وتؤثر وسائل اإلعالم في عملية 

 تيسرو في كافة المجاالت تناسب كافة األعمار, التنشئة االجتماعية في نشر معلومات متنوعة 
شباع و ر, بما تقدمه من أفالم ووسائل أاباارى ألالتأثر بالسلوك االجتماعي في الثقافات ا ا 

 (.1998)ابوجادو،  التسلية والترفيةالحاجة إلى المعلومات واألابار, و 

هذه، إال إنه قد يكون لها تأثيراتها السلبية  االتصالوعلى الرغم من إيجابيات وسائل اإلعالم و 
ذا لم ياطط لها بدقة، فقد دلت نتائج الدراسات  وعلى الطفل إذا لم توجه على النح المطلوب، وا 

شورة على سبيل المثال أن األطفال يقلدون ما يشاهدون من عنف وعدوان في القصص في المن
المشاهدين تثير في نفوس األطفال أنواعًا غريبة من القلق قد يتط ور بعضها إلى  انتباهجذب 

القلق العصابي لديهم، وتبرز اطورة وسائل اإلعالم وشبكة اإلنترنت في الوقت الحاضر ما تبثه 
ت، وما تعرضه من رسومات وصور، وغيرها موجهة أصاًل للكبار، وما تتركه هذه من معلوما

أاالقية سلبية، وذلك لعدم وجود و ة اجتماعيوآثار نفسية و  انطباعاتالمواد في نفوس األطفال من 
ما يحول بينهم وبين المعلومات والمواد اإلعالمية غير الموجهة لهم، مما يستدعي ترشيد هذه 

بالمضمون الذي تقدمه لألطفال والكبار  هتمام هها، وأن يراعي القائمون عليها االالوسائل وتوجي
 (.2003على حد  سواء)همشري، 



45 
 

 دور العبادة -سادسا  

وفعال في حياة الناس، وبتأكيد القيم الالقية، وعبادة اهلل سبحانه  مهمتقوم دور العبادة بدور 
ودور العبادة تقوم بتنقية فكر  نس إال ليعبدوني".وما القت الجن واإل"وتعالى. يقول اهلل تعالى: 

يقاظ ضمائرهم، وضبط سلوكياتهم وتصرفاتهم. إن  البشر، وتطهير قلوبهم وتصحيح نفوسهم، وا 
عالن توبته، وتوجيه شكره هلل، بل وربط  دور المساجد مثاًل ال يتجلى فقط بربط المسلم بربه، وا 

دراكالفرد المسلم و  يه. ودور العبادة عمومًا تعلم الفرد التعاليم الدينية، ه لقيمته والمحافظة علا 
وتوجه  .فراداألبين  جتماعيومعايير السلوك، وتنمي ضمير اإلنسان وتضع أسس التفاعل اال

دور العبادة أساليبها إلى الكبار والصغار، وتحث األديان على تنشئة األطفال تنشئة دينية 
ة. جتماعييث أنها تعد مظهرًا من مظاهر البيئة االمع الكبار إلى دور العبادة، ح واصطحابهم

وأن دور العبادة كما عرف في كثير من المجتمعات القديمة والمعاصرة ال يقف تأثيرها عند كونها 
مكانًا لممارسة الشعائر الدينية، بل إنها كمؤسسات مارست تأثيرها في أعمق مظاهر الحياة 

 (.2013ة )الشربيني وصادق، جتماعياال

 الندية والجمعيات -عا  ساب

ة للطفولة لما تتميز به من جتماعيفي عملية التنشئة اال مهمتقوم األندية والجمعيات الايرية بدور 
اصائص تمكنها أن تكون قريبة من األفراد والتعامل معهم. ويتلاص أثر األندية والجمعيات 

 :(2003ي، )همشر  ة للطفولة فيما يأتيجتماعيالايرية في عملية التنشئة اال

 .اآلارينب لالحتكاكتشجيع الطفل  .1
 معياري مناسب. اجتماعيإمداد الطفل بإطار  .2
 ة بين األفراد.جتماعيتنمية العالقات اال .3
 ، والتضحية، واإلاالص في العمل.التعاونات اإليجابية مثل تجاهاالتنمية  .4
 ة.جتماعيوتقريبه بين ماتلف الطبقات اال جتماعيتوحيد السلوك اال .5
 .يات والنشاطات الرياضية الماتلفةالهواممارسة  .6

 ةجتماعيثامنا : المؤسسات البيئية واال

وتعمل على  جتماعية التي يتكون منها البناء االجتماعيويقصد بها الوحدات واألنماط البيئية اال
 تنظيم عالقة األفراد ببعضهم والمحافظة على إدراجهم في إطار ثقافي عام وسائد في المجتمع.

غير مباشر على  وأذه المؤسسات البيئة لكل العوامل الاارجية التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا وتمثل ه
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الفرد منذ تم اإلاصاب حتى آار حياته وتحدد العوامل الوراثية وتشمل البيئة بهذا المعنى 
يجابي في عمليجتماعيالعوامل المادية واال ة ة والثقافية والحضارية، وتلعب البيئة دورًا كبيرًا وا 

تكوين شاصية الطفل وتعيين أنماط سلوكية  وأة حيث تهتم في تنمية وتشكيل جتماعيالتنشئة اال
ة التي يعيش فيها الطفل منذ والدته جتماعيوأن البيئة اال أساليب في مجابهة مواقف الحياة. وأ

من االلها يكتسب الفرد أنماط و ة متميزة، اجتماعيفهي تشكل شاصيته وتحولها إلى شاصية 
ومن االل التنشئة  اآلارينمع  جتماعينماذج سلوكية وسمات شاصية نتيجة التفاعل االو 
وبعد ذلك يأتي دور المدرسة والرفاق  جتماعية، واألسرة تكون أبرز عوامل التأثير االجتماعياال

ووسائل اإلعالم ودور العبادة والنوادي والجمعيات ثم المجتمع الكبير، وكذلك تسهم البيئة 
ة جتماعياألدوار اال ااتالف وللفرد والدليل على ذلك ه جتماعياال وة في عملية النمالحضاري

لكل من الجنسين الذكور واإلناث في البيئات والثقافات الماتلفة ومن الاصائص البيئية المعايير 
 سليم، والبيئة وة واألاالق والتعاليم الدينية وكلما كانت البيئة صحية كلما كان النمجتماعياال

 .(2002، وسالمة وأبو رداحة)ابومغلي  والسيئة لها تأثير سيئًا على النم
 

 لمعاملة الوالديةا ساليبأف يتصن 6.2.2

 تمهيد

 ,جتماعيفي التأثير على تكوين الطفل النفسي واال مهماً ة دورًا جتماعيتلعب أساليب التنشئة اال
ة سليمة إال أن هناك اجتماعية ة دائما نتحدث عن تنشئجتماعيوعندما نتحدث عن التنشئة اال

ة غير سليمة، فقد تحدث بعض األاطاء تؤدي إلى تكوين أنماط سلوكية اجتماعيأيضا تنشئة 
 وأأسلوب معين  استمرارية وة هجتماعيغير مرغوب فيها. والذي نعنيه هنا بأساليب التنشئة اال

 .ثرها في تشكيل شاصيتهتكون لها أمجموعة من األساليب المتبعة في تربية الطفل وتنشئته و 
 وأات الوالدية هي اإلجراءات واألساليب التي يتبعها الوالدين في تطبيع تجاهاالوعلى هذا فإن 

ة وما يعتنقاه اجتماعيًا أي تحويلها من مجرد كائنات بيولوجية إلى كائنات اجتماعيائها ابنتنشئة 
 (.2007ات توجه سلوكهما في هذا المجال )احمد ومحمد، اتجاهمن 

متقبلين ألطفالهم بكمالهم  اآلباءنحوهم، فإذا كان  اآلباءات اتجاهكبيرًا ب تأثراً يتأثر األطفال 
، جتماعيونقائصهم، قلل ذلك من مشكالت األطفال وأسهم في تدعيم توافقهم الشاصي واال

نه الطفل وال يهتمون بشئو  و، فهم ال يشعرون بالحب نحالنباذين اآلباءبعكس ما يحدث في حالة 
أموره، ويشعر الطفل في هذه الحالة بأنه ليس له مكان في البيت الذي يعيش فيه وبأنه غير  وأ

سيئًا على مفهومه عن ذاته وعلى زيادة مشكالته في  تأثيراً مرغوب فيه وغير مطلوب، وهذا يؤثر 
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ائهما ابنتنشئة ات الوالدية هي اإلجراءات واألساليب التي يتبعها الوالدين في تجاهاالالكم والشدة. و 
ات الوالدية تجاهاالات توجه سلوكهما في هذا المجال. وألساليب اتجاهوما يعتنقاه من  ,اً اجتماعي

 (.1996)الكناني والموسوي،  اءبناألإيجابًا في شاصية  وأأثرها سلبًا 

الواحد  المجتمع داال وتاتلف ،آار إلى مجتمع من االجتماعية التنشئة أنماط تاتلف كما
 شذوذاً  أو ُيَعد  مرضاً  ما مجتمع مطلوبًا في معياراً  يعتبر ما إن بل االجتماعية، الطبقات فإاتالب

 في دورًا حيوياً  لها فإن إيجابية، أم سلبية األنماط هذه أكانت وسواء .آار مجتمع في وانحرافاً 
 لعطفبا تتسم بيئة في تنشأ التي الطفل أن شاصية فيه شك ال فمما األفراد، شاصيات تشكيل

 تولى أن يجب لذا بالصرامة والقسوة، يتصف جو في تنشأ التي الشاصية عن والحنان، تاتلف
 تعكس إلى فهي واإلرشاد، والتوجيه والدراسة االهتمام من الوالدية مزيداً  واألنماط األساليب هذه
 سيماتالتق من الكثير وهناك. فيه العامة السائدة الشاصية ونمط وهويته المجتمع طابع ما حد

 .(2008الزيود, )الرقب و  أنماط الوالدين في التنشئةالمتعلقة ب والتصنيفات

أنه يمكن تقسيم اساليب المعاملة الوالدية الى ثالث مجموعات تعبر عن Schaefer  ويرى شيفر
التسيب. وقد أضاف كل من فاروق سيد وميسرة طاهر  -التحكم  -ات التالية: التقبل تجاهاال

فقد بينا ثالثة أنواع  Bukatko & Daehler وديهلير وبوكاتك ماأ التذبذب. وبعدًا رابعًا ه
ات الوالدية من االل عرضهما لمجموعة من الدراسات الااصة بالعالقات األسرية. وهذه تجاهلال
يصال معايير  استعمال تجاهااليتضمن هذا  -ات هي: التبليغ تجاهاال أساليب التفسير والشرح وا 

أساليب القسوة والتسلط، كالعقاب  استادام تجاهاالويتضمن هذا  -أكيد القوة واضحة السلوك. ت
أساليب الرفض  استادامويتضمن  -تفسير. سحب الحب  وأالجسمي وفرض الطلبات دون شرح 

، التسلطو هي:  ,اتاتجاهإلى ثالثة   Dianna Baumrindديانا بومريند وتوصلت  واإلهمال.
سحب الحب. كما توصل كل من  وأاإلهمال  وا رابعًا هاتجاه تأضافالسواء، ثم و التساهل، و 

بإطار نظري  واالستعانةاعيل ورشدي فام بعد عدة دراسات على األسرة المصرية اسمعماد الدين 
بأي تصنيف أار متعارف  االلتزاموالطفل مع عدم  اآلباءتصورًا فيه العالقة الديناميكية بين 

 وأالتدليل و اإلهمال، و الشديدة،  الحمايةو هي: التسلط،  ,ديةات والاتجاهعليه، توصال إلى ثمان 
 (.2000السواء )الكتاني، و التفرقة، و التذبذب، و النفسي،  لمثارة األوا  القسوة، و التساهل، 
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 :كما يلياليب المعاملة الوالدية تصنف اسو 

 ال: االساليب السويةأو 

أي من  ,لحقائق التربوية النفسيةيقصد به ممارسة األبوين لألساليب السوية من وجهة نظر ا
منطلق وجهة النظر الموضوعية وليس وجهة النظر الشاصية التي يمر بها أحد الوالدين 

 (.1998)رمضان، 

 واالستقرارإن األسرة السوية الطبيعية هي األسرة التي تشيع بين أفرادها عناصر األمن والسكينة 
، وال يجد جتماعيحتى يتم التوافق النفسي واالطفة بين أعضائها، وتعم السعادة والمحبة والعا

السليم، وهي كذلك تعي دورها ومسؤولياتها  تجاهاالأطفال هذه األسرة أية صعوبة في التكيف مع 
 يت بشكل هادئ ومتزن دونما تعقيدجيدًا تجاه أطفالها، حتى تستمر الحياة داال نطاق الب

 (.2006)العكالية، 

على  األسلوبويعتمد هذا  ,سلوب الحرية والديمقراطية في المعاملةاألساليب السوية على أ تقومو 
وتوفير كافة المعلومات التي  ,شاصية الطفل في المنزل، والعمل على تنمية شاصيته احترام

ويحقق هذا للطفل  ,والنتائج الماتلفة االحتماالتوأن يأاذ قراره بعد توضيح كافة  ,الطفل يحتاجها
يقوم  ووه ,يحقق األمن النفسي للطفل األسلوبسع ومعلومات أكثر. هذا و أ ااتيارو حرية متزايدة 

ويجب أن نوضح أهمية ثبات األساليب التي يتعامل بها  ,واالستقرارعلى عناصر الحب والقبول 
 (.2007حمد ومحمد، أالنفسي للطفل ) االستقرارالطفل ألنها شرط أساسي لتحقيق 

السواء  اتجاه ارتباطع العالقة بين الطفل ووالديه، لقد بينت جميع الدراسات الااصة بموضو 
وضبط  ,اآلارينوالعالقة الجيدة ب ,واإلبداع ,والقدرة على تحمل المسؤولية ,بالثقة بالنفس إيجابياً 
االنفعالي وتصوراتهم  واتزانهم اآلباءبنضج  ارتبط أارى جهةومن  ,مناآل رتباطواال ,الذات

هنا يمتلكون قيمًا وقواعد  اآلباءأن  إلىBowlby  ا. فيشير بولبيالطفولة وحاجاته العلمية لمفهوم
الذاتي للطفل  االستقالل، ويهتمون بتنمية ألبنائهممحددة وواضحة قادرين على إيصالها 

 بصحبته ومساعدته في حال طلب العون.  واالستمتاع احترامهويشجعونه على ذلك مع 

، في دراستها إلى أن أساليب السواء Dianna Baumrind( 1973)  كما توصلت ديانا بومريند
 ,وينقلون توقعاتهم بوضوح ,الموثوق بهم، فهم يستعملون الثواب أكثر من العقاب اآلباءتميز 

ويستمعون له ويشجعونه على  ,ويزودونها بالشرح لمساعدة الطفل على فهم أسباب المطالب
 (.2000كتاني، هنا يتصف بالمساندة والتقبل )ال اآلباءالحوار. فتفاعل 
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 الساليب غير السوية -ثانيا  

 الحماية الزائدة. 1

اضاعه لكثير من القيود ومن أساليب الرعاية الزائدة  فرض الحماية الزائدة على الطفل، وا 
والاوف الزائد على الطفل وتوقع تعرضه لألاطار من أي نشاط. حيث يحرص الوالدين 

شؤونه لدرجة إنجاز الواجبات والمسؤوليات التي على حماية الطفل والتدال في كل  أحدهماو أ
الحماية الزائدة  اتجاهقراره بنفسه فاألم التي تتبنى  اتااذيستطيع القيام بها، فال يتاح للطفل فرصة 

 ااتيارو أها تعتمد على عدم إعطائه الفرصة للتصرف في كثير من أموره كمصروفه ابنو نح
عليه زميل... إلخ، بل تتحمل  اعتدىع عن نفسه إذا ما الدفاو أأطعمته يفضلها،  ااتيارو أمالبسه 

 نيابةمالبسه  ااتيار، و هنقودعنه كل هذه األمور حيث تحدد له جهة صرف  نيابةهي نفسها 
عنه... إلخ، دون إشراكه في هذه األمور التي تعتبر من أموره الااصة فهي تاتار له أصدقاءه، 

ذا ما  لإلفراط في الرعاية أن  ارىومن المظاهر األ نه.أحدهم عليه قامت بالدفاع ع اعتدىوا 
 ,المرض وأمن الاطر  ائهبنأره القلق لدرجة الفزع حول سالمة و امن يس اآلباءيوجد أحد من 

ويتابع كل  ,فيعرض نظامًا معينًا عليهم اوفًا على صحتهم ويشرف على لعبهم حتى في المنزل
لى غير ذلك من مظاهر اإلفراط في حركات أطفاله وسكناتهم اوفًا من تعرضهم للاطر إ

المواقف الجديدة وال يعتمد  اقتحامياشى  هياباً  شاصاً ويالق مثل هذا النمط من التربية  ,الرعاية
على نفسه حيث أن اإلفراط في حماية الطفل يؤدي إلى حرمانه من الفرص التي تساعده على 

وبهذا  ,يستطيع تحمل مسؤولية نفسه وال ,اآلارينالتعلم ونجده يلقي بكثير من المسؤوليات على 
لذلك فإن مثل هذا الطفل يتعرض إلى فشل  ,الابرات الماتلفة كتسابيفقد كل إمكانياته للتعلم وال

 (.2007كبير في نواحي التكيف والتوافق )احمد ومحمد، 

 التسلط. 2 

 وأفل التلقائية يهما على الطفل، والوقوف أمام رغبات الطأاألم ر  وأيفرض األب  األسلوبفي هذا 
مشروعة. ومن األمثلة كانت  ولحتى  ,منعه من القيام بسلوك معين لتحقيق رغباته التي يريدها

: أن يفرضا على الطفل التعامل ائهمابنأفي معاملة  تجاهاالالوالدين لهذا  استادامالواضحة على 
 لعابأعينة مثل ه لعبة مابنيفرض األب على  وأمالبس معينة،  وارتداءمع أطفال معينين، 

الكمبيوتر ألنه يريد لطفله أن يكون مهندسًا في المستقبل، وهما يفعالن ذلك دائمًا حتى يسلم 
 الوالدين ألسلوب التسلط، بأن الضمير الالشعوري استادامالطفل قيادته دومًا لهما. ويمكن تفسير 

ر صارمة، وقد يكون معايي المتصاصهقويًا متزمتًا نتيجة  اآلباء)الذات العليا( لدى بعض 
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 أبنائهراجعًا إلى عدم رضا األب عن نفسه، لذلك ينشد الكمال في  األسلوبالوالدين لهذا  استادام
الوالدين ألسلوب التسلط تكوين أطفال اائفين دائمًا من  استادامبفرض تسلطه. ويترتب على 

فاءة والحيرة، غير ، يشعرون بعدم الكاآلارينالسلطة، اجولين، حساسين، يشعرون بالاوف من 
. وغالبا ما يرتكبون األاطاء في غياب اتبارواثقين بأنفسهم واصوصا عند مواجهة مواقف اال

نتيجة  مكبوتاتهمن مذعورين. كذلك فإنهم ينفسون من يبينما يكونوا أمام السلطة اائف السلطة،
تالفها)الكناني والموسوي،   (.1996التسلطية بالتعدي على ممتلكات الغير وا 

 التدليل الزائد. 3

له، وعدم توجيهه و االذي يح وفي تشجيع الطفل على تحقيق رغباته على النح تجاهااليتمثل هذا 
تشجيع  تجاهاالالتي يمر بها، وقد يتضمن هذا  ولتحمل أي مسؤولية تتناسب مع مرحلة النم

أي نقد قد  ات تعتبر عادة غير مرغوب فيها، وحتى الدفاع عنها ضديالطفل على القيام بسلوك
شاصية قلقة، مترددة، تتابط في سلوكها بال  تجاهاال. ويترتب على هذا اآلارينيصدر من 

حدود، وربما تكون شاصية متسيبة كثيرًا ما تفقد ضوابط السلوك المتعارف عليها،  وأقواعد 
يستطيع  مستهترًا في كبره، غير محافظ على مواعيده، وال ووبذلك فإن الطفل المدلل غالبًا ما ينم

 (.2003)همشري،  ليهإتحمل أي مسؤولية يعهد بها 

 نمط القسوة في التنشئة والمعاملة. 4

يتجلى هذا النمط في ممارسة العقاب البدني والنفسي الشديد على الطفل، واإلكثار من لهجة 
الرفض من أجل ترويضه لقبول الطاعة المطلقة، ولقد أشارت بعض الدراسات إلى أن ممارسة 

القسوة مع الطفل قبل النضوج يؤدي به إلى الميل للنزعة العدوانية. وأن إتباع أسلوب  أسلوب
ل الطفل أن ينف س عن مكنونات و االقسوة هذا يالق من الطفل شاصية ناقمة متمردة قاسية، ويح

ن لم اآلارينتاريب ممتلكات  وأنفسية ومشاعره الدفينة بأية وسيلة كانت كإيذاء الغير،  ، وا 
إنه يشعر باأللم الشديد، وهذا يؤثر على شاصيته، وكذلك فإن العقاب النفسي كاللجوء يستطع ف

الشديد، والتهكم المرير والسارية تجعل الطفل ضعيف الثقة بنفسه )العكالية،  االنتقادإلى أسلوب 
2006.) 

 )التذبذب( االتساقعدم . 5

ل أنهما ال يعامالنه معاملة واحدة في معاملة الوالدين للطفل من اال االتساقويتمثل أسلوب عدم 
في الموقف الواحد، بل إن هناك تذبذبًا قد يصل إلى درجة التناقض في مواقف الوالدين، وهذا 
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 األسلوبيجعل الطفل ال يستطيع أن يتوقع رد فعل والديه إزاء سلوكه كذلك يشمل هذا  األسلوب
والوقتي وليس هناك أساس ثابت  الطفل أن معاملة والديه تعتمد على المزاج الشاصي، إدراك

لسلوك والديه نحوه. وفضاًل عما يعكسه تباعد وجهتي نظر كل من األب واألم في عملية 
 استمالةكل منهما  فيحاولالعالقات فيما بينهما،  اضطرابالتنشئة، فإنه قد يكون مؤشرًا على 

صالح الطفل ذاته، الذي يرتضيه بصرف النظر عن  وتنشئته على النح وأالطفل إلى جانبه، 
 واهتزاز، ويعرضه للتمزق بين األب واألم، واالزدواجيةما يصيب الطفل بالحيرة والشك والتردد و وه

ويشير  ة لديه.جتماعيالمعايير اال اضطرابثقته بهما، وشعوره بالضياع بينهما، وفضاًل عن 
، فضاًل عن الق عدم يمثل منااًا مالئمًا للعدوان االتساق)موسن وآارون( إلى أن أسلوب عدم 

 وحيث ال يستطيعون التمييز بين ما ه ,لمشاعر اإلحباط عند األطفال ومشاعر الحيرة االتساق
في  االتساقعدم  ارتباطإلى   Hamilton  (1985)غير مقبول. ويشير هاميلتون ومقبول وما ه

وجدت في بيوت  االنحرافالوالدية بالسلوك غير التوافقي لألطفال، حيث أقل معدالت  المعاملة
من بيوت فيها األب مجرم واارج على القانون،  اءبناألكان الوالدين متسقين في نظامهما، وأن 

ليلة، أبو لدى األطفال قليلة ) االنحرافلكن الوالدين متسقان في ممارستهما النظامية، كانت نسبة 
2002.) 

 يز في المعاملةيالتفرقة والتم. 6

ترتيب و أاء والتفضيل بينهم بسبب الجنس بناة بين االو اد عدم المسالتفرقة في تعم اتجاهيتمثل 
تمييز الولد األكبر  وأالسن... إلخ، ومن األمثلة على ذلك تفضيل الذكر على األنثى، و أالمولود 

 تجاهاالما يترتب على هذا  وغالباً عن إاوته وأاواته في المأكل والملبس والمصروف وغيرها. 
على  وأتأاذ دون أن تعطي، تحب أن تستحوذ على كل شيء لنفسها  شاصية أنانية تعودت أن

، شاصية تعرف ما لها وال تعرف ما اآلارينعلى حساب  وأفضل األشياء لنفسها حتى ول
والحقد المبطن على األخ  ,ما تتولد لديهم الغيرة الشديدة عليها. أما بالنسبة لإلاوة واألاوات فغالباً 

لى زي وأ  (.2003ادة العدوانية نحوه )همشري، األات المميزة، وا 

 همالاإل. 7

في ترك الطفل دون تشجيع على السلوك المرغوب، ودون عقاب على  تجاهاالويظهر هذا 
ما ينبغي عليه أن و أالسلوك غير المرغوب فيه، وكذلك ترك الطفل دون توجيه لَم يجب أن يفعله، 

، أنه حين يتكلم الطفل ويتحرك تتركه أمه جاهتاالالوالدين هذا  استادامومن األمثلة على  يتجنبه.
ذا عاد  ذا طلب األكل تتركه يعده بنفسه في عمر ال يسمح له بذلك، وا  دون ضوابط لسلوكه، وا 
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مشورتهما في عمل واجبه المدرسي، فإنهما يتركانه و أمن المدرسة ليطلب مساعدة أحد الوالدين 
مرغوب فيه من قبل الطفل، وهذا يحرم الطفل دون توجيه، كما يظهر اإلهمال في إثابة السلوك ال

الوالدي عن عدم التوافق األسري الناتج عن  تجاهاالمن حاجته إلى اإلحساس بالنجاح. وينتج هذا 
اء، وقد يكون نتيجة أم مهملة بنأحدهما في االو ألعدم رغبة الوالدين و أالمحطمة  الزوجيةالعالقات 

أمام و أفي مجالسة جاراتها و أالتلفون مع صديقاتها  ال تعرف واجباتها فتقضي يومها تتحدث في
شباع حاجاتهم. ويترتب على و أائها ابنعن مساعدة  انشغالالتلفاز. وبذلك فهي دائما في   تجاهاالا 

أسرته، كما يفقد اإلحساس بحبهم لطفل اإلحساس بمكانته عند الوالدي المتسم باإلهمال: فقدان ا
شاصيات قلقة مترددة، تتابط في سلوكها بال قواعد و ال ذو اليهم. كذلك نشأة أطف وانتمائهله 
حدود فاصلة واضحة، وغالبًا ما يصبح الطفل من الشاصيات المتسيبة غير المنضبطة في أي و أ

في  افتقدهاة التي جتماعيعمل يقوم به، فال يحترم حقوق الغير، بل يصبح فاقدًا للحساسية اال
 (.1996أسرته )الكناني والموسوي، 

 ثارة اللم النفسيإ. 8

ويتمثل في جميع األساليب التي تعتمد على إثارة األلم النفسي، وقد يكون ذلك عن طريق إشعار 
واألمهات يبحثون عن أاطاء  اآلباءالطفل بالذنب كلما أتى سلوكًا غير مرغوب فيه فبعض 

ه مترددًا في أي الطفل ويبدون مالحظات نقديه هدامه لسلوكه مما يفقد الطفل ثقته بذاته، ويجعل
شاصية  تجاهاالعمل يقدم عليه اوفًا من حرمانه من رضا الكبار وحبهم ويترتب على هذا 

 (.2007نفسها )احمد ومحمد، و منطوية غير واثقة من نفسها توجه عدوانها نح انسحابيه
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 الدراسات السابقة 3.2

 , هي:وراالعربية واألجنبية في ثالثة محموجزًا ألهم الدراسات المحلية و  عرضاً يتضمن هذا الجزء 

 الذكاء االنفعالي. تناولتدراسات  :لو المحور األ -
 أساليب المعاملة الوالدية.  تناولتدراسات  :والمحور الثاني -
 العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والذكاء االنفعالي. تناولتدراسات  :والمحور الثالث -

 الذكاء االنفعالي اولتتنل: دراسات والمحور ال  1.3.2

 الذكاء االنفعالي تناولتدراسات عربية  -1.1.3.2

الفروق في الذكاء االنفعالي لدى طالب جامعة  إلىالتعرف  (2014دراسة مشاقبه ) هدفت
الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية التي تعزى لنوع التاصص )إنساني، علمي(، 

لى، رابعة(، كما هدفت أو التي تعزى لمستوى السنة الدراسية ) والفروق في الذكاء االنفعالي،
القرار، وتكونت العينة من  اتااذالعالقة بين الذكاء االنفعالي والقدرة على  إلىالدراسة التعرف 

في هذه  استادم( طالبًا من طالب جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، و 216)
القرار، وقد اسفرت النتائج عن فروق دالة  اتااذاالنفعالي، ومقياس الدراسة مقياس الذكاء 

إحصائيًا في الذكاء االنفعالي تعزى لنوع التاصص، وكانت النتيجة لصالح التاصصات 
كما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي تعزى لمستوى السنة  اإلنسانية،

القرار لدى  اتااذعالقة دالة إحصائيًا بين الذكاء االنفعالي و الدراسية، وأسفرت النتائج عن وجود 
 طالب جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية.

باإليجابية لدى  الذكاء االنفعاليعالقة  إلىالتعرف  ((2013 دراسة علوان والنواجحةوحاولت 
( طالبًا وطالبة، 247ن )طلبة جامعة األقصى بمحافظات غزة، وقد تكونت عينة الدراسة م

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود ارتفاع في  .ومقياس االيجابية الذكاء االنفعاليمقياس  استادمو 
، كما توصلت نتائج الدراسة إلى ارتفاع في (%86.(71 حيث بلغت النسبة ,درجات الذكاء

يه دالة رتباطا، وبينت نتائج الدراسة وجود عالقة (%72.83) درجات اإليجابية حيث بلغت
ضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين و أواإليجابية، كما  الذكاء االنفعاليإحصائيًا بين 

واإليجابية، لصالح اإلناث، كما توصلت النتائج إلى وجود  الذكاء االنفعاليالذكور واإلناث في 
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 ولإليجابية نفعاليالذكاء االفروق دالة إحصائيًا بين طلبة التاصصات العلمية واألدبية في 
لصالح طلبة التاصصات العلمية، كما أظهرت نتائج دراسة الحالة تدني مستوى اإليجابية لدى 
البعض يعزى إلى أساليب التنشئة الوالدية غير السوية، وانافاض المستوى االقتصادي 

 والثقافي لألسرة. جتماعيواال

, الجامعي االندماجومستوى  نفعاليالذكاء اال( إلى معرفة مستوى 2012دراسة القاضي ) وسعت
لدى الطلبة  الذكاء االنفعاليالجامعي والفروق في  باالندماج الذكاء االنفعاليعالقة  إلى التعرفو 

إنساني(، حيث  -س. والتاصص )علميالمستجدين في كلية التربية جامعة تعز وفقًا لمتغير الجن
نية في كلية التربية صات العلمية واإلنساوطالبة من التاص ا( طالب340تكونت عينة البحث من )

 .الجامعي االندماجمقياس ، و ن للذكاء الوجدانيو أالباحث مقياس بار  استادموقد  من الجنسين.
توصل الباحث إلى أن طالب كلية التربية المستجدين لديهم مستوى منافض من االندماج و 

صل الباحث إلى وجود عالقة ، كما تو الذكاء االنفعاليفي الجامعي وكذلك مستوى منافض 
واالندماج الجامعي لدى الطلبة المستجدين في كلية  الذكاء االنفعالييه موجبة بين مستوى ارتباط

 ارتباط( وهي درجة تشير إلى أن هناك 0.85) رتباطالتربية جامعة تعز حيث بلغ معامل اال
لباحث إلى أن هناك فروق في ، كما توصل اواالندماج الجامعي الذكاء االنفعاليإيجابي قوي بين 

يتفوق ( حيث 0.05بعض مكونات الذكاء االنفعالي بين الذكور واإلناث عند مستوى داللة )
ة، جتماعيوالتي تتضمن مهارات التعاطف والمهارات اال شاصيةنيالباإلناث عن الذكور ببعد 

حث إلى انه اصل البالضغوط والمزاج العام، كما تو  إدارةبينما يتفوق الذكور عن اإلناث ببعد 
( وفقًا 0.05ليس هناك فروق في متوسطات مكونات الذكاء االنفعالي الرئيسية عند مستوى )

 إنسانية(. -لمتغير التاصصات )علمية 

أثر مكان اإلقامة والجامعة والتفاعل بينهما على الذكاء  (2011دراسة الجهني )تقصت  
ينهما على الذكاء االنفعالي والعالقة بين االضطرابات االنفعالي, وأثر تعليم األم واألب والتفاعل ب

( 215واالضطرابات السلوكية, وقد أجريت الدراسة على عينة بلغت ) ,السلوكية وقلق المستقبل
من كليات  ,( طالبًا من جامعة الطائف145( من جامعة الملك عبد العزيز, و)70طالبًا منهم )

المستقبل, واالضطرابات  لذكاء االنفعالي ومقياس قلقماتلفة بالجامعتين, طبق عليهم مقاييس ل
أو التفاعل  ,أو الجامعة ,وقد أسفرت النتائج عن عدم وجود تأثير لمتغير مكان اإلقامة .السلوكية

 الدرجة الكلية. أملألبعاد  سواءً بينهما على الذكاء االنفعالي 
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وقلق  الذكاء االنفعاليبين ية رتباطالعالقة اال إلىالتعرف  (2010دراسة الجنيدي ) هدفتو 
إلى الكشف عن  هدفتاالمتحان لدى طلبة الثانوية العامة )التوجيهي( في مدينة الاليل. كما 

وقلق االمتحان، ومعرفة الفروق لديهم في تلك الدرجات في ضوء متغيرات  الذكاء االنفعاليدرجة 
( طالبًا وطالبة 246سة من )وقد تكونت عينة الدرا كاديمي(ألالفرع او وهي )الجنس،  ,الدراسة
العشوائية. ولتحقيق أهداف الدراسة  الطبقيةبالطريقة  ااتيروا، ا( إناث148)و ا( ذكور 98منهم )

 Scuhtte الذكاء االنفعاليمقياس  :وهما ,قامت الباحثة بتطبيق أداتين على عينة الدراسة
ارتفاع درجة لدراسة نتائج ا هرتأظSpielberger (1980 .)( ومقياس قلق االمتحان 1998)

بجميع أبعاده، وتوسط درجة قلق االمتحان بجميع أبعاده لدى طلبة الثانوية  الذكاء االنفعالي
 الذكاء االنفعاليية دالة إحصائيًا بين درجة ارتباطالعامة في مدينة الاليل. عدم وجود عالقة 

دالة إحصائيًا بين درجة  ية عكسيةارتباطودرجة قلق االمتحان على الدرجة الكلية، وجود عالقة 
كما تبين عدم وجود فروق في درجة  العاطفة ودرجة قلق االمتحان على الدرجة الكلية. إدراك

على الدرجة الكلية وعلى جميع األبعاد ُتعزى للجنس وللفرع األكاديمي باستثناء  الذكاء االنفعالي
كما أشارت النتائج إلى عدم  حيث وجدت فروق وذلك لصالح الفرع العلمي. ,العاطفة إدراكُبعد 

وجود فروق في درجة قلق االمتحان على الدرجة الكلية وعلى جميع األبعاد ُتعزى لمتغير الجنس 
 ولمتغير الفرع األكاديمي.

العالقة بين الذكاء االنفعالي والصحة العامة والرضا  إلىالتعرف  (2008دراسة عبد اهلل ) هدفت
من سكان محافظة الاليل،  الفلسطينيينيرات لدى عينة من وعالقتها ببعض المتغعن الحياة. 

الذي أعده  الذكاء االنفعاليالباحث مقياس  استادم. و ا( شاص200وتكونت عينة الدراسة من )
س ( ومقياDianer ،1985( ومقياس الرضا عن الحياة الذي أعده )Schutte،1988سكوت )

مرتفعة ودرجة الصحة العامة متوسطة  نفعاليالذكاء االأن درجة النتائج أظهرت و الصحة العامة. 
 الذكاء االنفعاليودرجة الرضا عن الحياة متوسطة، وال توجد عالقة بين الدال الشهري ودرجة 

، وهناك فروق في الجنس الذكاء االنفعاليوال يوجد عالقة بين الصحة العامة والرضا عن الحياة و 
 توجد فروق حسب مستوى التعليم.وال  الذكاء االنفعاليلصالح الذكور في درجة 

العالقة بين الذكاء االنفعالي ومجموعة من  إلى التعرف ((2007ر دراسة المصد هدفت
( 219المتغيرات االنفعالية تمثلت في وجهة الضبط وتقدير الذات والاجل. وبلغ حجم العينة )
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 استادامزة، وقد تم طالبًا وطالبة من طالب المستوى الثالث بكلية التربية بجامعة األزهر بغ
مجموعة من المقاييس  للحصول على البيانات من أفراد العينة، وهي مقياس الذكاء االنفعالي، 

احث إلى مجموعة ، وقد توصل البمقياس الاجل، ومقياس تقدير الذاتومقياس وجهة الضبط، 
االنفعالي  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الذكاء من النتائج أهمها
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعي ومنافضي الذكاء االنفعالي في و  لصالح الذكور.

عدم وجود فروق ذات كما أظهرت النتائج  تقدير الذات لصالح ذوي الذكاء االنفعالي المرتفع.
 وأشارت داللة إحصائية بين مرتفعي ومنافضي الذكاء االنفعالي في وجهة الضبط والاجل.

وجود تأثير دال إحصائيا للذكاء االنفعالي على كل من وجهة الضبط وتقدير الذات إلى النتائج 
 والاجل.

فاعلية برنامج إرشادي جمعي على مستوى  إلىالتعرف  (2007عياش ) دراسة أبو هدفتو 
على عينة قوامها  الاجل والذكاء االنفعالي لطلبة الصف العاشر في شمال محافظة الاليل،

( من اإلناث، وقد تم تقسيم أفراد 24( من الذكور، و)24البًا وطالبة موزعين إلى )( ط48)
ت الباحثة مقياسين للدراسة: استادم، وقد إلى مجموعتين )تجريبية وضابطة( الدراسة عشوائياً 

 لت الدراسة إلى النتائج التالية:ل مقياس الاجل، والثاني مقياس الذكاء االنفعالي. وقد توصو األ
في درجة الاجل لدى طلبة الصف العاشر في شمال محافظة فروق ذات داللة إحصائية توجد 

 الاليل تعزى إلى الطريقة )ضابطة، تجريبية( ومتغير الجنس، والتفاعل ما بين الطريقة والجنس.
في درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الصف العاشر في توجد فروق ذات داللة إحصائية كما 

ليل تعزى إلى الطريقة )ضابطة، تجريبية( ومتغير الجنس، والتفاعل ما بين شمال محافظة الا
في درجة الاجل لدى طلبة فروق ذات داللة إحصائية  وأشارت النتائج وجود الطريقة والجنس.

 الصف العاشر في شمال محافظة الاليل ودرجة الذكاء االنفعالي لديهم.

لذكاء االنفعالي والسعادة والثقة بالنفس إلى معرفة مستويات ا (2007) ةدراسة جود هدفت
 ا( طالب231والعالقة بين الذكاء االنفعالي والسعادة والثقة بالنفس لدى الطلبة. تكونت العينة من )

( من 146( من الطلبة ذكور و)85وطالبة من طلبة جامعة األقصى في غزة، حيث كان )
 ،االنفعاليمقياس الذكاء  استادمت الدراسة هم بطريقة عشوائية. وبالنسبة ألدواااتيار اإلناث، تم 

أظهرت النتائج أن درجة الذكاء االنفعالي بين طلبة و  ،ومقياس السعادة ، ومقياس الثقة بالنفس
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جامعة األقصى كانت عالية. وأن درجة السعادة كانت عالية، وبالنسبة لمستوى الثقة بالنفس كان 
ابية بين الذكاء االنفعالي والسعادة والثقة بالنفس. أنه يوجد عالقة إيج ارىمقبول، والنتيجة األ

وأنه ال توجد فروق في مقياس الذكاء االنفعالي تعزى للنوع، وال توجد فروق في مقياس السعادة 
 تعزى للنوع، وال توجد فروق في مقياس الثقة بالنفس تعزى للنوع.

ل من التحصيل والدراسي بك الذكاء االنفعاليعالقة  إلىالتعرف  (2005دراسة موسى ) هدفت
والذكاء العام لدى طالب الجامعة، وهدفت الدراسة إلى تعريب وتقنين مقياس اسكوت وآارون ، 

( طالبًا وطالبة من تاصصات ماتلفة في كلية التربية بجامعة 394وتكونت عينة الدراسة من )
ار القدرة العقلية لموسى من تعريب وتقنين الباحث واات الذكاء االنفعاليمقياس  استادمالزقازيق و 

وكشف درجات التحصيل الدراسي للطالب. وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق بين الطالب 
تبعًا للعمر وال توجد عالقة  الذكاء االنفعاليوتوجد فروق في  الذكاء االنفعاليوالطالبات في 

والذكاء  الذكاء االنفعالي ية بينارتباطوالتحصيل وال توجد عالقة  الذكاء االنفعاليبين  ةيارتباط
 العام.

وكل من الذكاء  الذكاء االنفعاليية بين رتباطالعالقة اال إلىالتعرف  ((2002دراسة عجوة  هدفت
( 194( طالبًا و)64المعرفي والعمر، والتحصيل الدراسي، والتوافق النفسي، وتكونت العينة من)

وكل من  الذكاء االنفعاليحصائيًا بين طالبة وقد أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة دالة إ
الذكاء الذكاء المعرفي، والتحصيل، في حين كشفت النتائج عن وجود عالقة دالة إحصائيًا بين 

والتوافق النفسي، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين البنين والبنات على مقاييس  االنفعالي
عدم وجود فروق بين ذوي االاتصاصات  الثالث، وكذلك كشفت الدراسة عن الذكاء االنفعالي

 الثالثة. الذكاء االنفعاليالعلمية واألدبية على مقاييس 

 تناولت الذكاء االنفعالي أجنبيةدراسات  -  2.1.3.2

دراسة بهدف التعرف إلى  (,Alumran and Punamaki (2008 بوناماكيو أجرت العمران 
( من المراهقين 312كونت عينة الدراسة من ). وتالذكاء االنفعاليالفروق الجنسية والعمر في 

هم عشوائيًا من مدارس متوسطة، وثانوية، وطلبة من جامعة البحرين. أكملوا ااتيار البحريين تم 
ايجابيًا دااًل إحصائيًا  ارتباطن للذكاء العاطفي. وتوصلت الدراسة إلى أن هنالك و أ-مقياس بار

 الذكاء االنفعاليوكذلك بين متغير العمر و  ,اإلناثلصالح  الذكاء االنفعاليبين متغير الجنس و 
 لصالح طلبة الجامعة.
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عقد مقارنة في مستوى التعاطف، بين  إلى (et al Elizabeth. (2007دراسة اليزابيث  هدفتو 
طلبة كلية الطب الذين مضى على دراستهم الطب من سنتين إلى ثالثة سنوات، وبين الطلبة 

العالقة بين كل من التعاطف  إلىامس سنوات، والتعرف  الذين مضى على دراستهم الطب
الذكاء والتفوق االكاديمي، وفحص الفروق بين الجنسين في التعاطف و  الذكاء االنفعاليو 

. وقد تكونت عينة الدراسة من طالب وطالبات كلية الطب في الواليات المتحدة االنفعالي
، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود االنفعالي الذكاءمقياس كل من التعاطف و  استادماالمريكية. و 

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات الطلبة الذين مضى على دراستهم الطب من سنتين 
إلى ثالثة سنوات، وبين الطلبة الذين مضى على دراستهم الطب امس سنوات في مستوى 

ضحت نتائج و أما التعاطف لصالح الطلبة الذين مضى على دراستهم الطب امس سنوات، ك
 والتفوق االكاديمي. الذكاء االنفعاليية موجبة بين التعاطف و ارتباطالدراسة وجود عالقة 

إلى الكشف عن مهارات الذكاء  (Harrod and Scheer. 2005دراسة هارود وشير ) هدفتو 
غيرات االنفعالي لدى المراهقين وعالقته بالمالمح الديمغرافية. وذلك من االل قياس تأثير المت

مثل مكان اإلقامة، الدال الفردي لألسرة، مستوى تعليم األم واألب على معدالت  الديموغرافية
( من الطالب الذين تبلغ أعمارهم بين 200الذكاء االنفعالي للمراهقين. وكانت عينة الدراسة )

ة في ( سنة، من مدارس ثانوية في مقاطعة ميدويسترن. المدارس الثالث المشارك19( إلى )16)
( من الطالب جرت تصفيتهم 275) ااتيارها من بيئات اقتصادية متباينة. وتم ااتيار الدراسة تم 

( من 91%. تكونت العينة من )73أي نسبة  ا( طالب200ليصبح العدد المشارك في الدراسة )
% من المشاركين يعيشون في مناطق حضرية بينما 50،8. وحوالي ( من الذكور109اإلناث و)

لجمع البيانات عن الطالب المشاركين  استبانة استاداميعيشون في مناطق ريفية. وتم % 49.3
( لتقييم المعلومات التي تم جمعها، 2000في الدراسة، وبعد ذلك تم تطبيق منهجية بارون)

. وأظهرت نتائج الدراسة أنه ليس هناك ء االنفعالي ألفراد عينة الدراسةوحساب معدالت الذكا
موقع السكن. وهناك عالقة و ألة إحصائية بين معدالت الذكاء االنفعالي والعمر عالقة ذات دال

الجنس. حيث أن قيم المعامالت تشير إلى أن هناك انافاضًا و أدالة بين الذكاء االنفعالي والنوع 
في معدالت الذكاء االنفعالي للذكور مقارنة باإلناث. كما أن تعليم األب والنوع هما األكثر تأثيرًا 

 .ارىلى توقع مستوى الذكاء االنفعالي من المتغيرات األع



59 
 

 دراسة (2010كما ورد في الجنيدي )( Cranford et al. 2005أجرى كرانفورد وآارون )و 
بين طلبة جامعة تكنولوجية وجامعة علوم  الذكاء االنفعاليهدفت إلى التحقق من الفروق في 

، وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق االنفعاليالذكاء انسانية في سنغافورة، طبق عليهم مقياس 
بين الطلبة في كال الجامعتين، لكن حصل الذكور على درجات أعلى من  الذكاء االنفعاليفي 

 الذكاء من اإلناث.

العالقة بين الذكاء  تقصيلى إ (et al Elizabeth.  (2003دراسة اليزابث واارون  هدفتو 
والسعادة والصحة. وتكونت عينة الدراسة من مجموعة االنفعالي وبعض المتغيرات كالشاصية 

 استادم( عاما. 22.8( طالبا وطالبة متوسط اعمارهم )500من طلبة جامعة كندا بلغ عددهم )
ن ومقياس الرضا عن الحياة ومقياس ااص بالمعلومات المرتبطة و أالباحث مقياس بار 

يرتبط ايجابيًا بالرضا عن الحياة وحجم  بالصحة. وأشارت نتائج الدراسة الى ان الذكاء االنفعالي
الشاصية  ارتباطكثر من أة وجودتها. ويرتبط الذكاء االنفعالي بقوة جتماعيشبكة العالقات اال
ة بينما ترتبط الشاصية بدرجة قوية بكل من )حجم شبكة العالقات جتماعيبحجم العالقات اال

، عدد االطباء االستشاريين، الحالة الكحوليات ووجود تناولة، الرضا عن الحياة، جتماعياال
 الصحية(. 

ية بين القيادة وكل رتباطالعالقة اال إلىالتعرف  (Maccalupo.  (2002دراسة ماكلبو هدفت
الباحث مقياس الذكاء  استادممن الذكاء االنفعالي، وقوة االستراتيجيات، والقيادة الموقفية، و 

ية ذات داللة ارتباطالنتائج الى وجود عالقة  المهارات الشاصية، وأشارت ااتباراالنفعالي و 
 استادامبعاد الذكاء االنفعالي )القدرة على فهم االنفعاالت، والقدرة على أاحصائية بين 

شارت الى وجود عالقة دالة احصائيا أالقرار لدى قادة المدارس، كما  اتااذاالنفعاالت(، وعملية 
القيادة الموقفية، وبهذا يعد الذكاء االنفعالي عامل هام بين الذكاء االنفعالي وقوة االستراتيجيات و 

ن الذكاء االنفعالي مكتسب، ويمكن تعلمه أومساعد في انجاح الدور القيادي كما يرى الباحث، و 
 من التجارب الحياتية.

دراسة للكشف عن أثر الجنس  ((Martha and George. 2001 أجرت مارثا وجورجو 
( طالبًا وطالبة، 319الذكاء االنفعالي. وتكونت عينة الدراسة من ) والتحصيل الدراسي والعرق في

( طالبة من مدرسة إعدادية في مدينة المكسيك، أشارت نتائج الدراسة إلى 175( طالبًا، )162)
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دارةأن أثر متغيرات الدراسة في أبعاد الذكاء االنفعالي )التعاطف، و  المشاعر، وتدبير العالقات،  ا 
ضبط النفس( كان ضعيفًا، ولكن البيانات اإلحصائية أظهرت أثر لمتغير الجنس واالناراط بها، و 

 والتحصيل الدراسي في بعدين الذكاء االنفعالي )تدبير العالقات، واالناراط بها، وضبط النفس(.

إلى معرفة عالقة الذكاء االنفعالي ببعض المتغيرات  (Lindley. (2001 دراسة ليندلي هدفتو 
العصبية، وتقدير الذات(. وتكونت عينة الدراسة و ة الجامعة، مثل )االنبساط، الشاصية لدى طلب

( من طالب جامعة اكسفورد، طبقت عليهم قائمة جولمان للكفاءات 211وطالبًا  105)من )
( وبعض مقاييس الشاصية. وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة إحصائيا ECIاالنفعالية )

تقدير الذات، وعالقة سالبة دالة مع سمة العصابية، وأظهرت و نبساطية االو بين الذكاء االنفعالي 
 الدراسة أيضا عدم وجود فروق دالة بين الذكاء االنفعالي بين الطلبة والطالبات.

 أساليب المعاملة الوالدية  تناولتالمحور الثاني: دراسات  2.3.2

 أساليب المعاملة الوالدية تناولتدراسات عربية  1.2.3.2

العالقة بين أساليب التنشئة الوالدية والحالة  إلى معرفة ( (2012دراسة أبو مرق وأبو عقيل تسع
المزاجية لدى طلبة جامعة الاليل، ومعرفة أهم أساليب المعاملة والتنشئة الوالدية، وأهم المظاهر 

مستوى  المزاجية التي يمتاز بها طلبة جامعة الاليل، وكذلك معرفة الفروق في كل من )الجنس،
( طالبًا وطالبة 308الدال، المستوى الدراسي، الكلية، مكان السكن(، مستادًما عينة قوامه )

أساليب التنشئة الوالدية  استبيانبالطريقة العشوائية الطبقية، طبق عليهم أداتين هما:  ااتيروا
سلوب التدعيم ، وأسفرت نتائج الدراسة عن فعالية أالحالة المزاجية للمراهقين ااتباروالثاني 

التعليم، كما أظهرت النتائج َأن أفراد العينة  ونح واصوصاً )الترغيب( عند كل من األب واألم 
من طلبة جامعة الاليل يمتازون بحالة مزاجية إيجابية بشكل عام، وكما أظهرت عدم وجود 

ين تبين َأن هناك قوية بين أساليب الوالدية والحالة المزاجية ألفراد العينة، في ح يةارتباطعالقة 
أسلوب التدعيم بالحالة المزاجية ويظهر َأن هناك فروًقا لعالقة  استادامفروًقا جوهرية لعالقة 

أسلوب العقاب بالحالة المزاجية لدى الطلبة، ولكنها ليست قوية، وتبين عدم وجود فروق في كل 
بينت النتائج عدم وجود )الجنس، مستوى الدال، المستوى التعليمي، الكلية، مكان السكن(، و  من

فروق دالة إحصائيا في أبعاد أساليب التنشئة الوالدية والحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الاليل 
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إال في بعد عقاب األب وفي بعد تدعيم األم، وأيضا بينت َأن تأثير األم على الحالة المزاجية 
 اء الطلبة كانت أفضل من تأثير األب.بناإليجابية لدى اال

اء بناال إدراكالكشف عن طبيعة العالقة الموجودة بين  إلى ((2011دراسة بريعم  فتهدو 
ألساليب معاملة األب وشعورهم باألمن النفسي لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية، ومدى 

اء ألساليب معاملة األب بين الذكور واإلناث، بناال إدراكوجود فروق ذات داللة إحصائية في 
ذلك تم تطبيق مقياسي أساليب المعاملة الوالدية واألمن النفسي على عينة  ومن أجل تحقيق

وجود  انية ثانوي، فأسفرت النتائج على( طالبًا وطالبة في السنة الث186قصديه مكونة من )
اء ألساليب معاملة األب )التفرقة، التحكم والسيطرة، بناال إدراكيه سالبة بين ارتباطعالقة 

 إدراكيه موجبة بين ارتباطلة وشعورهم باألمن النفسي، كذلك وجود عالقة التذبذب( في المعام
وجود فروق ذات داللة ، و لألب وبين شعورهم باألمن النفسي اء ألسلوب المعاملة السويةبناال

بعض أساليب معاملة األب، وعدم وجودها  إدراكاء في بنإحصائية بين الذكور واإلناث من اال
 .ارىلة األأساليب المعام إدراكفي 

ة في جتماعيات الوالدية في التنشئة االتجاهاالالكشف عن  ((2010دراسة عابدين وحاولت 
مكونة من ستين فقرة  استبانةفلسطين. ولتحقيق أهداف الدراسة، ُأعَدت  جنوب الضفة الغربية /

على عينة  ة، وتم توزيعهاجتماعيات الوالدية في التنشئة االتجاهاالبنموذجين لألب ولألم لقياس 
طبقية عشوائية من طلبة الصف الثاني الثانوي في المدارس الحكومية في محافظة الاليل بلغت 

ات الوالدية كما يدركها الطلبة في نموذج األب تجاهاال( طالبًا. وقد أشارت النتائج إلى أن 423)
لى اإلهمال ف ي نموذج األب. واألم )ديمقراطي(، وتميل إلى الحماية الزائدة في نموذج األم وا 

وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات الطلبة تبعًا للجنس 
 -لصالح اإلناث مقارنة مع الذكور، وتبعًا لفرع الدراسة لصالح الفرع العلمي في بعد الديمقراطية 

ًا للمستوى االقتصادي في اإلهمال، وتبع -التسلط، ولفرع العلوم اإلنسانية في بعد الحماية الزائدة 
اء األسر ذات الدال المتوسط والدال فوق المتوسط مقارنة ابنالتسلط لصالح  -بعد الديمقراطية 

أيضًا  التسلط -مع ذوي الدال المنافض، وتبعًا للمستوى التعليمي لألب في بعد الديمقراطية 
لة إحصائيًا تبعًا لمتغير لصالح ذوي المستوى التعليمي األعلى، بينما لم تكن هناك فروق دا

 المستوى التعليمي لألم.
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معرفة درجة أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء  لىإ (2008)دراسة الدويك  هدفتو 
والتحصيل الدراسي لدى األطفال في مرحلة الطفولة المتأارة، ومدى تعرض االطفال في البيئة 

 جتماعيهمال وأثر ذلك على الذكاء العام واالالفلسطينية إلى سوء المعاملة الوالدية واإل
من تالميذ المرحلة االبتدائية بمدارس وكالة  ( طفال(200واالنفعالي. وتكونت عينة الدراسة من

تلميذ  100)العينة على ) واشتملت( سنة 9-12حت أعمارهم بين )و االغوث في مدينة غزة وقد تر 
ت الباحثة كل من استادمرحلة األساسية. و ( تلميذة من الصف الاامس والسادس من الم(100و

الذكاء  ااتباراألدوات التالية: مقياس اإلساءة واإلهمال لألطفال العاديين وغير العاديين، 
لألطفال. وقد توصلت  جتماعيالذكاء اال ااتبارالذكاء االنفعالي لألطفال،  ااتبارالمصور، 

ة احصائية بين متوسط درجات األطفال األكثر وجود فروق ذات دالل الدراسة إلى النتائج التالية: 
تعرضًا لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال ومتوسط درجات األطفال األقل تعرضًا لسوء المعاملة 

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات األطفال و  الوالدية واإلهمال في الذكاء العام.
همال ومتوسط درجات األطفال األقل تعرضًا لسوء األكثر تعرضًا لسوء المعاملة الوالدية واإل

وجود فروق ذات داللة كما أشارت النتائج إلى  المعاملة الوالدية واإلهمال في الذكاء العام.
احصائية بين متوسط درجات األطفال األكثر تعرضًا لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال ومتوسط 

وجود فروق و  الوالدية واإلهمال في الذكاء االنفعالي. درجات األطفال األقل تعرضًا لسوء المعاملة
ذات داللة احصائية بين متوسط درجات األطفال األكثر تعرضًا لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال 
 ومتوسط درجات األطفال األقل تعرضًا لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال في التحصيل الدراسي.

ن متوسط درجات األطفال الذكور ومتوسط درجات األطفال وجود فروق ذات داللة احصائية بيو 
 اإلناث على مقياس سوء المعاملة واإلهمال.

معرفة واقع أنماط التنشئة الوالدية ومستوى الاجل، والعالقة  إلى (2008دراسة شوامرة ) هدفتو 
لى ل ثانوي في محافظة رام اهلل والبيرة، والتعرف إو بينهما، من وجهة نظر طلبة الصف األ

، التاصص، مستوى تعليم األب، مستوى جتماعيالفروق تبعًا لمتغيرات الدراسة وهي)النوع اال
تعليم األم، معدل الدال الشهري لألسرة، مكان السكن، ونوع المدرسة(. وطبقت الدراسة على 

( طالبًا وطالبة من مدارس محافظة رام اهلل والبيرة 484عينة عشوائية عنقودية مكونة من )
حث مقياس أنماط التنشئة البا استادمومية والااصة، من الفرع العلمي واألدبي، وقد الحك
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وقد أشارت النتائج بأن واقع أنماط التنشئة الوالدية كما يرها طلبة . ومقياس الاجل، الوالدية
لى و الصف األ ل الثانوي في مدينة رام اهلل والبيرة كانت أقرب إلى النمط الديمقراطي من جهة وا 

. وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في أنماط التنشئة أارىهمال من جهة اإل
كما اشارت النتائج إلى بأن مستوى الاجل ، ها الطلبة تعزى لمتغيرات الدراسةالوالدية كما يدرك

( على الدرجة الكلية للمقياس. 1.71لدى عينة الدراسة كان متوسطًا، حيث بلغ المتوسط )
النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الاجل لدى الطلبة تعزى  واشارت

لمتغيرات الدراسة جميعها. ووجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين أنماط التنشئة الوالدية 
)الديمقراطي، التسلطي لألب واالم(، )الحماية الزائدة، اإلهمال لالم( ومستوى الاجل، ووجدت 

 ة دالة إحصائيًا بين نمط )الحماية الزائدة، واإلهمال لألب( ومستوى الاجل.عالقة طردي

العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها  إلىالتعرف  (2009دراسة صيدم )ت هدفو  
الدراسة قام الباحث بأاذ عينة وإلتمام هذه  .الجانحون وبين التفاؤل والتشاؤماألحداث األسوياء و 

طلبة المرحلتين  وهم منيمثلون مجتمع الدراسة لألسوياء  ( حدثاً 363ء عددها)من األسويا
العام النهاري في مدينة الرياض. كما قام الباحث بأاذ المتوسطة والثانوية في التعليم الحكومي 

لألحداث الجانحون وهو مجتمع حدثًا يمثلون مجتمع الدراسة  (128) عينة من الجانحين عددها
دار المالحظة والذين هم في مرحلة الدراسة األحداث الجانحون الموقوفون لدى  يتكون من جميع

 واستادم مقياس المتوسطة أو الثانوية في المدرسة التابعة لدار المالحظة بمدينة الرياض.
أساليب المعاملة الوالدية ومقياس ااص بقياس التفاؤل والتشاؤم لدى األحداث وصغار السن. 

فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها وجود    إلىالدراسة  توصلتو 
فروق ذات داللة إحصائية بين األسوياء والجانحين في كل ووجود  حداث األسوياء والجانحون.األ

هناك عالقة عكسية بين أساليب المعاملة الوالدية وأشارت النتائج إلى أن  من التفاؤل والتشاؤم.
عالقة طردية بين أساليب ، ووجود حداث األسوياء والجانحونالتفاؤل لدى كل من األ السيئة وبين

 ن.يكل من األحداث األسوياء والجانح المعاملة الوالدية السيئة وبين التشاؤم لدى

دراسة حول تأثير أنماط المعاملة الوالدية في الصحة النفسية  (2006) أجرى عشوي ودويريو 
( أنثى من طالب وطالبات الثانوية في المنطقة 231)و( ذكرًا 167على عينة مكونة من )

سلبي ودال إحصائيًا بين  ارتباطالشرقية بالمملكة العربية السعودية، وقد وجدت الدراسة بأن هناك 
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والسلوك  واالكتئاباء واضطراب الهوية بنأسلوب المعاملة الوالدية الديمقراطي المدرك لدى اال
ن أسلوب المعاملة الوالدية الديمقراطي يرتبط بصحة نفسية أحسن عن لديهم، وهذا يشير إلى أ

اء. كما لم تجد الدراسة فروق ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاملة الوالدية بناال
 المتساهل( والمستوى االقتصادي لألسرة. - المتسلط -)الديمقراطي

أساليب التنشئة الوالدية كما  نبي واقع العالقة إلىالتعرف  (2006وة )الحال دراسة أبو هدفتو 
اء أنفسهم، ودافعية اإلنجاز عند طلبة التوجيهي في محافظة الاليل، تبعًا لمتغير بنيدركها اال

الجنس، والتاصص، والمستوى االقتصادي لألسرة، والمستوى التعليمي للوالدين. طبقت هذه 
 استادم، و البة من طلبة التوجيهيطالبًا وط (423الدراسة على عينة طبقية عشوائية مكونة من )

دافعية اإلنجاز لألطفال  ااتبارو ، اءبنات التنشئة الوالدية كما يدركها االاتجاهالباحث مقياس 
إن واقع أساليب التنشئة الوالدية كما يراها طلبة التوجيهي في إلى توصل الباحث و والراشدين. 

ن الفروق في المتو و محافظة الاليل كانت ديمقراطية،  سطات الحسابية لواقع أساليب التنشئة ا 
الوالدية ولواقع دافعية اإلنجاز تبعًا لمتغير الجنس، كانت دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

( لصالح الطلبة اإلناث اللواتي أكدن بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب 0.05)
إن الفروق في كما أكدت الدراسة  .ية اإلنجاز لديهن أعلى من الذكورواألم، وكانت دافع

المتوسطات الحسابية لواقع أساليب التنشئة الوالدية تبعًا لمتغير التاصص، كانت دالة إحصائيًا 
لصالح الطلبة في الفرع العلمي، الذين أكدوا بدرجة كبيرة شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب 

طلبة في الفرع األدبي. إن الفروق في كانت لصالح ال. والحماية الزائدة لألب واألم، واألم
المتوسطات الحسابية لواقع أساليب التنشئة الوالدية تبعًا لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة، 

(، الذين أكدوا بدرجة 1500-2500كانت دالة إحصائيًا لصالح الطلبة في االسر ذات الدال )
 كبيرة شيوع النمط الديمقراطي لألب واألم. 

ية بين اساليب المعاملة رتباطالكشف عن مدى العالقة اال لىإ (2003محرز ) دراسة سعتو 
والشاصي في رياض  جتماعي( سنوات وبين درجة توافقهم اال5-4من عمر) لألطفالالوالدية 

والشاصي للطفل في  جتماعيالتوافق اال تأثيراالطفال. كما سعت الدراسة الى معرفة مدى 
مي للوالدين، ومستوى دال االسرة الشهري، والى معرفة الفروق رياض االطفال بالمستوى التعلي

وفقًا للجنس والعمر  طفالاألوالشاصي في رياض  جتماعيبين االطفال في درجة التوافق اال
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( طفاًل وطفلة، طبق عليهم 262( من الوالدين، )265ونوع الروضة. وتالف عينة البحث من )
لت اقة مالحظة سلوك الطفل في الروضة. وقد توصأساليب المعاملة الوالدية، وبط استبانة

الديمقراطي والتقبل  األسلوبية موجبة دالة احصائيًا بين كل من ارتباطوجود عالقة الدراسة الى 
ية سلبية دالة احصائيًا بين ارتباطوالشاصي في الروضة. وجود عالقة  جتماعيوبين التوافق اال

والشاصي  جتماعي، واالهمال، والتفرقة والتوافق االالتسلطي، والقسوة، والنبذ األسلوبكل من 
ية ذات داللة إحصائية بين أسلوب الحماية ارتباطللطفل في رياض األطفال. عدم وجود عالقة 

والشاصي للطفل في الروضة. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  جتماعيالزائدة والتوافق اال
والشاصي في  جتماعي( سنوات في توافهم اال5و 4بين االطفال الذكور واالناث ومن فئتي )

 الروضة. 

 أساليب المعاملة الوالدية تناولتجنبية أدراسات   2.2.3.2

ات تجاهاالبفحص العالقة بين  (2011عواد ) أبو لدىكما ورد  (Laura .2004قامت لورا )
ائية، ومن االل ة لدى األطفال كالاجل والتراجع واالنطو جتماعيالوالدية وتعليم بعض العادات اال

ينقلون بعض الاصائص السلوكية الموجودة لديهم  اآلباءدراستها توصلت الباحثة إلى أن 
اء بنواأل اآلباءائهم مثل الاجل، كما افترضت الباحثة أن تكون بين مستويات الاجل لدى بنأو نح

ت الوالدين ااتجاهإيجابية. فأشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين 
لدى االطفال. كما أن المواقف الوالدية  جتماعيالاجل واالنطواء تحول دون السلوك االو نح
يجابية وطريقة وأسلوب المعاملة الوالدية و أاء سواء كانت سلبية بناالو نح تعتبر وسيط في  لألبناءا 

 اء.بنواال اآلباءبناء العالقة المتوقعة بين 

دراسته التي اهتمت بالبيئة  في (2011عواد ) د في أبوكما ور   (.Shek 1997) ركز شيكو 
للمراهقين، على عينة من طلبة المرحلة الثانوية في الصين  جتماعياألسرية والتكيف النفسي اال

( حيث قام أفراد العينة باإلجابة على مقاييس لفحص البيئة األسرية، التكيف 365وعددهم )
كل، واشتمل المقياس الااص بالبيئة األسرية )األساليب النفسي، والتكيف المدرسي، والسلوك المش

الوالدية لألم ولألب، وظائف األسرة، والصراع بين األم واألب(. وأظهرت نتائج الدراسة وجود 
عالقة بين تصورات المراهقين لألساليب، وظائف األسرة، والصراع بين الوالدين والمراهقين. مع 

لمرض النفسي، الرضا عن الحياة، الغرض من الحياة، اليأس، النتائج المسجلة للتكيف النفسي )ا
الذات( والتكيف المدرسي )النظر إلى األداء األكاديمي، والسلوك المدرسي( والسلوك  احترام
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المشكل )التداين وتعاطي المادرات(. كما تشير النتائج إلى أن العوامل األسرية تلعب دورًا مهمًا 
 .اإليجابية، وااصة الصحة النفسية جتماعيي االفي التأثير على التكيف النفس

بدراسة هدفت  (2008كما ورد في شوامرة ) (Straus. et al. 1997س وآارون )و اوقام ستر 
العقاب البدني الشديد على السلوك المضاد  استادامو  اآلباءأثر التوبيخ بقسوة من  إلىالتعرف 

( سنوات، وقد 6-9أعمارهم بين ) اوحتتر ( طفل، 807للمجتمع، وقد تكون عينة الدراسة من )
أشارت النتائج إلى أنه كلما زاد العقاب البدني الشديد والتوبيخ من الوالدين كلما زاد السلوك 

 اء، وتعرضهم كذلك لالضطرابات النفسية والسلوكية الماتلفة.بنالمضاد للمجتمع من قبل اال

كما ورد في شوامرة  (Fergusson and Lyneskey. 1997أجرى فرجوسون والينسكي )و 
 استادامدراسة حول إساءة معاملة الطفل، حيث أنها استهدفت معرفة العالقة بين  (2008)

اء بن( من اال1265، وقد تألفت العينة من )لألبناءللعقاب البدني الشديد والتوافق النفسي  اآلباء
ألسلوب العقاب  اآلباء استادام( عامًا، وكشفت التقارير بأن 18جمعت عنهم البيانات االل )

البدني والذي تعرض له األطفال مثل: )الكي بالنار، الجلد بالسوط( وغيره من أشكال العقاب 
اء، وأن بنالبدني الشديد، كان له عالقة وثيقة بكثير من االضطرابات النفسية التي يعاني منها اال

 اء يعانون من سوء التوافق النفسي.بنهؤالء اال

دراسة  (2008كما ورد في شوامرة ) (Brien and Frick. 1996ريك )كما أجرى برين وف
للتعرف على عالقة أساليب العقاب الماتلفة من قبل الوالدين، واضطراب القلق لدى األطفال، 

ح و ا( طفاًل سويًا، تتر 40)و( طفاًل مريضًا بأحد اضطرابات القلق، 92وتكونت عينة الدراسة من )
وأشارت النتائج  أسلوب المقابلة المقننة مع األطفال، استادميث ( سنة، ح6-13أعمارهم بين )
ال الذين تلقوا عقابًا بدنيًا شديدًا من الوالدين يعانون من اضطرابات القلق، أما إلى أن األطف

الثواب معهم كان  استاداماألطفال األسوياء فإن ابرتهم بأسلوب المعاملة الوالدية جيدة، وأن 
 اب.أكثر من أساليب العق

 إدراكإلى التعرف على  (2011كما ورد في أبوعواد ) (Shek. 1993شيك ) وهدفت دراسة
طالب الجامعة لألساليب الوالدية في التنشئة وعالقتها بحالتهم النفسية، أشارت الدراسة إلى 

ًا اطارتب، و واالكتئابًا سالبًا بالقلق ارتباطأساليب المعاملة الوالدية   إدراك ارتباطالتأكيد على 
شباع  موجبًا بمقاييس الصحة النفسية اإليجابية التي تتضمن احترام الذات والهدف في الحياة وا 

 الحاجات.
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بدراسة العالقة بين رفض  (2006وة )كما ورد في أبوالحال( Kitahara. 1990وقام كيتاهارا )
ة من الوالدين للطفل وبعض اصائص الشاصية لديه في مرحلة الرشد، تكونت عينة الدراس

( طالبًا جامعيًا سويديًا، َأظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األشكال 71)
الماتلفة من الرفض الوالدي في مرحلة الطفولة وبين تقدير الفرد السالب لذاته في مرحلة الرشد، 

جاًل وعدم وكانت البنات األكثر رفضًا من والديهم في مرحلة الطفولة، أكثر تبعية واتكالية وا
 اتزان انفعالي من الذكور.

 إلى (2006وة )الحال كما ورد في أبو( Hiram at al. 1989) أارونو دراسة هيرام وهدفت 
والمشكالت السلوكية  أبناءهمدراسة طبيعة العالقة بين السلوك العدواني الذي يعامل به الوالدين 

ية موجبة بين ارتباطأن هناك عالقة اء، وقد توصلت الدراسة في نتائجها إلى بنلدى هؤالء األ
اءهم، والسلوك العدواني لدى هؤالء األطفال، حيث ابنالسلوك العدواني الذي يعامل به الوالدين 

اء في حال تكون األساليب التي يتبعها الوالدين غير سوية بنأنه يزداد السلوك العدواني لدى اال
 كالتسلط وعدم الديمقراطية.

إلى معرفة أثر  بإجراء دراسة هدفت (2011( كما ورد في )السباتين، Elder. 1983إلدر ) وقام
اء وأثرها أيضا في ثقتهم بأنفسهم، بنأنماط التنشئة المستادمة في األسرة التي تستمع لقرارات اال

الباحث  استادممن الصفوف السابع وحتى العاشر، و طالبا ( 400وتكونت عينة الدراسة من )
 اآلباء( فقرة، وأظهرت النتائج وجود عالقة بين 75ألسرية مكون من )مقياس أنماط التنشئة ا

 اء على أنفسهم.بنالذين يتصفون بالتسامح والديمقراطية واعتماد اال

 املة الوالدية والذكاء االنفعاليالعالقة بين أساليب المع تناولتدراسات  3.3.2

والدية ومهارات الذكاء االنفعالي مع العالقة بين أساليب التنشئة ال (2013دراسة الرشيدي ) بحثت
لبعض المتغيرات ذات العالقة بمتغير الدراسة. حيث قام الباحث بتطبيق  عتباراألاذ بعين اال

من طلبة التاصصات  (100( من طلبة جامعة حائل بواقع )200البحث على عينة مكونة من )
سانية بكلية التربية(، وتم من طلبة التاصصات االن 100)الطبيعية بكلية العلوم(، وبواقع )

ومقياس مهارات الذكاء  ،بمقياس أساليب التنشئة الوالدية تطبيق أدوات الدراسة والتي تمثلت
المتقبل  األسلوبوجود عالقة ايجابية ودالة احصائيًا بين إلى   الدراسةتوصلت  وقد، االنفعالي
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 األسلوبكما وجدت الدراسة بأن الديمقراطي ومهارات الذكاء االنفعالي عند طلبة جامعة حائل. 
 إدارةفي أغلب مهارات الذكاء االنفعالي )التعاطف،  عالقة سلبية وذ الوالدي الرافض المتسلط 

وأشارت النتائج إلى عدم وجود  االنفعاالت الشاصية، الوعي االنفعالي( لدى طلبة جامعة حائل.
متغير الجنس، بينما كانت هناك  فروق دالة احصائيًا في مهارات الذكاء االنفعالي تعزى الى

فروق دالة إحصائيًا في مهارات الذكاء االنفعالي )الوعي االنفعالي، الدافعية الذاتية، التعاطف( 
المنافض(، وقد كانت الفروق  -المتوسط  -تعزى الى متغير المستوى االقتصادي )المرتفع 
فروق دالة احصائيًا في مهارات  وجدت الدراسة لصالح طلبة جامعة حائل ذوي المستوى المرتفع.

( تعزى الى متغير مكان اإلقامة )قرية اآلارينانفعاالت  إدارة)الوعي االنفعالي، الدافعية الذاتية، 
مدينة(، وقد كانت الفروق لصالح الطلبة ساكني المدينة، كما لم تجد الدراسة فروق دالة  -

المدينة، بينما وجدت و أساكني القرية  المتقبل الديمقراطي بين الطلبة األسلوبإحصائيًا في 
الرافض المتسلط بينهم، وقد كانت الفروق لصالح طلبة  األسلوبالدراسة فروقًا دالة إحصائيًا في 

 جامعة حائل ساكني القرية.

وأساليب المعاملة الوالدية  الذكاء االنفعاليمستوى  إلىالتعرف  (2010)اظر دراسة هدفتو 
ما لدى عينة من طلبات المرحلة اإلعدادية. قد بلغت عينة البحث وكذلك معرفة العالقة بينه

الذكاء ( طالبة من ثانويات محافظة صالح الدين تكريت، وقد قامت الباحثة ببناء مقياس 120)
أما المتغير الثاني أساليب المعاملة الوالدية حيث اعتمدت الباحثة على مقياس  االنفعالي

أن طالبات المرحلة اإلعدادية يتمتعن بمستوى ذكاء إلى  توصل البحث (  وقد2007الازرجي )
اء بنالمتبع في معاملة اال األسلوبو الديمقراطي ه األسلوبأن و  عاطفي عال  في قضاء تكريت.

الذكاء يه إيجابية بين ارتباطهناك عالقة وأن نتائجها كانت ضعيفة.  ارىأما األساليب األ
واألساليب  الذكاء االنفعالي)األب واألم(، أما العالقة بين وأسلوب المعاملة الديمقراطي  االنفعالي

 عدم وجود عالقة. وأفهي إما عالقة عكسية  ارىاأل

وأساليب التنشئة  الذكاء االنفعاليبين  العالقة إلىلتعرف ا (2009) دراسة الهيوحاولت 
تبعًا )لمرحلتي وأبعاد الدرجة الكلية  الذكاء االنفعالية والتعرف على الفروق بين جتماعياال

 -ت الباحثة مقياس بار استادم تحصيل، نوع االقامة(.ة، التاصص، الجتماعيالتعليم، الحالة اال
( 400ة. وتكونت عينة الدراسة من )جتماعين للذكاء الوجداني ومقياس أساليب التنشئة االو أ
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التنشئة  وأساليب الذكاء االنفعاليعالقة بين إلى وجود النتائج  وأشارت. وطالبة طالب
فروق ذات داللة إحصائية على متوسطات درجات الذكاء االنفعالي وعدم وجود  ة.جتماعياال

الجامعي(، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية  -وأبعاده الفرعية بين طالبات التعليم )الثانوي 
المسؤولية  -التفهم  -االستقالل  -الذات  اعتبار -)التوكيدية  الذكاء االنفعاليفي بعض أبعاد 

( فقد كانت الفروق فيه االندفاعة( لصالح طالبات اإلعداد التربوي، أما بعد )ضبط جتماعياال
 الذكاء االنفعاليال توجد فروق دالة إحصائيًا على متوسط درجات و  لصالح طالبات الثانوية.

إحصائية ادبي(، بينما وجدت فروق ذات داللة  -وأبعاده الفرعية بين طالبات التاصص )علمي 
العالقات  -التفهم  -الذات   اعتبار -)الوعي بالذات الوجدانية  الذكاء االنفعاليفي بعض أبعاد 
 -السعادة  -تحمل الضغط  -حل المشكلة  -ة جتماعيالمسؤولية اال - اآلارينالشاصية مع 

ى متوسط دالة إحصائيًا علوبينت النتائج عدم وجود  التفاؤل( لصالح الطالبات غير المتزوجات.
التحصيل  -وأبعاده الفرعية بين الطالبات ذوات )التحصيل المرتفع  الذكاء االنفعاليدرجات 

المنافض(، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في بعد )تحقيق الذات( لصالح الطالبات 
  ذوات التحصيل المرتفع.

النفعالي وأساليب بين الذكاء ا الكشف عن طبيعة العالقة (2007دراسة بااري )وحاولت 
لدى  وفي أساليب المعاملة الوالدية  الكشف عن الفروق في الذكاء االنفعاليو المعاملة الوالدية، 

ة، المستوى جتماعيعينة الدراسة في ضوء بعض المتغيرات )التاصص األكاديمي، الحالة اال
بة من طالبات ( طال380تكونت عينة الدراسة من )و الدراسي، المستوى التعليمي للوالدين(، 

ت الباحثة مقياس الذكاء االنفعالي ومقياس استادمو . أدبي( 204علمي،  176جامعة الطائف )
ة من إعداد الباحثة. حيث جتماعياستمارة البيانات الشاصية واال، و لة الوالديةأساليب المعام

عند مستوى دالة احصائيًا  ةموجب ةيارتباطعالقة  وجود هت الدراسة إلى النتائج التالية:انت
يه واإلرشاد( لكل من األب واألم والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي، ( بين أسلوب )التوج0.01)

دالة احصائيًا بين  ةيارتباطما عدا بعد التعاطف. في حين ال توجد عالقة  وجميع أبعاده الفرعية،
اء االنفعالي، أسلوب )سحب الحب( لألب وأسلوب )العقاب البدني( لألم والدرجة الكلية للذك

دالة احصائيًا بين أسلوب )العقاب البدني(  ةيارتباطوجميع أبعاده الفرعية. كما ال توجد عالقة 
حيث  ،االنفعاالت إدارةلألب والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي، وجميع أبعاده الفرعية فيما عدا بعد 
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(. وكذلك ال توجد عالقة 0.05) ًا سالبًا دااًل إحصائيًا بينهما عند مستوىارتباطوجد أن هناك 
يه دالة احصائيا بين )اسلوب سحب الحب( لألم والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي، وأبعاده ارتباط

ًا سالبًا دااًل بينهما دااًل عند ارتباطاالنفعاالت حيث وجد أن هناك  إدارةالفرعية ما عدا بعد 
متوسط درجات الطالبات في الدرجة  ال توجد فروق دالة احصائيا بينكما  (.0.05مستوى )

 ادبي(. -الكلية للذكاء االنفعالي، وجميع أبعاده الفرعية تبعًا لمتغير التاصص الدراسي )علمي 
( بين متوسطات درجات 0.05فروق دالة احصائيًا عند مستوى )كما أشارت النتائج إلى وجود 

 الثالثة في بعد )تنظيم االنفعاالت( لى ومتوسط درجات طالبات السنةو طالبات السنة الجامعية األ
لصالح طالبات السنة الثالثة. بينما ال توجد فروق بينهما في الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي 

( بين متوسطات درجات 0.01فروق دالة احصائيًا عند مستوى ) ووجود .ارىوابعاده الفرعية األ
هن ألساليب إدراكلذكاء االنفعالي في مرتفعات الذكاء االنفعالي ومتوسطات درجات منافضات ا

المعاملة الوالدية في بعد )االرشاد والتوجيه( لكل من األب واألم لصالح مرتفعات الذكاء 
وسحب  -هن لبعدي)العقاب البدني إدراكاالنفعالي. بينما ال توجد فروق دالة إحصائيًا بينهما في 

 األم.و أالحب( سواء أكان من األب 

بالذكاء اليب المعاملة الوالدية أسعالقة  إلى التعرف (2003ومطر ) دراسة محمود تهدفو 
ات الوالدية في تجاهاالاء. حيث تم تطبيق مقياس الذكاء االنفعالي ومقياس بناالنفعالي لدى اال

 60( طالبًا وطالبة من الصف الثاني الثانوي )120ة، وذلك على عينة قوامها )جتماعيالتنشئة اال
يه موجبه دالة إحصائيًا بين ارتباطوجود عالقة لت الدراسة إلى (. وقد توصاناثاً  60وذكورًا 

أساليب المعاملة الوالدية السوية لكل من األب واألم )االستقالل والديمقراطية والتقبل( كما يدركها 
في حين وجدت عالقة  اء وأبعاد الذكاء االنفعالي لديهم سواء لعينة الذكور أم لعينة اإلناث.بناال
يه سالبة دالة احصائيًا بين أساليب المعاملة الوالدية السالبة لكل من األب واألم )التسلط تباطار 

اء الذكور بناء وأبعاد الذكاء االنفعالي لديهم سواء لعينة االبنوالحماية الزائدة( كما يدركها اال
 اإلناث فقط.و أاء الذكور فقط بناالو أواإلناث معًا 
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 السابقة التعقيب على الدراسات

تم التعقيب على الدراسات السابقة من وجهة نظر الباحث، وكان في المقدمة تلك الدراسات 
العربية واألجنبية التي بحثت موضوع الذكاء االنفعالي، تليها الدراسات العربية واألجنبية التي 

بين الذكاء  دراسة العالقة تناولتبحثت أساليب المعاملة الوالدية، وتليها تلك الدراسات التي 
 االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية.

 الذكاء االنفعاليال : التعقيب على الدراسات السابقة التي بحثت موضوع أو 

يتبين من االل عرض الدراسات السابقة أنها طبقت في بيئات عربية، وأجنبية، وعلى فئات 
ت السابقة يمكن استاالص ُعمرية ماتلفة، ومن االل االطالع على إجراءات ونتائج الدراسا

 النتائج اآلتية:

ببعض  وعالقتهيتضح من االل الدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة الذكاء االنفعالي 
العالقة (، التي بحثت 2007) المتغيرات النفسية والمعرفية واالنفعالية، كما في دراسة المصدر

تمثلت في وجهة الضبط وتقدير الذات  بين الذكاء االنفعالي ومجموعة من المتغيرات االنفعالية
باالندماج الجامعي  الذكاء االنفعالي(، التي بحثت عالقة 2012والاجل. ودراسة القاضي )

لدى الطلبة المستجدين في كلية التربية جامعة تعز، ودراسة، علوان  الذكاء االنفعاليوالفروق في 
ته باإليجابية لدى طلبة جامعة األقصى وعالق الذكاء االنفعالي(، التي بحثت (2013والنواجحة، 

الذكاء ية بين رتباط(، التي بحثت العالقة اال2002بمحافظات غزة. ودراسة عبد العال عجوة )
وكل من الذكاء المعرفي والعمر، والتحصيل الدراسي، والتوافق النفسي. ودراسة ليندلي   االنفعالي
2001) Lindleyلي ببعض المتغيرات الشاصية مثل (، التي بحثت عالقة الذكاء االنفعا

 ،Elizabeth (2007ستين  و أودراسة اليزابيث )االنبساط، والعصبية، وتقدير الذات(. 
Austen والتفوق االكاديمي،  الذكاء االنفعاليالعالقة بين كل من التعاطف و (، التي بحثت

راسات أكدت ومعظم تلك الد .الذكاء االنفعاليوفحص الفروق بين الجنسين في التعاطف و 
ًا ايجابيًا بعوامل النجاح والصحة النفسية واالنفعاالت ارتباطالذكاء االنفعالي  ارتباطنتائجها على 

والمتغيرات النفسية االيجابية. أما فيما ياص المتغيرات المستقلة )الجنس، مكان السكن، 
ص النتائج اآلتية ها هذه الدراسات فإننا يمكن استاالتناولتالتاصص، المستوى الدراسي( التي 

 منها:

في النتائج حيث الصت  ااتالفنتائج الدراسات السابقة فيما ياص متغير الجنس  أظهرتو 
 (، ودراسة علوان والنواجحةHarrod and Scheer 2005نتائج  كل من دراسة هارود وشير)
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صالح اإلناث. (، أنه توجد فروق دالة احصائيًا بين الذكور واإلناث في الذكاء االنفعالي ل(2013
(، ودراسة كرانفورد وآارون 2008) عبد اهللدراسة (، و 2007وتوصلت دراسة المصدر)

(Cranford et al. 2005 عن ،) وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في
جودت ودراسة  (،2010دراسة الجنيدي ) الذكاء االنفعالي لصالح الذكور. إضافة إلى أن كل من

 (2001دراسة ليندلي  و (،2002ودراسة عبد العال عجوة )(، 2005ودراسة موسى )(، 2007)
Lindley اللة إحصائية  في درجة الذكاء ال توجد فروق ذات د(، توصلت هذه الدراسات بأنه

 االنفعالي بين الذكور واإلناث.

دي ودراسة الجني (،2012فقد الصت دراسة كل من القاضي ) ,فيما ياص متغير التاصص ماأ
(، بأنه ال توجد فروق دالة 2009(، ودراسة الهي )2002ودراسة عبد العال عجوة )(، 2010)

إنسانية(. لكن دراسة  -)علمية  إحصائيًا في الذكاء االنفعالي بين الطبلة وفقًا لمتغير التاصص
(، توصلت نتائجها إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين طلبة (2013علوان والنواجحة 

لصالح طلبة التاصصات العلمية. أما دراسة  الذكاء االنفعاليالعلمية واألدبية في  التاصصات
( أظهرت نتائجها عن وجود فروق دالة إحصائيًا في الذكاء االنفعالي تعزى لنوع 2014مشاقبه )

 التاصص، لصالح التاصصات اإلنسانية.

في النتائج، حيث  اتالفاالسكن مكان كما أظهرت نتائج الدراسات السابقة فيما ياص متغير 
(، عن وجود فروق دالة احصائيًا في مهارات )الوعي 2010الصت نتائج دراسة الرشيدي )

 -( تعزى الى متغير مكان اإلقامة )قرية اآلارينانفعاالت  إدارةاالنفعالي، الدافعية الذاتية، 
ة هارود مدينة(، وقد كانت الفروق لصالح الطلبة ساكني المدينة. والصت نتائج دراس

(، أنه ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين Harrod and Scheer 2005وشير)
(, عدم وجود تأثير 2011كما أظهرت دراسة الجهني ) معدالت الذكاء االنفعالي موقع السكن.

 الذكاء االنفعالي سواء لألبعاد أو الدرجة الكلية.على لمتغير مكان اإلقامة 

سابقة فيما ياص متغير المستوى الدراسي كما يلي: حيث أسفرت النتائج فكانت نتائج الدراسات ال
( عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي تعزى 2014في دراسة مشاقبه )

(، بأنه ال توجد فروق ذات داللة 2009لمستوى السنة الدراسية. وتوصلت  دراسة الهي )
 -ء االنفعالي وأبعاده الفرعية بين طالبات التعليم )الثانوي إحصائية على متوسطات درجات الذكا

(، بأنه توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوى 2007الجامعي(. وأيضًا توصلت دراسة بااري )
ومتوسط درجات طالبات السنة  ولى( بين متوسطات درجات طالبات السنة الجامعية األ0.05)

الح طالبات السنة الثالثة. بينما ال توجد فروق بينهما في الثالثة في بعد )تنظيم االنفعاالت( لص
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. وأظهرت نتائج الدراسة هارود ارىالدرجة الكلية للذكاء االنفعالي وأبعاده الفرعية األ
( أنه ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين معدالت Harrod and Scheer 2005وشير)

( بأنه وال توجد فروق في الذكاء 2008) ة عبد اهللالعمر. وأظهرت نتائج دراسو الذكاء االنفعالي 
(، أنه وتوجد فروق في 2005االنفعالي حسب مستوى التعليم. وأظهرت نتائج دراسة موسى )

 تبعًا للعمر. الذكاء االنفعالي

يلي: أسفرت نتائج  كماأما فيما ياص نتائج الدراسات السابقة تبعًا لمتغير مستوى الدال فكانت 
 .الذكاء االنفعالي(، عن عدم وجود عالقة بين الدال الشهري ودرجة 2008 )عبد اهللدراسة 

كشفت نتائج دراسة يلي:  كمافكانت  ,أما فيما ياص نتائج الدراسات السابقة تبعًا لمتغير الجامعة
بين  الذكاء االنفعالي(، عن عدم وجود فروق في Cranford et al. 2005كرانفورد وآارون )

عدم وجود تأثير لمتغير الجامعة  (,2011كما أظهرت دراسة الجهني ) .امعةللجالطلبة يعزى 
 الدرجة الكلية. أمالذكاء االنفعالي سواء لألبعاد على 

 المعاملة الوالدية ساليبأ تناولتالتعقيب على الدراسات التي  -ثانيا  

كبير من  اهتمام  يتبين من االل عرض الدراسات السابقة ألساليب المعاملة الوالدية بأنها لقيت
قبل الباحثين حيث أنها طبقت في بيئات عربية، وأجنبية، وعلى فئات ُعمرية ماتلفة، ومن االل 

 على إجراءات ونتائج الدراسات السابقة يمكن استاالص النتائج اآلتية: االطالع

وتبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائيًا في أبعاد ، ((2012 أبو عقيلو  أبو مرقدراسة 
أساليب التنشئة الوالدية في كل من )الجنس، مستوى الدال، المستوى التعليمي، الكلية، مكان 

أشارت نتائجها عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين (، (2008دراسة الدويك السكن(. و 
متوسط درجات األطفال األكثر تعرضًا لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال ومتوسط درجات األطفال 

تعرضًا لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال في الذكاء االنفعالي. ووجود فروق ذات داللة  األقل
إحصائية بين متوسط درجات األطفال الذكور ومتوسط درجات األطفال اإلناث على مقياس سوء 

ات الوالدية كما تجاهاال(، قد أشارت نتائجها إلى أن 2009المعاملة واإلهمال. ودراسة عابدين )
لى يدركه ا الطلبة في نموذج األب واألم )ديمقراطي(، وتميل إلى الحماية الزائدة في نموذج األم وا 

اإلهمال في نموذج األب. وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات 
استجابات الطلبة تبعًا للجنس لصالح اإلناث مقارنة مع الذكور، وتبعًا لفرع الدراسة لصالح الفرع 

اإلهمال،  -التسلط، ولفرع العلوم اإلنسانية في بعد الحماية الزائدة  -علمي في بعد الديمقراطية ال
اء األسر ذات الدال ابنالتسلط لصالح  -وتبعًا للمستوى االقتصادي في بعد الديمقراطية 
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 المتوسط والدال فوق المتوسط مقارنة مع ذوي الدال المنافض، وتبعًا للمستوى التعليمي لألب
أيضًا لصالح ذوي المستوى التعليمي األعلى، بينما لم تكن هناك  التسلط -في بعد الديمقراطية 

 فروق دالة احصائيا تبعا لمتغير المستوى التعليمي لألم.

اء ألساليب بناال إدراكسالبة بين  ةيارتباطإلى وجود عالقة  (،2011دراسة بريعم )الصت و  
سيطرة، التذبذب( في المعاملة وشعورهم باألمن النفسي، كذلك معاملة األب )التفرقة، التحكم وال

اء ألسلوب المعاملة السوية لألب وبين شعورهم بناال إدراكيه موجبة بين ارتباطوجود عالقة 
 إدراكاء في بنباألمن النفسي. ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث من اال

ودراسة عشوي  .ارىأساليب المعاملة األ إدراكها في بعض أساليب معاملة األب، وعدم وجود
سلبي ودال إحصائيًا بين أسلوب المعاملة  ارتباط(، وقد وجدت الدراسة بأن هناك (2006ودويري 

والسلوك لديهم، كما لم تجد  واالكتئاباء واضطراب الهوية بنالوالدية الديمقراطي المدرك لدى اال
 -المتسلط -ين أساليب المعاملة الوالدية )الديمقراطيالدراسة فروق ذات داللة إحصائية ب

( أشارت نتائجها إلى وجود 2008المتساهل( والمستوى االقتصادي لألسرة. ودراسة شوامرة )
فروق ذات داللة إحصائية في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها الطلبة تعزى لمتغيرات الدراسة 

ى التعليمي لألب واالم، معدل الدال الشهري، مكان ، التاصص، المستو جتماعيوهي )النوع اال
 السكن، ونوع المدرسة(.

العالقة بين الذكاء االنفعالي وأساليب  تناولتالتعقيب على الدراسات السابقة التي  -ثالثا  
 المعاملة الوالدية:

والذكاء يتضح من االل تتبع الدراسات السابقة التي بحثت العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية 
التوجهات  ااتالفمتغيرات البحث من زوايا ماتلفة، وقد يعود هذا إلى  تناولتاالنفعالي بأنها 

بعض  تناولالنظرية للباحثين، وكذلك للطرق المنهجية البحثية والعينات المستادمة، حيث 
بعض الدراسات  أكدتبعضهم اآلار طلبة الجامعات.  تناولبينما  ,الباحثين طلبة المدارس

(، 2003(، ودراسة محمود ومطر )2009، ودراسة الهي )(2010)ر اض السابقة ومنها دراسة
تتسم  التي(، بأن أساليب المعاملة الوالدية 2010(، ودراسة الرشيدي، )2007ودراسة بااري )

بين و إيجابية بينها  ةيارتباطبالديمقراطية، واالستقاللية، والتقبل، التوجيه واالرشاد، توجد عالقة 
سحب و وأن أساليب المعاملة الوالدية الذي تتسم بالتسلط، والحماية الزائدة،  ,الذكاء االنفعالي

 العقاب البدني، تربطها عالقة عكسية مع الذكاء االنفعالي.و الحب، 
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 الفصل الثالث
 واإلجراءاتالطريقة 

 تمهيد1 .3

يتضمن هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها. كما يعطي وصفًا مفصاًل ألداتا 
ها الباحث استادمسة والمعالجة اإلحصائية التي الدراسة وصدقهما وثباتهما، وكذلك إجراءات الدرا

 في استاالص نتائج الدراسة الحالية.

 الدراسةمنهج  3.2

، يرتباطاالالباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي  استادماستنادًا إلى طبيعة الدراسة وأهدافها 
هي في الواقع  وذلك لمالئمته ألغراض الدراسة، من االل رصد وتحليل واقع مشكلة الدراسة كما

ووصفها، وتفسيرها، والتركيز على تصنيف المعلومات وتنظيمها والتعبير عنها كمًا وكيفًا، مما 
 يسهل فهم العالقة بين مكونات الظاهرة المراد دراستها.

 الدراسةمجتمع  3.3

ل يتكون مجتمع الدراسة من كافة الطلبة الملتحقين بالجامعات التقليدية في الضفة الغربية اال
( طالبًا 75178(، البالغ عددهم )2016/2015ل من العام الدراسي )و الفصل الدراسي األ

وزارة التربية والتعليم العالي، الدليل ) (1.3مبين في الجدول ) وه ، وذلك كماالدليل وطالبة
  .(لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني، رام اهلل، فلسطين 2015/2014اإلحصائي السنوي 
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ص العام لإلحصائيات لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني للعام األكاديمي حسب الملا
 مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي: 52بلغ عدد المؤسسات المعتمدة والمراصة  2015/2014

 14 .جامعة تقليدية 
 .جامعة واحدة تعليم مفتوح 
 19 .كلية جامعية 
 18 .كلية مجتمع متوسط 

 فة الغربيةالتعليم العالي في الضمؤسسات 

 مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي: 33))يوجد في الضفة الغربية 

 9 .جامعات تقليدية 
 13 .كلية جامعية 
 11 .كلية مجتمع متوسطة 

 توزيع الطلبة في الجامعات التقليدية في الضفة الغربية.  (1.3جدول )

 المجموع أنثى ذكر الجامعة اسم الرقم
 7186 5356 1827 جامعة الاليل 1
 4085 1848 2237 جامعة بوليتيكنك فلسطين 2

 2982 2338 644 جامعة بيت لحم 3

 10417 5737 4680 جامعة القدس 4

 10700 6857 3843 جامعة بيرزيت 5

 21859 13043 8816 جامعة النجاح الوطنية 6

 7954 4237 3717 الجامعة العربية االمريكية 7

 6201 3048 3153 جامعة فلسطين التقنية اضوري 8

 3797 717 3080 جامعة فلسطين 9

 75178 43181 31997 المجموع

لمؤسسات  2015/2014وزارة التربية والتعليم العالي، الدليل اإلحصائي السنوي المصدر: 
 التعليم العالي الفلسطيني، رام اهلل، فلسطين.
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 الدراسةعينة  3.4

 االستطالعيةعينة الدراسة 1.4.3 

ق أدوات الدراسة على عينة استطالعية من داال مجتمع الدراسة من اارج قام الباحث بتطبي
عينة الدراسة األساسية، بهدف تجريب أدوات الدراسة وتطبيقًا لتجربة فهم األلفاظ ومعرفة مدى 
وضوح الفقرات، وللتحقق من صدق وثبات األدوات قبل تطبيقها نهائيًا على العينة النهائية، 

ذي يستغرقه تعبئة األدوات. وقد كانت نتائج تحليل معامل الثبات لمقياس وللوقوف على الوقت ال
(، وهي قيم تسمح بإجراء 0.89(، ولمقياس اساليب المعاملة الوالدية)0.83الذكاء االنفعالي )

( طالب وطالبة، 49الدراسة. وقد تمثلت عينة الدراسة االستطالعية لمقياس الذكاء االنفعالي من )
( طالب وطالبة 130راسة االستطالعية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية من )وتمثلت عينة الد

 من طلبة الجامعات الفلسطينية.

  الساسيةعينة الدراسة  2.4.3

أفراد  ااتياربعينة الدراسة، حيث قام الباحث  اتيارالالباحث العينة العشوائية الطبقية  استادم
الجامعة والجنس.  اسمجتمع الدراسة من حيث تعكس نسبتهم في م وأالعينة بطريقة تمثل 

بسيطة بواسطة  بطريقة عشوائية العينة ااتياروللحصول على عينة الدراسة للبحث الحالي تم 
أفراد العينة  ااتيرامس جامعات من الجامعات التقليدية في الضفة الغربية، ومن ثم  القرعة،

حيث تضمن هذه الطريقة  ,الطبقيةئية العشواالدراسة من داال كل جامعة حسب طريقة العينة 
عشوائيًا لهذه النسبة  اتياراالأفراد العينة بما يتناسب مع  حجم العينة، وبنفس الوقت كان  ااتيار

الجامعات التقليدية في الضفة  طلبة( طالبًا وطالبة من 1044تكونت عينة الدراسة من ) المحددة.
( من المجتمع 0.0139ثل العينة ما نسبته )حيث تم ,(2.3موضح في جدول ) والغربية كما ه

 االصلي.
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 الجامعة. اسم( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس و 2.3جدول )

 النسبة المئوية المجموع النسبة المئوية عدد الطالب الجنس الجامعة اسم

      
 جامعة القدس

 44.8 % 130 ذكر
290 %27.8 

 55.2 % 160 اثى

 جامعة الاليل
 26.5 % 53 ذكر

200 %19.2 
 73.5 % 147 انثى

 جامعة بيرزيت
 35.8 % 107 ذكر

299 %28.6 
 64.2 % 192 انثى

 جامعة بيت لحم
 21.7 % 18 ذكر

83 %8.0 
 78.3 % 65 انثى

 جامعة الاضوري
 51.2 % 88 ذكر

172 %16.5 
 48.8 % 84 انثى

 المجموع الكلي
 

 37.9 % 396 ذكر
1044 %100 

 62.1 % 648 انثى

ل التالية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة )الجنس، مكان السكن، و اوالجد
 الجامعة(. اسمالتاصص، المستوى الدراسي، مستوى دال األسرة، 

 متغير الجنس .1

 .الجنسفراد عينة الدراسة حسب ( أ3.3جدول رقم )

 النسبة المئوية حجم العينة الجنس

 37.9% 396 ذكر
 62.1% 648 انثى

 100.0% 1044 المجموع
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 متغير مكان السكن .2

 ( أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن.4.3جدول )

 النسبة المئوية حجم العينة مكان السكن

 45.4% 474 مدينة
 45.0% 470 قرية
 9.6% 100 مايم

 100.0% 1044 المجموع
 

 متغير التخصص .3

 د عينة الدراسة حسب التخصص.( أفرا5.3جدول )
 

 النسبة المئوية حجم العينة التخصص

 61.0% 637 علوم انسانية
 39.0% 407 علوم تطبيقية
 100.0% 1044 المجموع

 

 متغير المستوى الدراسي .4

 ( أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي.6.3جدول )
 

 النسبة المئوية حجم العينة المستوى الدراسي

 23.8% 248 ىلأو سنة 
 20.8% 217 سنة ثانية
 27.2% 284 سنة ثالثة
 28.2% 295 سنة رابعة
 100.0% 1044 المجموع

 



81 
 

 متغير دخل السرة .5

 ( أفراد عينة الدراسة حسب المستوى دخل السرة.7.3جدول )
 

 النسبة المئوية حجم العينة مستوى دخل السرة

 17.0% 177 شيكل 2000الى  1000من 
 33.0% 345 شيكل 3500الى  2000اكثر من 
 25.5% 266 شيكل 5000الى  3500اكثر من 

 24.5% 256 شيكل 5000اكثر من 
 100.0% 1044 المجموع

 

 الجامعة اسممتغير  .6

 اسم الجامعة( أفراد عينة  الدراسة حسب 8.3جدول )

 

 النسبة المئوية حجم العينة اسم الجامعة

 27.8% 290 جامعة القدس
 19.2% 200 يلجامعة الال

 28.6% 299 جامعة بيرزيت
 8.0% 83 جامعة بيت لحم

 16.4% 172 التقنية الاضوري فلسطينجامعة 
 100.0% 1044 المجموع

 

 أدوات الدراسة 3.5

كأداة لجمع البيانات، فبالرجوع إلى األدبيات  ستبانةالباحث في الدراسة الحالية اال استادام
)الذكاء االنفعالي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة السابقة ولفحص موضوع الدراسة 

تكونت من ثالثة أقسام رئيسية  استبانةالباحث  استادمالجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية(، 
 كاآلتي:
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 المتغيرات المستقلة. .1
 مقياس الذكاء االنفعالي. .2
 ساليب المعاملة الوالدية.أمقياس  .3

 قلةالمتغيرات المست 1.5.3 

الجنس، مكان السكن، التاصص، المستوى الدراسي، مستوى "شمل هذا الجزء ستة متغيرات وهي 
 ."الجامعة اسمدال األسرة، 

 مقياس الذكاء االنفعالي 2.5.3 

لقياس  Schutte et al. 1998)) الذكاء االنفعالي لسكوت وآارون الباحث مقياس استادم
كما  ( فقرة تقيس مستوى الذكاء االنفعالي لدى الفرد،33يتكون المقياس من )و الذكاء االنفعالي، 

 (، الذي تم تطبيقه على نفس المجتمع الفلسطيني.   2010رسالة )الجندي،ورد في 

( في الذكاء االنفعالي والذي يقترح 1990وقد ُأعد هذا المقياس في ضوء نموذج ماير وسالوفي )
، التعبير اآلارينفي و يم االنفعاالت في الذات أن الذكاء االنفعالي قدرة عقلية، ويتكون في تقي

، وتوظيف االنفعاالت في حل اآلارينضبط االنفعاالت في الذات و و أعن االنفعاالت، تنظيم 
المقياس على نطاق واسع في العديد من الدراسات التي بحثت العالقة بين  استادمالمشاكل. وقد 

 (.2010ي، الذكاء االنفعالي والعديد من المتغيرات )الجنيد

للذكاء االنفعالي وتطوره  مقياسجموعة من الدراسات إلعداد م (1998)أجرى سكوت وآارون و 
من مقاييس زمالئهم الذين اعتمدوا في بناء مقاييسهم وفقًا لنموذج سالوفي وماير. وكانت الصورة 

موافق  على مقياس يمتد من االستجابة( عبارة، ويطلب من المستجيبين 62لية مكونة من )و األ
مشاركًا، وأجرى تحلياًل عاملي  (346)بشدة إلى غير موافق بشدة، فقد طبقت تلك الصورة على 

وتدويرها تدويرًا متعامدًا. وكانت النتائج تشير إلى أن العبارات متشبعة على أربعة  الستجاباتهم
رات على ثالثة ل، بينما وزعت باقي العباو ( عبارة على العامل األ33عوامل، إال أنه قد تشبعت )

عوامل، وكانت تشبعات معظم تلك العبارات منافضة. وتبين لسكوت وزمالئه أن العبارات 
ل تمثل األبعاد الفرعية للذكاء الوجداني، كما أشار إليها سالوفي وماير، و المشبعة على العامل األ

( 33ددهم )ل وعو لذلك اعتمدوا في صورتهم النهائية على العبارات المشبعة على العامل األ
عبارة. وقد قام السمدوني بترجمة تلك العبارات العربية وصياغتها بأسلوب مناسب وتحقق من 

 (.2007، دونياالسماصائصه السيكومترية للمقياس )
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 (.9.3في جدول ) ةمن أربعة مجاالت كما هي موضح مقياس الذكاء االنفعاليويتكون 

 لفقرات التي تشكل كل مجال.( مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي وا9.3جدول )

 الفقرات المجال

 33 ،32 ،29 ،25 ،22 ،19 ،5 ،9 ،15 ،18 االنفعاالت إدراك
 2 ،3 ،10 ،12 ،14 ،21 ،23 ،28 ،31 االنفعاالت الذاتية إدارة
 1 ،4 ،11 ،13 ،16 ،24 ،26 ،30 اآلارينانفعاالت  إدارة

 6 ،7 ،8 ،17 ،20 ،27 توظيف االنفعاالت

من سلم  اتياراالب المفحوص على المقياس لكل فقرة من فقرات المقياس من االل حيث يستجي
اماسي وهي )موافق بشدة، موافق، ال أدري، معارض، معارض بشدة(. بحيث تأاذ  استجابة

( والحد 33( على التوالي، حيث يكون الحد األدنى للدرجة الكلية )1،2،3،4،5الدرجات التالية )
( هي فقرات سالبة 33،28،5الحظة إلى أن كل من الفقرات التالية )(، مع الم165األقصى )

تأاذ عكس الترميز، حيث تاتلف اإلجابة عليها عن بقية البنود وتكون عكس التصحيح الكلي 
( 4( ومعارض )3( وال أدري )2( وموافق )1لبنود المقياس، حيث تكون قيمة موافق بشدة )

د مستوى الذكاء االنفعالي للفرد من االل حساب (. وبناء عليه يتم تحدي5ومعارض بشدة )
متوسط استجابة المفحوص على فقرات المقياس بشكل كامل )الدرجة الكلية(. وبعد حساب الوقت 

( دقائق (6الذي يستغرقه المفحوص لإلجابة على فقرات المقياس تبين أنه يستغرق بمتوسط 
 لإلجابة على األداة ككل.

 الذكاء االنفعالي سلمقياالخصائص السيكومترية 

 : الصدقأوال  

تم التأكد من صدق المقياس في بيئته األصلية التي ُأعد فيها من قبل ُمعد المقياس، حيث أن 
يرتبط بالمقاييس التي تقيس جوانب نوعية للوعي والتعبير االنفعالي،  االنفعاليمقياس الذكاء 

ية. وفي ضوء االندفاعى تنظيم االنفعاالت و والنظرة المنفتحة والمزاج السيئ )المكتئب(، والقدرة عل
هي: مقاييس التبلد , ( مشاركاً 25مجموعة من المقاييس على ) وزمالئهذلك طبق سكوت 

 ااتبارالمشاكل في تحديد ووصف المشاعر. و  وأالعاطفي لتايلور والذي يقيس الصعوبات 
 وشاص، ومقياس التوجه نحالوجداني لفريد مان والذي يقيس التعبيرات غير اللفظية لل االتصال
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على الترتيب:  رتباط)السيئ(. وكانت معامالت اال الحياة، ومقياس زونج لقياس المزاج االكتئابي
 (. 0.05)ة ( وتلك القيم دالة إحصائيًا عند مستوى الدالل0.43، 0.52، 0.39، -0.65)

من غير  أارىومجموعة كما قام الباحثون بدراسة الفروق بين األفراد الممارسين للعالج النفسي 
( فردًا، حيث بلغ متوسط درجات 38الممارسين لهذا العالج في الذكاء االنفعالي، عند كل من )

، وتلك قيمة ((20.25"، وقد بلغت قيمة "ت(17.71)وانحراف معياري  134.92))الممارسين 
 (.2007دوني،ادالة احصائيًا )السم

ة والتحقق من الاصائص السيكومترية للمقياس حيث هذا المقياس على البيئة الفلسطيني طبقوقد 
( بالتأكد من صدق وثبات المقياس على البيئة الفلسطينية حيث 2010قامت )الجنيدي، 

بيرسون بين درجة كل فقرة مع  رتباطاستارجت داللة الصدق من االل حساب معامالت اال
حساب معامالت و اء االنفعالي، الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له هذه الفقرة في مقياس الذك

بيرسون بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس، حيث تبين من قيم مصفوفة  رتباطاال
 (.0.05أن جميع الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) رتباطاال

 من صدق المقياس بالطرق اآلتية: تحقق فقد, أما في الدراسة الحالية

 صدق المحكمين -1

التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي الابرة  ىجر 
(، وذلك لتعديل ما يرونه مناسبًا على بنود 4.6موضح في ملحق ) و، كما هواالاتصاص

بعين  أاذتالتعديل، حيث أبدوا عددًا من المالحظات التي  وأاإلضافة  وأالمقياس، إما بالحذف 
 داة بشكلها النهائي.عند إاراج األ عتباراال

 التحليل العاملي استخدامصدق البناء ب -2

التحليل العاملي أسلوب إحصائي يعمل على تجميع متغيرات ذات طبيعة واحدة في تركيبة 
الداالي.  االتساقيشمل كل أنواع الصدق، ويؤدي إلى  ومتجانسة مرتبطة دااليًا فيما بينها،  وه

ذا كانت و أ( r=0.30)متشبعة( إذا كانت ) ونقول بأن الفقرة مرتبطة بالبعد أقل من  rأكثر، وا 
 (.2012نستبعد الفقرة )فرج،  ((0.30

دراسة استطالعية على عينة من المبحوثين للتحقق من صدق أداة الدراسة وقدرتها على  أجريت
عينة  أاذتلدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية. حيث  الذكاء االنفعاليقياس 
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ق وثبات مقياس وطالبة من جامعة القدس للتأكد من صد اً ( طالب49ستطالعية تكونت من )ا
تحليل عاملي لفقرات  أجري ,وللتحقق من صدق مقياس الذكاء االنفعالي الذكاء االنفعالي.
 (.10.3موضح في جدول ) والمقياس كما ه

 ياس الذكاء االنفعالي.( لفقرات مقFactor Analysis) ( نتائج التحليل العاملي10.3جدول )

رقم 
 الفقرة

 التشبع الفقرة

 0.78 أعرف متى أتكلم عن مشاكلي الااصة لآلارين. 1

2 
عندما تواجهني صعوبات أتذكر انه في وقت ما واجهتني صعوبات مماثلة 

 وتغلبت عليها.
0.66 

 0.72 ل انجازها.او اتوقع أن أنجز بشكل جيد معظم األشياء التي أح 3

 0.75 بي بسهولة. ريناآلايثق  4

 0.57 غير اللفظية. اآلارينأجد صعوبة في فهم رسائل  5

6 
بعض األحداث المهمة في حياتي، دفعتني إلى إعادة تقييم ما هومهم وما 

 غير مهم.و ه
0.81 

 0.79 عندما يتغير مزاجي فإنني أرى إمكانيات جديدة. 7

 0.69 يمة.تعد العواطف بعض األشياء التي تجعل حياتي ذات ق 8

 0.74 أنا مدرك لعواطفي التي أمر بها. 9

 0.75 أتوقع حدوث األشياء اإليجابية. 10

 0.63 عواطفي. اآلارينأحب أن أشارك  11

 0.77 عندما أمر بابرة عاطفية إيجابية أعرف كيف أجعلها تدوم. 12

 0.78 .اآلارينأنظم األحداث التي يستمتع بها  13

 0.75 لتي تجعلني سعيدًا.أبحث عن األنشطة ا 14

 0.73 أدرك معنى الرسائل غير اللفظية التي أرسلها لآلارين. 15

 0.78 .اآلارينأقدم نفسي بطريقة تترك انطباعًا إيجابيًا لدى  16

 0.62 عندما يكون مزاجي جيدًا فإنني أحل المشاكل بسهولة. 17

 0.74 أدرك عواطف اآلارين بالنظر إلى وجوههم. 18

 0.82 درك لماذا تتغير عواطفي.أ 19

 0.72 عندما يكون مزاجي جيدًا فإنني أارج بأفكار جديدة. 20
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رقم 
 الفقرة

 التشبع الفقرة

 0.80 .انفعاالتيأتحكم في  21

 0.83 أعرف عواطفي حينما أمر بها. 22

 0.80 أزيد من دافعيتي من االل تصوري للنتائج اإليجابية ألعمال أقوم بها. 23

 0.67 عندما يقومون بعمل جيد. اآلارينأمدح  24

 0.85 .اآلارينأفهم الرسائل الغير لفظية التي يرسلها  25

26 
عندما يابرني شاص عن حدث مهم في حياته أشعر وكأنني مررت بنفس 

 الحدث.
0.77 

 0.82 عندما أشعر بتغير في عواطفي أميل إلى طرح أفكار جديدة. 27

 0.70 أنني أستسلم ألنني أعتقد أنني سأفشل.عندما يواجهني تحد ف 28

 0.77 بمجرد النظر اليهم. اآلارينأدرك ما يشعر به  29

 0.68 على الشعور بشكل أفضل عندما يكون مزاجهم سيء. اآلارينأساعد  30

31 
ولة لمواجهة افي المح االستمراراستادم مزاجي الجيد ألساعد نفسي في 

 الصعوبات.
0.73 

 0.77 إلى نبرات أصواتهم. االستماعمن االل  اآلارينأعرف مشاعر  32

 0.78 بالطريقة التي يشعرون بها. اآلارينمن الصعب علي أن أفهم كيف يشعر  33

( أن جميع قيم فقرات المقياس احتوت على تشبعات 10.3تشير المعطيات الواردة في جدول )
وهي دالة احصائيًا، مما يشير على (0.3) من  لجميع الفقرات أكبر رتباطمقبولة، ومعامل اال

أنها تشترك معًا لقياس الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وأنها 
 قادرة على قياس ما وضعت من أجل قياسه.

 الداخلي االتساقصدق  -2

( Pearson Correlationبيرسون ) رتباطتم التحقق من الصدق من االل حساب معامل اال
الذكاء بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لكل بعد التي تنتمي له هذه الفقرة في مقياس 

وطالبة من طلبة الجامعات  اً طالب( 1044، االل عينة الدراسة االساسية البالغة )االنفعالي
 .(11.3) موضح في جدول وكما ه ,الفلسطينية في الضفة الغربية
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فقرات  ارتباط(  لمصفوفة Pearson Correlationبيرسون ) رتباطعامل اال ( نتائج م11.3جدول )
 مقياس الذكاء االنفعالي مع البعد التي تنتمي له الفقرة.

 اآلخرينانفعاالت  إدارةبعد  االنفعاالت إدراكبعد 

رقم 
 الفقرة

 رتباطمعامل اال 
مستوى الداللة 

 االحصائية
رقم 
 الفقرة

 رتباطمعامل اال 
ة مستوى الدالل
 االحصائية

18 .703** 0.001 1 .510** 0.001 
15 .634** 0.001 4 .573** 0.001 
9 .586** 0.001 11 .562** 0.001 
5 .547** 0.001 13 .632** 0.001 
19 .524** 0.001 16 .619** 0.001 
22 .592** 0.001 24 .507** 0.001 
25 .696** 0.001 26 .602** 0.001 
29 .677** 0.001 30 .559** 0.001 
32 .638** 0.001    
33 .548** 0.001 

   
 بعد توظيف االنفعاالت االنفعاالت الذاتية إدارةبعد 

رقم 
 الفقرة

 رتباطمعامل اال 
مستوى الداللة 

 االحصائية
رقم 
 الفقرة

 رتباطمعامل اال 
مستوى الداللة 

 االحصائية
2 .558** 0.001 6 .483** 0.001 
3 .597** 0.001 7 .637** 0.001 
10 .580** 0.001 8 .560** 0.001 
12 .587** 0.001 17 .609** 0.001 
14 .554** 0.001 20 .627** 0.001 
21 .531** 0.001 27 .611** 0.001 
23 .574** 0.001    
28 .555** 0.001    
31 .611** 0.001    

 0.01** دالة عند مستوى 
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بين كل فقرة مع الدرجة الكلية لكل  رتباطم مصفوفة معامالت اال( أن قي11.3يالحظ من جدول )
وعليه فإن كل  ((0.05، تتمتع بداللة احصائية عند مستوى الداللة الذكاء االنفعاليبعد من أبعاد 

 فقرة مرتبطة في المجال التي تنتمي إليه وهي قادرة على قياس ما وضعت من أجل قياسه.

ن فقرات مقياس الذكاء االنفعالي مع الدرجة الكلية لمقياس الذكاء كل فقرة م ارتباطكما تم قياس 
 ( يوضح ذلك:12.3االنفعالي، والجدول )

فقرات  ارتباط(  لمصفوفة Pearson Correlationبيرسون ) رتباط(. نتائج معامل اال 12.3جدول )
 مقياس الذكاء االنفعالي مع الدرجة الكلية لألداة.

رقم 
 الفقرة

معامل 
 رتباطاال 

مستوى 
الداللة 

 االحصائية

رقم 
 الفقرة

معامل 
 رتباطاال 

مستوى 
الداللة 

 االحصائية

رقم 
 الفقرة

معامل 
 رتباطاال 

مستوى 
الداللة 

 االحصائية
1 .467** 0.001 12 .537** 0.001 23 .490** 0.001 
2 .532** 0.001 13 .548** 0.001 24 .447** 0.001 
3 .513** 0.001 14 .456** 0.001 25 .619** 0.001 
4 .469** 0.001 15 .539** 0.001 26 .480** 0.001 
5 .405** 0.001 16 .610** 0.001 27 .417** 0.001 
6 .396** 0.001 17 .542** 0.001 28 .420** 0.001 
7 .433** 0.001 18 .629** 0.001 29 .597** 0.001 
8 .453** 0.001 19 .503** 0.001 30 .523** 0.001 
9 .548** 0.001 20 .509** 0.001 31 .535** 0.001 
10 .465** 0.001 21 .417** 0.001 32 .572** 0.001 
11 .415** 0.001 22 .579** 0.001 33 .468** 0.001 

 0.01** دالة عند مستوى 

فقرات مقياس الذكاء االنفعالي مع  ارتباط( أن جميع قيم مصفوفة 12.3يالحظ من جدول )
الداالي  االتساقلية لمقياس الذكاء االنفعالي كانت دالة إحصائيًا، مما يشير إلى الدرجة الك

ات الفلسطينية لفقرات األداة وأنها تشترك معًا في قياس درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامع
 في الضفة الغربية.
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س والدرجة ( بين أبعاد المقياPearson Correlationبيرسون ) ارتباطكما تم حساب معامل 
 (.13.3موضح في جدول ) والكلية للمقياس كما ه

مجاالت  ارتباط( لمصفوفة Pearson Correlationبيرسون ) رتباطنتائج معامل اال  (13.3جدول )
 مقياس الذكاء االنفعالي مع الدرجة الكلية للمقياس.

 مستوى الداللة رتباطمعامل اال  مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي الرقم

 0.001 **886. االنفعاالت راكإد 1
 0.001 **842. االنفعاالت الذاتية إدارة 2
 0.001 **857. اآلارينانفعاالت  إدارة 3
 0.001 **774. توظيف االنفعاالت 4

 0.01** دالة عند مستوى       

مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي مع  ارتباط( أن جميع قيم مصفوفة 13.3) يتضح من جدول
وأنها  ،الداالي لمجاالت المقياس االتساقالكلية كانت دالة احصائيًا مما يشير إلى  الدرجة

 تشترك معًا في قياس الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

 الذكاء االنفعالي مقياسثانيا : ثبات 

الداالي،  االتساقثبات  داماستالحساب ثبات المقياس في بيئته األصلية، قام معد المقياس ب
( على عينة من المجتمع من طلبة Cronbach Alpha) معامل الثبات كرونباخ ألفا استادامب

( مشاركًا، حيث بلغ معامل الثبات 346الجامعات في الواليات المتحدة األمريكية قوامها )
(0.90.) 

 استادامأداة الدراسة ككل بتم حساب ثبات ( على البيئة الفلسطينية 2010 في دراسة )الجندي،و 
معادلة ثبات كرونباخ الفا على عينة الدراسة حيث  استادامالداالي لفقرات األداة ب االتساقثبات 

 .الذكاء االنفعالي( عند الدرجة الكلية لمقياس 0.74بلغ الثبات )

قة الدراسة الحالية على العينة االستطالعية بطري مقياس الذكاء االنفعالي فيثبات  وحسب
( لفقرات الذكاء Cronbach's Alphaالداالي بحساب معادلة ثبات كرونباخ الفا ) االتساق

 (.14.3االنفعالي، وقد جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم )
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الذكاء  مقياس( لCronbach's Alpha( نتائج معادلة الثبات كرونباخ الفا )14.3) جدول
 االنفعالي.

 راتعدد الفق كرونباخ ألفا
.83 33 

( أن مقياس الذكاء االنفعالي يتمتع بدرجة جيدة من 14.3تشير المعطيات الواردة في الجدول )
 الثبات تسمح بإجراء هذه الدراسة.

 مقياس أساليب المعاملة الوالدية 3.5.3

 الاطوات التالية:ضمن  أساليب المعاملة الوالدية الااص بهذه الدراسة، بتطويرقام البحث 

لباحث على األدب التربوي والعديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع اطلع ا .1
 الدراسة.

األبعاد  إلىعلى عدة مقاييس التي أفادته كثيرًا في التعرف  باالطالعقام الباحث  .2
 وصياغة الفقرات ومنها: 

 (.2003)موسى،  اءبناألمقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها  . أ
كما هو وارد  (1984 اء )السقار،بنلتنشئة الوالدية كما يدركها االات ااتجاهمقياس  . ب

 .(2008, في دراسة )شوامرة
 (. 2013)الرشيدي، "المتسلط الرافض -مقياس التنشئة الوالدية "المتقبل الديمقراطي  . ت
 (.2013، اسماساليب المعاملة الوالدية الااطئة )ق . ث
)البلوي,  كما هو وارد في دراسة (1989مقياس اساليب المعاملة الوالدية )جبريل،  . ج

2011). 
مقياس المعاملة الوالدية لطالب المدارس الثانوية والجامعات )عبد الرحيم  . ح

 .(1991والمغيصيب، 
وسؤالهم عن أكثر األساليب  اءبنواألواألمهات  اآلباءقام الباحث بمقابلة مجموعة من  .3

قام الباحث بطرح سؤال مفتوح  المعاملة الوالدية المنتشرة في المجتمع الفلسطيني، حيث
حول أهم األساليب المعاملة الوالدية في المجتمع الفلسطيني حيث تم توجيه هذا السؤال 

 طالبة من طلبة الجامعات.و ( طالب 20واألمهات و) اآلباء( من 20إلى )
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واألمهات والطلبة على  اآلباءعلى المقاييس سابقة الذكر وجمع اجابات  االطالعبعد  .4
المفتوح استطاع الباحث أن يحصر أكثر اساليب المعاملة الوالدية في المجتمع السؤال 

 الفلسطيني شيوعًا )حسب رأي الباحث( وهي:

 أسلوب اثارة االلم النفسي. (2 أسلوب الحماية الزائدة. (1
 أسلوب التفرقة والتمييز في المعاملة. (4 أسلوب التذبذب في المعاملة. (3
 أسلوب التسلط. (6 ي.األسلوب الديمقراط (5
 أسلوب الدالل الزائد. (8 اإلهمال. اسلوب (7

والتي اصة بكل مجال من مجاالت المقياس قام الباحث بتحديد وصياغة العبارات الا .5
 ( فقرات لكل مجال.10بلغت )

( 80لية حيث تكون في شكله االجمالي من )و بعد ذلك تم إعداد المقياس بصورته األ .6
ياس، بارات لكل مجال من مجاالت المقياس الثمانية التي شملها المق( ع10عبارة بواقع )

 مقياس ليكرت الاماسي )دائمًا، كثيرًا، أحيانًا، قلياًل، نادرًا(.واالستجابة حسب 
( من المحكمين من السادة أعضاء هيئة التدريس 10بعد ذلك تم عرض المقياس على ) .7

موضح في ملحق رقم  وه كما جامعة بيت لحم وجامعة الاليلفي جامعة القدس و 
(4.6.) 

بعد عرض المقياس على المحكمين أاذ الباحث بآراء المحكمين حيث أشار بعض  .8
المحكمين إلى أن هناك بعض العبارات طويلة من ناحية العدد والصياغة فقام الباحث 

 بتعديل المقياس حسب آراء المحكمين.
ارج عينة الدراسة ع الدراسة من امن مجتمبة الجامعات عينة استطالعية من طل ااتيار .9

 :بهدف
 التعرف على مدى فهم المفحوص واستيعابهم لتعليمات المقياس. .أ 
 التعرف على مدى إمكانية تطبيق المقياس في الجامعات في ضوء اإلمكانيات المتاحة. .ب 
 التحقق من الاصائص السيكومترية للمقياس. .ج 

 ستبانةوكانت اال ستبانةتعبئة االقام الباحث بحساب الوقت الذي يستغرقه المفحوص في و 
حسب  ستبانةإلى أنه تم تعديل اال ضافةإ( دقيقة. 15( إلى )10لية تستغرق من )و بصورتها األ

 .ستبانةمالحظات الطلبة على هذه اال

بحساب ثبات المقياس بواسطة يكومترية للمقياس قام الباحث بالتحقق من الاصائص الس .10
التحليل العاملي  استادامب المقياسحقق من صدق التو  (.Cronbach's Alphaمعادلة )
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(Factor Analysis)،  لى لعدم تشبع الفقرات ع "اسلوب االهمال"تم استبعاد مجال و
( على 0.30الفقرات التي كان تشبعها أقل من ) استبعاد هذا المجال، إضافة إلى

 .(16.3جدول )موضح في  وهكما ارىالمجاالت األ
( 1بالط العبارات بحيث تكون العبارة رقم )وذلك بصورته النهائية  صياغة المقياس .11

( ااصة ببعد التفرقة والتمييز، والعبارة 2ااصة بالبعد اثارة االلم النفسي، والعبارة رقم )
( 5( ااصة ببعد التسلط، والعبارة رقم )4(ااصة ببعد الحماية الزائدة، والعبارة رقم )3)

والتذبذب،  االتساق( ااصة ببعد عدم 6ي، والعبارة رقم )الديمقراط األسلوبااصة ببعد 
 (.1.2.6موضح في ملحق رقم )و ( ااصة ببعد التدليل الزائد كما ه7والعبارة رقم )

 ( توزيع العبارات على مقياس اساليب المعاملة الوالدية بصورته النهائية.15.3) جدول

 باراتعدد الع ارقام العبارات المقياس الفرعي )البعد( الرقم

 7 42 ،36 ،29 ،22 ،15 ،1،8 أسلوب إثارة أللم النفسي 1
 7 43 ،37 ،30 ،23 ،16 ،9 ،2 أسلوب التفرقة والتمييز 2
 7 44 ،38 ،31 ،24 ،17 ،10 ،3 أسلوب الحماية الزائدة 3
 7 45 ،39 ،32 ،25 ،18 ،11 ،4 أسلوب التسلط 4
 7 46 ،40 ،33 ،26 ،19 ،12 ،5 الديمقراطي السلوب 5
 7 47 ،41 ،34 ،27 ،20 ،13 ،6 التذبذب"" االتساقأسلوب عدم  6
 5 35 ،28 ،21 ،14 ،7 أسلوب التدليل الزائد 7

ثم قام الباحث بعمل إعادة تحكيم لألداة من االل بعض المحكمين وأشاروا بصالحية  .12
ة جاهزة العبارات والموافقة على العبارات جميعها، وأصبحت األداة بصورتها النهائي

 للتطبيق على عينة الدراسة.

 اساليب المعاملة الوالدية مقياسالخصائص السيكومترية ل

 لمقياساال : صدق أو 

 صدق المحكمين .1

الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الابرة  مقياستم التحقق من صدق 
 تحظات التي أاذعددًا من المالأبدوا  الذين (،4.6مبين في ملحق ) وواالاتصاص، كما ه
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اس لمقيلمن الاصائص السيكومترية  للتحققبشكله النهائي. و  مقياسعند إاراج ال عتباربعين اال
وطالبة  اً طالب( 130عينة استطالعية تكونت العينة من ) علىتم إيجاد الصدق البنائي والثبات 

 من طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

 صدق التحليل العاملي .2

( لفقرات األداة، على العينة Factor Analysisالتحقق من الصدق بحساب التحليل العاملي ) تم
 (.16.3موضح في الجدول رقم ) واالستطالعية وذلك كما ه

( لفقرات مقياس أساليب المعاملة Factor Analysis) ( نتائج التحليل العاملي16.3جدول )
 له. بعةالتاالوالدية ومدى تشبع الفقرة على المجال 

 ( اثارة االلم النفسي1)

 التشبع العبارة الفقرة 
 0.75 يشعرني والدي  بأنهم غير راضين عني. 1 1
 0.73 يعتبرني والدي  سببًا في متاعبهم التي يواجهونها في حياتهم. 8 2
 0.70 يتحدث والدي  عن كالمي وأفعالي أمام الناس الغرباء بشكل يشعرني بالاجل. 15 3
 0.69 رجني والدي  عندما أقع في أي اطأ.يح 22 4
 0.68 على األشياء اإليجابية.ات كثيرة وال يمدحاني مطلقًا قأو يلومني والدي في  29 5
 0.54 يذكرني والدي  بأاطائي السابقة وال يكتفوا بمحاسبتي على اطئي الحالي فقط. 36 6
 0.52 التي أعيش فيها. فإن والدي يقوالن أنني ال أستحق النعمة عندما أاطئ  42 7

 ( التفرقة والتمييز2)

 0.69 في تلبية مطالبي. ويتباطؤونيسرع والدي  في تلبية مطالب إاوتي  2 1
2 9 .  0.65 يفضل والدي  بعض إاوتي عني 
 0.63 يرى والدي  أن الولد أحق من البنت في التعليم. 16 3
 0.64 عاملتهم إلاوتي.أشعر بأن والدي  يعامالني بطريقة تاتلف عن م 23 4
اوتي يعاقب والدي  البعض ويترك البعض اآلار. 30 5  0.60 عندما نتشاجر أنا وا 
 0.57 يمدح والدي  إاوتي أكثر مني. 37 6
 0.45 يوجد أحد من إاوتي يحبه والدي  أكثر منا جميعًا. 43 7
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 ( الحماية الزائدة3)

 التشبع العبارة الفقرة 
 0.63 لى االطمئنان علي أثناء نومي.يحرص والدي  ع 3 1
 0.62 يعمل والدي  أقصى جهدهما حتى ال تكون هناك مشكلة تضايقني. 10 2
 0.60 يتمنى والدي  أن ابقى بجوارهم حتى ال يؤذني أحد. 17 3
 0.58 يقلق علي والدي  إذا مرضت حتى لوكان المرض بسيطًا. 24 4
 0.54 ا أحتاج اليه.أشعر أن والدي  يساعداني أكثر مم 31 5
 0.38 يطلب والدي  مني االتصال بهم عندما تصادفني أية مشكلة. 38 6
 0.33 ياشى علي والدي  من المواقف التي تستدعي منافستي مع اآلارين. 44 7

 ( التسلط4)

1 4 
يذكرني والدي  باستمرار بمدى العناء والجهد الذي بذاله في سبيل تربيتي 

 وتعليمي.
0.58 

يرى والدي  أن أفضل الوسائل لدفعي للقيام بواجباتي هي أن يذكرني باستمرار  11 2
 بمن هم أفضل مني.

0.59 

يمنعني والدي من القيام من بعض األعمال المباحة التي يقوم بها اآلارون  18 3
 بحجة انهما اائفين علي من الضرر.

0.53 

 0.50 غالبًا ما ينسى والدي  مطالبي. 25 4
 0.47 ص والدي  على التدال في شؤون حياتي الااصة.يحر  32 5
 0.38 أاشى أن أتحدث مع والدي  بصراحة في أي أمر. 39 6
 0.38 يبالغ والدي  في توبياي على أاطاء بسيطة. 45 7

 ( السلوب الديمقراطي5)

 0.70 يسمح لي والدي  بقضاء وقت فراغي بالطريقة التي تناسبني. 5 1
 0.55 ي  الحرية في إبداء آرائي حتى لوكانت ماالفة آلرائهم.يعطيني والد 12 2
 0.51 يتركني والدي  أفعل ما يحلولي. 19 3
 0.45 يسامحني والدي  على أي اطأ أقوم به. 26 4
 0.49 يعطِني والدي  الحرية في ااتيار أصدقائي. 33 5
 0.41 أتبادل الرأي مع والدي  في أمور األسرة. 40 6
 0.39 والدي  لي جيدًا حينما أتحدث اليهم. يستمع 46 7
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 (  عدم االتساق التذبذب6)
 التشبع العبارة الفقرة 
 0.48 .أارىيعاملني والدي  بطريقة قاسية أحيانًا ومتسامحة احيانًا  6 1
 0.53 يكلفني والدي  بالقيام بأعمال أكثر مما يكلف إاوتي بها. 13 2

في أوقات  فات في أوقات معينة وال يقبالها منييقبل مني والدي  بعض التصر  20 3
 .أارى

0.49 

 0.46 ليس بإمكاني توقع سلوك والدي  فهوغير ثابت على سلوك أورأي معين. 27 4
 0.44 يتعارض والدي  في تقديم النصائح والتوجهات لي. 34 5

 يسمح لي أبي بماالفة القرارات التي تتاذها أمي إزاء بعض تصرفاتي 41 6
 لعكس(.)أوا

0.36 

يسامحني والدي  على اطأ أستحق عليه العقاب ومن الممكن أن أعاقب على  47 7
 أبسط األسباب.

0.36 

 ( التدليل الزائد7)
 0.54 يتساهل معي والدي  كثيرًا. 7 1
 0.49 يلبي لي والدي  طلباتي مهما كانت. 14 2
 0.42 عندما أغضب يعمل والدي  على ارضائي. 21 3
 0.39 تبر والدي  كل ما أفعله صواب.يع 28 4
 0.38 يتركني والدي أفلت من العقاب بسهوله عندما ارتكب اطأ. 35 5

 

( أن جميع قيم فقرات المقياس احتوت على تشبعات 16.3تشير المعطيات الواردة في جدول )
ما يشير وهي دالة احصائيًا، م(0.3) مقبولة، حيث كانت قيمة التشبع لجميع الفقرات أكبر من 

على أنها قادرة على قياس أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة 
 ظري الذي بني المقياس على أساسه.الغربية في ضوء اإلطار الن

 ومجاالت المقياس بعضها مع بعض كما ه رتباطبيرسون ال ارتباطتم إيجاد معامل  يضاً أ
 (.17.3موضح في جدول )
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 البينية لمجاالت مقياس لساليب المعاملة الوالدية. رتباط( مصفوفة معامالت اال 17.3ل )جدو

 
إثارة اللم 

 النفسي
التفرقة 
 والتمييز

الحماية 
 الزائدة

 التسلط
 السلوب

 الديمقراطي
 االتساقعدم 

 )التذبذب(
التدليل 

 الزائد
       1 إثارة اللم النفسي
      1 **795. التفرقة والتمييز
     1 **277.- **291.- الحماية الزائدة

    1 038.- **484. **599. التسلط
   1 *196.- **404. **275.- **299.- الديمقراطي السلوب
 االتساقعدم 

 )التذبذب(
.630** .596** .049 .429** .016 1 

 
 1 *188. **431. 066.- **422. 053. 012. التدليل الزائد

 0.01وى ** دالة عند مستك

 ثانيا : الثبات 

الداالي  االتساقالدراسة الحالية على العينة االستطالعية بطريقة  مقياستم حساب ثبات 
( لفقرات مقياس اساليب المعاملة Cronbach's Alphaمعادلة الثبات كرونباخ الفا ) استادامب

 (.18.3الوالدية، وقد جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم )

أساليب  مقياس( لCronbach's Alpha( نتائج معادلة الثبات كرونباخ الفا )18.3)جدول 
 المعاملة الوالدية.

 عدد الفقرات كرونباخ ألفا
.89 80 

( أن مقياس اساليب المعاملة الوالدية يتمتع بدرجة جيدة من الثبات 18.3ويتبين من جدول )
 تسمح بإجراء الدراسة.
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 الدراسةمتغيرات  6.3

 المتغيرات التابعةأ. 

 الذكاء االنفعالي. .1
 اساليب المعاملة الوالدية. .2

 المتغيرات المستقلةب. 

 الجنس. .1
 مكان السكن )مدينة، قرية، مايم(. .2
 التاصص )علوم انسانية، علوم تطبيقية(. .3
 لى، سنة ثانية، سنة ثالثة، سنة رابعة(.أو المستوى الدراسي )سنة  .4
-5000شيكل، 2001-3500 شيكل،  1000-2000مستوى دال االسرة )أقل من  .5

 شيكل(. 5001شيكل، اكثر من  3501
الجامعة )جامعة القدس، جامعة بيت لحم، جامعة بيرزيت، جامعة الاليل، جامعة  اسم .6

 فلسطين التقنية الاضوري(.

 إجراءات الدراسة 7.3

دراسة بعد التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة على العينة االستطالعية، تم حصر مجتمع ال 
، إضافة  2014-2015من االل الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 

إلى المعلومات التي تم جمعها من الجامعات التي شملتها عينة الدراسة االساسية. وكانت 
 اطوات التطبيق الميداني للدراسة كما يلي:

كاء االنفعالي، وأساليب المعاملة استعراض األدب النظري والدراسات السابقة حول الذ -
 الوالدية.

 تحكيم األدوات من قبل المتاصصين والابراء. -
 استصدار المراسالت الرسمية من أجل توزيع االستبانة على الطلبة المستهدفين كما هو -

 (3.6موضح في ملحق )
تمرير األدوات على العينة االستطالعية والتي شملت عينة استطالعية ااصة بمقياس  -

( طالب وطالبة، وعينة استطالعية ااصة بمقياس 49لذكاء االنفعالي والبالغ عددها )ا
 ( طالب وطالبة.130اساليب المعاملة الوالدية البالغ عددها )



98 
 

 التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة. -
( من طلبة الجامعات 1044تمرير أدوات الدراسة على العينة االساسية البالغ عددها ) -

 في الضفة الغربية.الفلسطينية 
( طالب وطالبة من طلبة 1044بعدها تم إداال بيانات العينة االساسية البالغ عددها ) -

 الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
 ثم تم التحقق من الاصائص السيكومترية لألدوات وتحليل البيانات وتفسيرها. -

 اإلحصائيةالمعالجة  8.3

ائية بالشكل الذي يتناسب مع متغيرات الدراسة وطبيعة العالقة استادم الباحث المعالجات اإلحص
 القائمة بينها، حيث اتبع االجراءات اإلحصائية اآلتية:

 .Factor Analysisالتحليل العاملي  -
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -
 .t-test)للعينات المستقلة ) ااتبار "ت" -
 (One Way A NOVAتحليل التباين األحادي ) -
 (.Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) -
وبرنامج الرزم Excel وذلك باستادام برنامج  (.Cronbach's Alphaكرونباخ ألفا ) -

 .SPSSاإلحصائية 

موضح في  ولفهم نتائج الدراسة يمكن االستعانة بمفتاح المتوسطات الحسابية وذلك كما هو
 .(19.3جدول رقم )

 لمتوسطات الحسابية لسلم اإلجابة.( مفتاح ا19.3جدول )

 الدرجة المتوسط الحسابي
 منخفضة 2.33-1

 متوسطة 3.67-2.34
 عالية 4.99-3.68

 (2012)بنات,                  
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 الرابعالفصل 

 الدراسةنتائج 

 التمهيد 1.4

مفصاًل لنتائج الدراسة، حول الذكاء االنفعالي وعالقته يتضمن هذا الفصل عرضًا كاماًل و 
بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية، وذلك من االل اإلجابة عن أسئلة 

 التقنيات اإلحصائية المناسبة. استادامالدراسة والتحقق من صحة فرضياتها ب

 أسئلة الدراسة 2.4

 لوبة عن السؤال ال النتائج المتعلقة باإلجا 1.2.4 

 ما درجة للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟

ات المعيارية إلجابة الطلبة على االنحرافالمتوسطات الحسابية و  حسبت ,لإلجابة على هذا السؤال
العواطف  إدارةت، االنفعاال إدراكاألربعة: ) وأبعادهفقرات مقياس الذكاء االنفعالي )الدرجة الكلية( 

، توظيف االنفعاالت(، التي تقيس درجة للذكاء االنفعالي لدى اآلارينانفعاالت  إدارةالذاتية، 
طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، ورتبت هذه األبعاد تنازليًا وحدد مستوى الطلبة 

 (.1.4موضح في جدول ) وعليها تبعًا للمتوسطات الحسابية، كما ه
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ات المعيارية لدرجة الذكاء االنفعالي بأبعاده الربعة لدى االنحراف( المتوسطات الحسابية و 1.4ول )جد
 طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي أبعاد الذكاء االنفعالي

 عالية 0.57 3.89 االنفعاالتتوظيف 
 عالية 0.56 3.86 تيةالذااالنفعاالت  إدارة
 عالية 0.56 3.86 اآلخرينانفعاالت  إدارة

 عالية 0.61 3.76 االنفعاالت إدراك
 عالية 0.49 3.84 الذكاء االنفعالي )الدرجة الكلية(

ات المعيارية لكل بعد من أبعاد الذكاء االنحراف( المتوسطات الحسابية و 1.4يوضح جدول )
اء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية االنفعالي، والدرجة الكلية للذك

مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب أعلى متوسط حسابي لكل ُبعد. ويظهر من الجدول أن الدرجة الكلية 
للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية كانت عالية، حيث بلغ 

(، كما أن درجة 0.49( وبانحراف معياري )3.84ية للمقياس )المتوسط الحسابي للدرجة الكل
الذكاء االنفعالي على جميع أبعاد المقياس كانت أيضًا عالية حيث جاء بعد توظيف االنفعاالت 

(، وفي الترتيب الثاني جاء 0.57( وانحراف معياري )3.89لى بمتوسط حسابي )و في المرتبة األ
(، وفي الترتيب 0.56( وانحراف معياري )3.86توسط حسابي )بم الذاتيةاالنفعاالت  إدارةُبعد 

(، 0.56( وبانحراف معياري )3.86بمتوسط حسابي ) اآلارينانفعاالت  إدارةالثالث جاء ُبعد 
( وانحراف معياري 3.76االنفعاالت بمتوسط حسابي ) إدراكوفي الترتيب االاير جاء ُبعد 

(0.61.) 

ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات النحرافا( المتوسطات الحسابية و 2.4جدول )
 االنفعاالت، مرتبة ترتيبا  تنازليا . إدراكمجال 

 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي رقم الفقرة
 عالية 0.88 4.08 32
 عالية 0.92 4.01 15
 عالية 0.98 3.93 9
 عالية 1.00 3.90 18
 عالية 0.90 3.85 22
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 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رقم الفقرة
 عالية 1.01 3.73 25
 عالية 0.99 3.72 29
 متوسطة 1.00 3.67 19
 متوسطة 1.04 3.45 33
 متوسطة 1.15 3.28 5

 عالية 0.60 3.76 الدرجة الكلية

ن االل م اآلارين( التي تنص )اعرف مشاعر 32) ( أن فقرة رقم2.4يتبين من جدول )
 إدراكإلى نبرات أصواتهم( حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال  االستماع

( التي تنص 5(، أما الفقرة رقم )0.88( وانحراف معياري )4.08) االنفعاالت بمتوسط حسابي
غير اللفظية( حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في  اآلارين)أجد صعوبة في فهم رسائل 

 (.1.15( وانحراف معياري )3.28) بمتوسط حسابي النفعاالت،ا إدراكمجال 

ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االنحراف( المتوسطات الحسابية و 3.4جدول )
 ، مرتبة ترتيبا  تنازليا .الذاتيةاالنفعاالت  إدارةمجال 

 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي رقم الفقرة
 عالية 0.87 4.28 14
 عالية 0.80 4.12 2
 عالية 0.89 4.09 31
 عالية 0.86 3.91 23
 عالية 0.87 3.89 3
 عالية 1.18 3.86 28
 عالية 1.07 3.73 10
 متوسطة 1.01 3.65 12
 متوسطة 1.22 3.23 21

 عالية 0.56 3.86 الدرجة الكلية

بحث عن األنشطة التي تجعلني سعيدًا( التي تنص )ا14) ( أن فقرة رقم )3.4) يتبين من جدول
بمتوسط حسابي  ،الذاتيةاالنفعاالت  إدارةحصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال 
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( التي تنص )اتحكم في انفعاالتي(، 21(. أما الفقرة رقم )0.87( وانحراف معياري )4.28)
 بمتوسط حسابي ،اتيةالذاالنفعاالت  إدارةحصلت على أقل المتوسطات الحسابية في مجال 

 (.1.22( وانحراف معياري )3.23)

ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االنحراف( المتوسطات الحسابية و 4.4جدول )
 ، مرتبة ترتيبا  تنازليا .اآلخرينانفعاالت  إدارةمجال 

 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي رقم الفقرة
 عالية 0.80 4.23 24
 عالية 0.80 4.21 16
 عالية 0.90 4.07 30
 عالية 0.98 4.06 1
 عالية 0.93 3.86 4
 عالية 1.05 3.69 26
 متوسطة 0.99 3.59 13
 متوسطة 1.33 3.14 11

 عالية 0.55 3.86 الدرجة الكلية

مل جيد( عندما يقومون بع اآلارينالتي تنص )أمدح (24) ( أن فقرة رقم 4.4يتبين من جدول )
بمتوسط حسابي  اآلارينانفعاالت  إدارةحصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال 

 اآلارين( التي تنص )احب ان اشارك 11(، أما الفقرة رقم )0.80( وانحراف معياري )4.23)
، بمتوسط اآلارينانفعاالت  إدارةعواطفي(، حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في مجال 

 (.1.33( وانحراف معياري )3.14حسابي )

ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االنحراف( المتوسطات الحسابية و 5.4جدول )
 مجال توظيف االنفعاالت، مرتبة ترتيبا  تنازليا .

 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي رقم الفقرة
 عالية 0.82 4.28 6
 عالية 0.86 4.21 17
 عالية 0.94 3.99 20
 عالية 1.04 3.83 8
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 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رقم الفقرة
 متوسطة 0.98 3.55 27
 متوسطة 1.12 3.49 7

 عالية 0.57 3.89 الدرجة الكلية

)بعض األحداث المهمة في حياتي  على التي تنص6) )( أن فقرة رقم 5.4يتبين من جدول )
غير مهم( حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في و مهم وما هو ادة تقييم ما هدفعتني إلى إع

(، أما الفقرة رقم 0.82( وانحراف معياري )4.28مجال توظيف االنفعاالت بمتوسط حسابي )
( التي تنص )عندما يتغير مزاجي فإنني أرى إمكانيات جديدة(، حصلت على أقل المتوسطات 7)

 (.1.12( وانحراف معياري )3.49النفعاالت، بمتوسط حسابي )الحسابية في مجال توظيف ا
 

 الثانيباإلجابة عن سؤال الدراسة النتائج المتعلقة   2.2.4

 ما درجة أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟
والتمييز في المعاملة،  ، التفرقةاالتساقعدم  ، التسلط، التدليل الزائد،الديمقراطي السلوب)

 إثارة اللم النفسي، الحماية الزائدة(.

ات المعيارية إلجابة الطلبة على االنحرافالمتوسطات الحسابية و  حسبت ,لإلجابة على هذا السؤال
الديمقراطية، التسلط، التدليل  األسلوبفقرات مقياس أساليب المعاملة الوالدية ألبعاده السبعة: )

، التفرقة والتمييز في المعاملة، إثارة األلم النفسي، الحماية الزائدة(، التي ساقاالتالزائد، عدم 
تقيس درجة أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، ورتبت 

موضح في  وهذه األبعاد تنازليًا وحدد مستوى الطلبة عليها تبعًا للمتوسطات الحسابية، كما ه
 (.6.4)  جدول

ات المعيارية لدرجة أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة االنحراف( المتوسطات الحسابية و 6.4جدول )
 الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي المجال
 عالية 0.74 3.85 السلوب الديمقراطي

 متوسطة 0.80 3.34 الحماية الزائدة
 متوسطة 0.75 3.04 التدليل الزائد

 متوسطة 0.76 2.78 التسلط
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 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال
 متوسطة 0.70 2.77 عدم االتساق التذبذب

 منافضة 0.87 2.27 اثارة االلم النفسي
 منافضة 0.89 1.99 التفرقة والتمييز

ات المعيارية لكل بعد من أبعاد مقياس االنحراف( المتوسطات الحسابية و 6.4يوضح جدول )
ساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية مرتبة ترتيبًا تنازليًا أ

على أعلى المتوسطات  الديمقراطي األسلوبُبعد  وحصلحسب أعلى متوسط حسابي لكل ُبعد. 
(، وفي الترتيب الثاني جاء ُبعد 0.74) عياري( وانحراف م3.86) الحسابية، بمتوسط حسابي

(، وفي الترتيب الثالث جاء ُبعد 0.80( وانحراف معياري )3.34الحماية الزائدة بمتوسط حسابي )
(، وفي الترتيب األاير جاء ُبعد 0.80( وانحراف معياري )3.04التدليل الزائد بمتوسط حسابي )

 (.0.89( وانحراف معياري )1.99) التفرقة والتمييز في المعاملة بمتوسط حسابي

ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االنحراف( المتوسطات الحسابية و 7.4جدول )
 مجال إثارة اللم النفسي مرتبة ترتيبا  تنازليا .

 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي رقم الفقرة
 متوسطة 1.26 2.63 36
 متوسطة 1.17 2.50 22
 متوسطة 1.29 2.38 42
 متوسطة 1.19 2.35 1
 منافضة 1.29 2.16 15
 منافضة 1.21 2.04 29
 منافضة 1.24 1.81 8

 منافضة 0.87 2.27 الدجة الكلية

التي تنص )يذكرني والداي بأاطائي السابقة وال يكتفوا (36) ( أن فقرة رقم 7.4يتبين من جدول )
فقط( حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال إثارة بمحاسبتي على اطأي الحالي 
( التي تنص 8(، أما الفقرة رقم )1.26( وانحراف معياري )2.63األلم النفسي بمتوسط حسابي )

)يعتبرني والداي سببًا في متاعبهم التي يواجهونها في حياتهم(، حصلت على أقل المتوسطات 
 (.1.24( وانحراف معياري )1.81متوسط حسابي )الحسابية في مجال إثارة األلم النفسي ب
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ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االنحراف( المتوسطات الحسابية و 8.4جدول )
 مجال التفرقة والتمييز في المعاملة مرتبة ترتيبا  تنازليا .

 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي رقم الفقرة
 متوسطة 1.42 2.27 43
 منافضة 1.31 2.20 23
 منافضة 1.19 2.04 37
 منافضة 1.19 2.02 30
 منافضة 1.18 1.98 2
 منافضة 1.16 1.86 9
 منافضة 1.10 1.53 16

 منافضة 0.89 1.99 الدرجة الكلية

التي تنص )يوجد أحد من إاوتي يحبه والداي أكثر (43) ( أن فقرة رقم 8.4يتبين من جدول )
( حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال التفرقة والتمييز في المعاملة منا جميعاً 

( التي تنص )يرى 16(، أما الفقرة رقم )1.42( وانحراف معياري )2.27بمتوسط حسابي )
والداي أن الولد أحق من البنت في التعليم(، حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في مجال 

 (.1.10( وانحراف معياري )1.53املة بمتوسط حسابي )التفرقة والتمييز في المع

ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االنحراف( المتوسطات الحسابية و 9.4جدول )
 مجال الحماية الزائدة مرتبة ترتيبا  تنازليا .

 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي رقم الفقرة
 عالية 1.25 3.84 10
 عالية 1.24 3.76 38
 عالية 1.23 3.70 24
 متوسطة 1.16 3.32 31
 متوسطة 1.36 3.15 17
 متوسطة 1.28 3.10 3
 متوسطة 1.23 2.52 44

 متوسطة 0.80 3.34 الدرجة الكلية
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التي تنص )يعمل والداي أقصى جهدهما حتى ال تكون (10) ( أن فقرة رقم 9.4يتبين من جدول )
ني( حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال الحماية الزائدة بمتوسط هناك مشكلة تضايق

( التي تنص )ياشى علي والداي من 44(، أما الفقرة رقم )1.25( وانحراف معياري )3.84حسابي )
(، حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في مجال اآلارينالمواقف التي تستدعي منافستي مع 

 (.1.23( وانحراف معياري )2.52حسابي ) الحماية الزائدة بمتوسط

ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االنحراف( المتوسطات الحسابية و 10.4جدول )
 مجال التسلط مرتبة ترتيبا  تنازليا .

 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي رقم الفقرة
 متوسطة 1.34 3.17 4
 ةمتوسط 1.24 3.11 18
 متوسطة 1.35 2.98 11
 متوسطة 1.30 2.72 39
 متوسطة 1.27 2.70 32
 متوسطة 1.11 2.54 25
 منافضة 1.22 2.25 45

 متوسطة 0.76 2.78 الدرجة الكلية

التي تنص )يذكرني والداي باستمرار بمدى العناء والجهد (4) ( أن فقرة رقم 10.4يتبين من جدول )
تعليمي( حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال التسلط الذي بذاله في سبيل تربيتي و 

( التي تنص )يبالغ والداي 45(، أما الفقرة رقم )1.34( وانحراف معياري )3.17بمتوسط حسابي )
في توبياي على أاطاء بسيطة(، حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في مجال التسلط بمتوسط 

 (.1.22( وانحراف معياري )2.25حسابي )

ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االنحراف( المتوسطات الحسابية و 11.4جدول )
 الديمقراطي مرتبة ترتيبا  تنازليا . السلوبمجال 

 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي رقم الفقرة
 عالية 0.97 4.27 33
 عالية 1.03 4.05 46
 عالية 1.15 4.00 5
 عالية 1.12 3.99 40
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 الدرجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رقم الفقرة
 عالية 1.16 3.92 12
 عالية 1.10 3.40 19
 عالية 1.15 3.36 26

 عالية 0.74 3.85 الدرجة الكلية

 ااتيارالتي تنص )يعطِني والداي الحرية في (33) ( أن فقرة رقم 11.4يتبين من جدول )
الديمقراطي بمتوسط  األسلوبت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال أصدقائي( حصل

( التي تنص )يسامحني والداي 26(، أما الفقرة رقم )0.97( وانحراف معياري )4.27حسابي )
الديمقراطي  األسلوبعلى أي اطأ أقوم به(، حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في مجال 

 (.1.15اري )( وانحراف معي3.36بمتوسط حسابي )

ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االنحراف( المتوسطات الحسابية و 12.4جدول )
 مرتبة ترتيبا  تنازليا . ""التذبذب االتساقمجال عدم 

 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي رقم الفقرة
 متوسطة 1.05 3.18 20
 متوسطة 1.35 2.93 13
 متوسطة 1.16 2.76 47
 متوسطة 1.22 2.73 6
 متوسطة 1.25 2.65 41
 متوسطة 1.22 2.64 27
 متوسطة 1.16 2.48 34

 متوسطة 0.70 2.77 الدرجة الكلية

التي تنص )يقبل مني والداي بعض التصرفات في (20) ( أن فقرة رقم 12.4يتبين من جدول )
ت على أعلى المتوسطات الحسابية في ( حصلأارىقات و أقات معينة وال يقبالها مني في و أ

(، أما الفقرة رقم 1.05( وانحراف معياري )3.18بمتوسط حسابي ) ""التذبذب االتساقمجال عدم 
( التي تنص )يتعارض والدي  في تقديم النصائح والتوجهات لي(، حصلت على أقل 34)

( وانحراف 2.48بمتوسط حسابي ) ""التذبذب االتساقالمتوسطات الحسابية في مجال عدم 
 (.1.16معياري )
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ات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االنحراف( المتوسطات الحسابية و 13.4جدول )
 مجال التدليل الزائد مرتبة ترتيبا  تنازليا .

 الدرجة المعياري االنحراف المتوسط الحسابي رقم الفقرة

 متوسطة 1.17 3.47 7
 متوسطة 1.09 3.38 14
 متوسطة 1.19 3.11 21
 متوسطة 1.09 2.73 28
 متوسطة 1.02 2.51 35

 متوسطة 0.75 3.04 الدرجة الكلية

التي تنص )يتساهل معي والداي كثيرًا( حصلت على (7) ( أن فقرة رقم 13.4يتبين من جدول )
ياري ( وانحراف مع3.47أعلى المتوسطات الحسابية في مجال التدليل الزائد بمتوسط حسابي )

عندما ارتكب  ةكني والداي أفلت من العقاب بسهول( التي تنص )يتر 35(، أما الفقرة رقم )1.17)
( 2.51اطأ(، حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في مجال التدليل الزائد بمتوسط حسابي )

 (.1.02وانحراف معياري )
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 الدراسةفرضيات  3.4

 لىو ال الفرضية  1.3.4

الذكاء  متوسطاتفي  (≥ α (0.05ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة   ال توجد فروق
 االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس.

( للفروق في t.testللعينات المستقلة ) ""ت ااتبار استادم ,األولىللتحقق من صحة الفرضية 
الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس،  درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة

 .(14.4)واضح في جدول  ووذلك كما ه

  المتوسطات الحسابيةلفروق في داللة ا( لt.test)للعينات المستقلة  ""ت اختبار( نتائج 14.4جدول )
 .ر الجنسلذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تبعا  لمتغيل

 العدد الجنس المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

ت           
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 إدراك االنفعاالت
 0.59 3.77 396 ذكر

1042 0.45 0.65 
 0.61 3.76 648 انثى

إدارة االنفعاالت 
 الذاتيه

 0.55 3.90 396 ذكر
1042 1.78 0.07 

 0.56 3.84 648 انثى
انفعاالت إدارة 

 اآلخرين
 0.56 3.84 396 ذكر

1042 0.72 0.47 
 0.55 3.87 648 انثى

توظيف 
 االنفعاالت

 0.54 3.89 396 ذكر
1042 0.16 0.87 

 0.58 3.89 648 انثى

 الدرجة الكلية
 0.47 3.84 396 ذكر

1042 0.49 0.62 
 0.49 3.83 648 انثى

مستوى  بلغ(، و 0.62) الكلية ةللدرج أن مستوى الداللة المحسوبة( 14.4من جدول )يتبن 
(، 0.07) إدراة االنفعاالت الذاتيهلمجال (، و 0.65) إدراك االنفعاالتالداللة المحسوبة لمجال 

 وجميعها قيم(، 0.87) ل توظيف االنفعاالتلمجا(، و 0.47) لمجال إدراة انفعاالت اآلارينو 
وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص  (,α ≤  (0.05ى الداللة اإلحصائية أكبر من مستو 

( في متوسطات ≥ α (0.05"ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة على 
 الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس".
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 الثانيةالفرضية  2.3.4

في درجة الذكاء  (≥ α 0.05)توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة   ال
 ضفة الغربية تعزى لمتغير التخصص.االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في ال

( للفروق في t.testللعينات المستقلة ) ""ت ااتبار استادم ,الثانيةللتحقق من صحة الفرضية و  
الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  لي لدى طلبة الجامعاتدرجة الذكاء االنفعا

 .(15.4)واضح في جدول  والتاصص، وذلك كما ه

 المتوسطات الحسابيةلفروق في داللة ال( t.test)للعينات المستقلة  ""ت اختبار( نتائج 15.4جدول )
 .تبعا  لمتغير التخصصلدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية لذكاء االنفعالي ل

 العدد التخصص المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

ت          
 المحسوب

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 إدراك االنفعاالت
 1042 0.64 3.74 637 علوم انسانية

 
1.32 

 
0.19 

 0.54 3.79 407 علوم تطبيقية 
إدارة االنفعاالت 

 الذاتيه
 1042 0.56 3.87 637 انسانية علوم

 
0.62 

 
0.54 

 0.55 3.85 407 علوم تطبيقية 
إدارة االنفعاالت 

 اآلخرين
 1042 0.57 3.86 637 علوم انسانية

 
0.35 

 
0.73 

 0.53 3.85 407 علوم تطبيقية 
توظيف 
 االنفعاالت

 1042 0.59 3.87 637 علوم انسانية
 

1.62 
 

0.10 
 0.52 3.93 407 علوم تطبيقية 

 الدرجة الكلية
 1042 0.51 3.83 637 علوم انسانية

 
0.55 

 
0.58 

 0.45 3.85 407 علوم تطبيقية 

مستوى الداللة و  (0.58) ( أن مستوى الداللة المحسوبة للدرجة الكلية15.4يتبن من جدول )
لمجال (، و 0.54ذاتيه )لمجال إدراة االنفعاالت الو ، (0.19)المحسوبة لمجال إدراك االنفعاالت 

أكبر من  جميع القيم(، و 0.10لمجال توظيف االنفعاالت )(، و 0.73إدراة انفعاالت اآلارين )
وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص على "ال  (,α ≤  (0.05مستوى الداللة اإلحصائية 

الذكاء  ( في متوسطات≥ α (0.05 توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
 ".التاصصاالنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 
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 الثالثةالفرضية  3.3.4

الذكاء  متوسطات في ≥ α 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  
  ستوى الدراسي.ية تعزى لمتغير الماالنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغرب

( للفروق ANOVAتحليل التباين األحادي ) ااتبار استادم الثالثةللتحقق من صحة الفرضية و 
في درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 

 .(16.4)واضح في جدول  والمستوى الدراسي، وذلك كما ه

بين المتوسطات الحسابية لفروق داللة ا( لANOVAتباين الحادي )( نتائج تحليل ال16.4جدول )
 لذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى الدراسي.ل

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

ك إدرا
 االنفعاالت

 1.50 3 4.51 بين المجموعات
 0.36 1040 376.62 داخل المجموعات 0.01 4.16

  1043 381.13 المجموع
إدارة 

االنفعاالت 
 الذاتية

 0.99 3 2.97 بين المجموعات
 0.31 1040 318.58 داخل المجموعات 0.02 3.23

  1043 321.55 المجموع
إدارة انفعاالت 

 اآلخرين

 0.89 3 2.66 بين المجموعات
 0.31 1040 318.04 داخل المجموعات 0.03 2.90

  1043 320.70 المجموع
توظيف 
 االنفعاالت

 0.38 3 1.13 بين المجموعات
 0.32 1040 333.23 داخل المجموعات 0.32 1.17

  1043 334.36 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.92 3 2.75 بين المجموعات

 0.23 1040 242.18 داخل المجموعات 0.01 3.94
  1043 244.93 المجموع

لمجال إدراك و  ،(0.01مستوى الداللة المحسوبة للدرجة الكلية )أن ( 16.4يتضح من جدول )
لمجال إدراة انفعاالت اآلارين و (، 0.02لمجال إدراة االنفعاالت الذاتيه )(، و 0.01االنفعاالت )

حين لم  في .(≥ α 0.05) مستوى الداللة اإلحصائية عند دالة احصائياً يم قجميعها ( و 0.03)
(. 0.32الفروق دالة في مجال توظيف االنفعاالت إذ بلغ مستوى الداللة المحسوبة ) تكن



113 
 

, Post Hoc( LSDوللكشف لصالح من تلك الفروقات استادم التحليل اإلحصائي المتقدم )
 يبين ذلك.( 17.4)وجدول 

 ( في المتوسطات الحسابية تبعا  لمتغير المستوى الدراسي.LSD( المقارنات البعدية )17.4جدول )

 سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى المستويات المتغير

 إدراك االنفعاالت
 *17314. سنة رابعة    *13569. سنة ثالثة

 *11090. *13695. سنة رابعة إدارة االنفعاالت الذاتيه   
  

 ة انفعاالت اآلخرينإدار 
    *13812. سنة رابعة    *09477. سنة ثالثة

 الدرجة الكلية
 *09842. سنة ثالثة

 *08630. *13449. سنة رابعة   
  

للسنة الثالثة والسنة الرابعة مع  لمجال إدراك االنفعاالت بمقارنة المتوسطات الحسابية -
 .لصالح السنة الثالثة والسنة الرابعة قانت الفرو ك االولى للسنةالمتوسطات الحسابية 

الرابعة مع المتوسطات  إدارة االنفعاالت الذاتيه للسنةلمجال  بمقارنة المتوسطات الحسابية -
 لصالح السنة الرابعة.نت الفروق كاوالسنة الثانية االولى  للسنةالحسابية 

نة الثالثة والسنة الرابعة مع لمجال إدارة انفعاالت اآلارين للس بمقارنة المتوسطات الحسابية -
 المتوسطات الحسابية للنسة االولى كانت الفروق لصالح السنة الثالثة والسنة الرابعة.

للدرجة الكلية للذكاء االنفعالي للسنة الثالثة والسنة الرابعة مع  بمقارنة المتوسطات الحسابية -
 ثة والسنة الرابعة.السنة الثالروق االولى كانت الف للسنةالمتوسطات الحسابية 

للدرجة الكلية للذكاء االنفعالي للسنة الرابعة مع المتوسطات  بمقارنة المتوسطات الحسابية -
 السنة الرابعة.لصالح  انت الفروقكالثانية الحسابية للسنة 

 الرابعةالفرضية  4.3.4

لذكاء ا متوسطاتفي  ≥ α) 0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
 .مستوى دخل االسرةاالنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 
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( للفروق ANOVAتحليل التباين األحادي ) ااتبار استادم ,الرابعةللتحقق من صحة الفرضية و  
ير في درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغ

 .(18.4)في جدول  ضحمو  ووذلك كما ه ,مستوى دال االسرة

بين المتوسطات الحسابية لفروق داللة ال( ANOVA( نتائج تحليل التباين الحادي )18.4) جدول
 .مستوى دخل االسرةلدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير لذكاء االنفعالي ل

 مصدر التباين المتغير
وع مجم

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 نفعاالتادراك اال 
 0.46 3 1.39 بين المجموعات

 0.37 1040 379.74 داخل المجموعات 0.28 1.27
  1043 381.13 المجموع

ادارة االنفعاالت 
 الذاتية

 0.13 3 0.39 بين المجموعات
 0.31 1040 321.16 ل المجموعاتداخ 0.74 0.42

 1043 321.55 المجموع
 

ادارة انفعاالت 
 االخرين

 0.01 3 0.04 بين المجموعات
 0.31 1040 320.66 داخل المجموعات 0.99 0.04

  1043 320.70 المجموع
توظيف 
 االنفعاالت

 0.26 3 0.78 بين المجموعات
 0.32 1040 333.57 داخل المجموعات 0.49 0.82

  1043 334.36 المجموع

 الدرجة الكلية
 0.07 3 0.20 بين المجموعات

 0.24 1040 244.73 داخل المجموعات 0.83 0.29
  1043 244.93 المجموع

بلغ مستوى (، و 0.83)( أن مستوى الداللة المحسوبة للدرجة الكلية 18.4يتبن من جدول )
(، 0.74لمجال إدراة االنفعاالت الذاتيه )(، و 0.28االنفعاالت ) الداللة المحسوبة لمجال إدراك

جميعها قيم (، و 0.49لمجال توظيف االنفعاالت )(، و 0.99لمجال إدراة انفعاالت اآلارين )و 
وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص  (,α ≤  (0.05أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية 
( في متوسطات ≥ α (0.05حصائية عند مستوى الداللة على "ال توجد فروق ذات داللة ا

 ". مستوى دال االسرةية في الضفة الغربية تعزى لالذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطين
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 الخامسةالفرضية  5.3.4

الذكاء  متوسطاتفي  (≥ α 0.05) داللة احصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات 
 .مكان السكنالجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير االنفعالي لدى طلبة 

( ANOVAتحليل التباين األحادي ) ااتبار استادم الاامسةللتحقق من صحة الفرضية و  
للفروق في درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى 

 .(19.4)في جدول واضح  و، وذلك كما همكان السكنلمتغير 

بين المتوسطات الحسابية لفروق داللة ال( ANOVA( نتائج تحليل التباين الحادي )19.4جدول )
 .مكان السكنلدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  لذكاء االنفعاليل

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

 درجة الحرية
متوسط 
 المربعات

ف 
 حسوبةالم

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 ادراك العاطفة
 0.99 2 1.97 بين المجموعات

 0.36 1041 379.16 داخل المجموعات 0.07 2.71
 1043 381.13 المجموع

 
ادارة االنفعاالت 

 الذاتية

 0.67 2 1.35 بين المجموعات
 0.31 1041 320.20 داخل المجموعات 0.11 2.19

  1043 321.55 المجموع
ادارة انفعاالت 

 االخرين

 0.09 2 0.19 بين المجموعات
 0.31 1041 320.51 داخل المجموعات 0.74 0.30

 1043 320.70 المجموع
 

توظيف 
 االنفعاالت

 0.33 2 0.66 بين المجموعات
 0.32 1041 333.70 داخل المجموعات 0.36 1.03

 1043 334.36 المجموع
 

 ليةلدرجة الكا
 0.47 2 0.94 بين المجموعات

 0.23 1041 243.99 داخل المجموعات 0.14 2.01
 1043 244.93 المجموع

 

لمجال (، و 0.07( أن مستوى الداللة المحسوبة لمجال إدراك االنفعاالت )19.4يتبن من جدول )
لمجال توظيف و  (،0.74لمجال إدراة انفعاالت اآلارين )(، و 0.11إدراة االنفعاالت الذاتيه )

( وهي أكبر من مستوى 0.14(، وأن مستوى الداللة المحسوبة للدرجة الكلية )0.36االنفعاالت )
وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص على "ال توجد  (,α ≤  (0.05الداللة اإلحصائية 
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نفعالي ( في متوسطات الذكاء اال≥ α (0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
 ". مكان السكنلدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 

 السادسةالفرضية  6.3.4

الذكاء  متوسطاتفي  (≥ α 0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
 . الجامعةاالنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 

( ANOVAتحليل التباين األحادي ) ااتبار استادم ,السادسةللتحقق من صحة الفرضية و 
للفروق في درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى 

 .(20.4)واضح في جدول  و، وذلك كما هالجامعةلمتغير 

بين المتوسطات الحسابية لفروق داللة ال (ANOVA( نتائج تحليل التباين الحادي )20.4جدول )
 .الجامعةلدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير لذكاء االنفعالي ل

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 نفعاالتادراك اال 
 0.30 4 1.21 بين المجموعات

 0.37 1039 379.93 داخل المجموعات 0.51 0.82
 1043 381.13 المجموع

 
ادارة االنفعاالت 

 الذاتية

 0.43 4 1.70 بين المجموعات
 0.31 1039 319.84 داخل المجموعات 0.24 1.38

 1043 321.55 المجموع
 

ادارة انفعاالت 
 االخرين

 0.36 4 1.44 بين المجموعات
 0.31 1039 319.26 داخل المجموعات 0.32 1.17

 1043 320.70 المجموع
 

توظيف 
 االنفعاالت

 0.20 4 0.80 بين المجموعات
 0.32 1039 333.56 داخل المجموعات 0.65 0.62

 1043 334.36 المجموع
 

 الدرجة الكلية
 0.28 4 1.13 بين المجموعات

 0.23 1039 243.80 داخل المجموعات 0.31 1.20
 1043 244.93 المجموع

 
( أن مستوى الداللة المحسوبة للدرجة الكلية ولجميع مجاالت مقياس 20.4يتبن من جدول )

(. إذ بلغ مستوى الداللة α ≤ (0.05الذكاء االنفعالي أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية 
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المحسوبة لمجال إدراة االنفعاالت (، ومستوى الداللة 0.51المحسوبة لمجال إدراك االنفعاالت )
(، ومستوى 0.32(، ومستوى الداللة المحسوبة لمجال إدراة انفعاالت اآلارين )0.24الذاتيه )

(، وأن مستوى الداللة المحسوبة للدرجة 0.65الداللة المحسوبة لمجال توظيف االنفعاالت )
وعليه يتم قبول  (,α ≤  (0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية 0.31الكلية )

الفرضية الصفرية التي تنص على "ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة         
0.05) α ≤ في متوسطات الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية )

 ".الجامعةتعزى لمتغير 

 السابعةالفرضية  7.3.4

أساليب  متوسطاتفي  (,≥ α 0.05) اللةلة احصائية عند مستوى الدال توجد فروق ذات دال 
 لضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس. المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في ا

 وكما ه ,(t.testللعينات المستقلة ) ""ت ااتبار استادم ,السابعةللتحقق من صحة الفرضية و 
 .(21.4)واضح في جدول 

 المتوسطات الحسابيةلفروق في داللة ال( t.test)للعينات المستقلة  ""ت اختبار( نتائج 21.4جدول )
 .لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تبعا  لمتغير الجنس ساليب المعاملة الوالديةل

 العدد الجنس المتغير
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 يةالحر 

ت 
 المحسوبة

ى الداللة مستو 
 اإلحصائية

اثارة االلم 
 النفسي

 0.85 2.41 396 ذكر
1042 4 0.001 

 0.88 2.18 648 انثى

التفرقة 
 والتمييز

 0.90 2.01 396 ذكر
1042 0.74 0.46 

 0.88 1.97 648 انثى

 الحماية الزائدة
 0.79 3.25 396 ذكر

1042 2.93 0.01 
 0.79 3.40 648 انثى

 التسلط
 0.77 2.81 396 ذكر

1042 1.07 0.28 
 0.76 2.76 648 انثى
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 العدد الجنس المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 يةالحر 

ت 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

السلوب 
 الديمقراطي

 0.72 3.86 396 ذكر
1042 0.08 0.94 

 0.75 3.85 648 انثى

عدم االتساق 
 التذبذب

 0.69 2.84 396 كرذ
1042 2.77 0.01 

 0.70 2.72 648 انثى

 التدليل الزائد
 0.73 3.01 396 ذكر

1042 1.12 0.26 
 0.76 3.06 648 انثى

 ≥ α) 0.05)( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 21.4يتضح من جدول )
جنس في أساليب المعاملة الوالدية  بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير ال

 "التذبذب"(. االتساقعدم و الحماية الزائدة، و بالمجاالت التالية )اثارة االلم النفسي، 

وهي أقل من مستوى الداللة  ,(0.001النفسي ) لماأل ثارةإلة المحسوبة لمجال بلغ مستوى الدال
ات المعيارية االنحرافابية و حيث كانت الفروق في المتوسطات الحس (,≥ α 0.05)اإلحصائية 

(، واإلناث كانت بمتوسط 0.85انحراف معياري )و ( 2.41لصالح الذكور، بمتوسط حسابي )
 (.0.88)( وانحراف معياري 2.18حسابي )

وهي أقل من مستوى الداللة  ,(0.01)بلغ مستوى الداللة المحسوبة لمجال الحماية الزائدة و 
ات المعيارية االنحراففروق في المتوسطات الحسابية و حيث كانت ال ,(≥ α 0.05)اإلحصائية 

بمتوسط  وكان للذكور (،0.79انحراف معياري )و ( 3.40لصالح اإلناث، بمتوسط حسابي )
 (.0.79)( وانحراف معياري 3.25حسابي )

وهي أقل من مستوى  ,(0.01) ""التذبذب االتساقبلغ مستوى الداللة المحسوبة لمجال عدم كما 
ات االنحرافحيث كانت الفروق في المتوسطات الحسابية و  (,≥ α 0.05) حصائيةالداللة اإل

(، واإلناث كانت 0.69انحراف معياري )و ( 2.84المعيارية لصالح الذكور، بمتوسط حسابي )
 (.0.70)( وانحراف معياري 2.72بمتوسط حسابي )

 (0.05)الداللة  ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
 سالبأبين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير الجنس في المجاالت التالية لمقياس 

التدليل الزائد(. حيث كانت و الديمقراطي،  األسلوبو التسلط، و )التفرقة والتمييز،  :المعاملة الوالدية
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لمجال و  ،((0.28ل التسلط لمجاو  (،0.46)مستوى الداللة المحسوبة لمجال التفرقة والتمييز 
حيث كانت جميعها اكبر من مستوى الداللة  ((0.26لمجال التدليل الزائد و ، (0.94)الديمقراطي 
فيتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  ،(≥ α (0.05اإلحصائية  
 األسلوبو التسلط، و  التفرقة والتمييز،، لكل من المجاالت التالية )(≥ α (0.05اإلحصائية 
 التدليل الزائد( تبعًا لمتغير الجنس.و الديمقراطي، 

 الثامنةالفرضية  8.3.4

أساليب  متوسطاتفي  (≥ α 0.05) داللة احصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات 
  ضفة الغربية تعزى لمتغير التخصص.المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في ال

( للفروق في t.testللعينات المستقلة ) ""ت ااتبار استادم الثامنةتحقق من صحة الفرضية للو 
أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير درجة 

 .(22.4)واضح في جدول  والتاصص، وذلك كما ه

 المتوسطات الحسابيةلفروق في داللة ال( t.test) للعينات المستقلة ""ت اختبار( نتائج 22.4جدول )
 .لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تبعا  لمتغير التخصص المعاملة الوالديةساليب ل

 العدد التخصص المتغير
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 يةالحر 

ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

اثارة االلم 
 النفسي

 0.91 2.31 637 لوم انسانيةع
1042 1.90 0.06 

 0.81 2.20 407 علوم تطبيقية

التفرقة 
 والتمييز

 0.92 2.01 637 علوم انسانية
1042 1.21 0.23 

 0.83 1.94 407 علوم تطبيقية

الحماية 
 الزائدة

 0.78 3.35 637 علوم انسانية
1042 0.34 0.73 

 0.82 3.33 407 علوم تطبيقية

 التسلط
 0.79 2.80 637 علوم انسانية

1042 0.80 0.43 
 0.72 2.76 407 علوم تطبيقية

السلوب 
 الديمقراطي

 0.76 3.85 637 علوم انسانية
1042 0.12 0.91 

 0.70 3.86 407 علوم تطبيقية
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 العدد التخصص المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 يةالحر 

ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

عدم االتساق 
 "التذبذب"

 0.72 2.82 637 علوم انسانية
1042 2.91 0.01 

 0.66 2.69 407 علوم تطبيقية

 التدليل الزائد
 0.75 3.06 637 علوم انسانية

1042 0.85 0.40 
 0.75 3.02 407 علوم تطبيقية

 (≥ α 0.05)د مستوى الداللة ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عن22.4يتضح من جدول )
مجال في  يةبأساليب المعاملة الوالد بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير التاصص

وهي أقل من مستوى الداللة  (0.01)"التذبذب"، إذ بلغ مستوى الداللة المحسوبة  االتساقعدم 
لصالح العلوم  بيةت الفروق في المتوسطات الحساحيث كان (,≥ α (0.05اإلحصائية 

كان المتوسط الحسابي للعلوم و (، 0.72انحراف معياري )و ( 2.82اإلنسانية، بمتوسط حسابي )
 (.0.66)( بانحراف  معياري 2.69التطبيقية )

    ةعدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الدالل (22.4جدول ) ويتضح من 
0.05) α ≤,)  عينة وفقًا لمتغير التاصص في المجاالت أفراد ال استجاباتبين متوسطات

ب المعاملة الوالدية. حيث كانت مستوى الداللة المحسوبة لمجال اثارة االلم يالتالية لمقياس اسال
لمجال و  (،0.73)لمجال الحماية الزائدة و ، (0.23) لمجال التفرقة والتمييزو  (،0.06)النفسي 
حيث كانت  (0.40)مجال التدليل الزائد لو ، (0.91)لمجال الديمقراطي و ، (0.43)التسلط 

فيتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة  ,(≥ α 0.05)جميعها اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية 
مقياس اساليب  ، لكل من مجاالت(≥ α (0.05احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 .المعاملة الوالدية

 التاسعة الفرضية 9.3.4

أساليب  متوسطاتفي  ≥ α 0.05لة احصائية عند مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات دال 
لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى  المعاملة الوالدية

 الدراسي.
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( للفروق ANOVAتحليل التباين األحادي ) ااتبار استادم ,التاسعةللتحقق من صحة الفرضية 
لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير دية أساليب المعاملة الوالفي 

 .(23.4)واضح في جدول  والمستوى الدراسي، وذلك كما ه

بين المتوسطات الحسابية لفروق داللة ال( ANOVA( نتائج تحليل التباين الحادي )23.4جدول )
 لمستوى الدراسي.للضفة الغربية تعزى ية في الدى طلبة الجامعات الفلسطينساليب المعاملة الوالدية ل

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

اثارة االلم 
 النفسي

  2.00 3 5.993 بين المجموعات
2.62 
 

 
0.05 
 

 76. 1040 792.023 داال المجموعات
 1043 798.016 المجموع

 
قة التفر 

 والتمييز

  2.11 3 6.342 بين المجموعات
2.69 
 

 
0.05 
 

 79. 1040 817.961 داال المجموعات
  1043 824.303 المجموع

 الحماية الزائدة
  3.71 3 11.128 بين المجموعات

5.94 
 

 
0.01 
 

 62. 1040 649.073 داال المجموعات
  1043 660.202 المجموع

 التسلط
  1.62 3 4.851 تبين المجموعا

2.78 
 

 
0.04 
 

 58. 1040 604.119 داال المجموعات
  1043 608.970 المجموع

 السلوب
 الديمقراطي

  1.56 3 4.686 بين المجموعات
2.87 
 

 
0.04 
 

 54. 1040 565.526 داال المجموعات
 1043 570.212 المجموع

 
 االتساقعدم 

 "التذبذب"

  726. 3 2.177 بين المجموعات
1.49 
 

0.22 
 487. 1040 506.885 داال المجموعات 

  1043 509.062 المجموع

 التدليل الزائد
  1.501 3 4.504 بين المجموعات

2.69 
 

 
0.05 
 

 558. 1040 580.677 داال المجموعات
  1043 585.182 المجموع
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      ية عند مستوى الداللة( عدم وجود فروق ذات داللة احصائ23.4ويتضح من جدول )
0.05) α ≤  ,) بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير المستوى الدراسي في مجال
المعاملة الوالدية، حيث كان مستوى الداللة المحسوبة  سالبأ لمقياس "التذبذب" االتساقعدم 

        اإلحصائية كبر من مستوى الداللةا و( وه0.216) "التذبذب" االتساقلمجال عدم 
(0.05 α ≤). 

 (≥ α 0.05)( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 23.4يتضح من جدول )و 
بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير المستوى الدراسي في المجاالت التالية لمقياس 

 األسلوبييز، الحماية الزائدة، التسلط، اسالب المعاملة الوالدية )اثارة االلم النفسي، التفرقة والتم
الديمقراطي، التدليل الزائد(, حيث كانت مستوى الداللة المحسوبة لمجال اثارة االلم النفسي 

(، ومستوى الداللة المحسوبة 0.05(، ومستوى الداللة المحسوبة لمجال التفرقة والتمييز )0.05)
(، ومستوى 0.04المحسوبة لمجال التسلط )(، ومستوى الداللة 0.01لمجال الحماية الزائدة )

(، ومستوى الداللة المحسوبة لمجال التدليل الزائد 0.04الداللة المحسوبة لمجال الديمقراطي )
      مستوى الداللة اإلحصائية   عند احصائياً قيم غير دالة ( حيث كانت جميعها 0.05)
(0.05 α ≤).  التح استادموللكشف لصالح من تلك الفروقات( ليل اإلحصائي المتقدمLSD )

Post Hoc ( يبين ذلك.24.4وجدول ) 

 ( في المتوسطات الحسابية تبعا  لمتغير المستوى الدراسي.LSD( المقارنات البعدية )24.4جدول )

 سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة اولى المستويات المتغير
 سنة اولى اثارة االلم النفسي

  
.20656* 

 
 سنة اولى تمييزالتفرقة وال

  
.20380* .17180* 

 الحماية الزائدة
 سنة اولى

   
.26415* 

 سنة ثالثة
   .21422* 

 سنة اولى التسلط
  

.15375* .16193* 

 االسلوب الديمقراطي
    *15542. سنة ثالثة
 *15832. سنة رابعة

   
 سنة ثالثة التدليل الزائد

   
.17008* 

للسنة األولى مع المتوسطات الحسابية  لمجال إثارة األلم النفسي يةبمقارنة المتوسطات الحساب -
 للسنة الثالثة كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح السنة األولى.
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للسنة األولى مع المتوسطات الحسابية  لمجال التفرقة ولتمييز بمقارنة المتوسطات الحسابية -
 لمتوسطات الحسابية لصالح السنة األولى.كانت الفروق في ا والرابعة للسنة الثالثة

مع المتوسطات  والسنة الثالثة للسنة األولى لمجال الحماية الزائدة بمقارنة المتوسطات الحسابية -
والسنة  الحسابية للسنة الرابعة كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح السنة األولى

 .الثالثة

للسنة األولى مع المتوسطات الحسابية للسنة  التسلط لمجال بمقارنة المتوسطات الحسابية -
 كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح السنة األولى. والرابعة الثالثة

مع  ثالثة والسنة الرابعةللسنة ال لمجال األسلوب الديمقراطي بمقارنة المتوسطات الحسابية -
 توسطات الحسابية لصالح السنة الثالثةكانت الفروق في الم ولىالمتوسطات الحسابية للسنة األ

 .والسنة الرابعة

للسنة الثالثة مع المتوسطات الحسابية للسنة  لمجال التدليل الزائد بمقارنة المتوسطات الحسابية -
 الرابعة كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح السنة الثالثة.

 

 العاشرةالفرضية  10.3.4

أساليب  متوسطاتفي  ≥ α) (0.05 صائية عند مستوى الداللةداللة احال توجد فروق ذات 
مستوى دخل لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  المعاملة الوالدية

 .السرة

( للفروق ANOVAتحليل التباين األحادي ) ااتبار استادم العاشرة,للتحقق من صحة الفرضية 
لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  أساليب المعاملة الوالديةفي 

 .(25.4)واضح في جدول  و، وذلك كما همستوى دال األسرة
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بين المتوسطات الحسابية لفروق داللة ال( ANOVA( نتائج تحليل التباين الحادي )25.4جدول )
مستوى لضفة الغربية تعزى لمتغير لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في اساليب المعاملة الوالدية ل

 .دخل السرة

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

اثارة االلم 
 النفسي

 86. 3 2.575 بين المجموعات
 77. 1040 795.441 داال المجموعات 0.34 1.12

 1043 798.016 المجموع
 

تفرقة ال
 والتمييز

 2.00 3 5.998 بين المجموعات
 79. 1040 818.305 داال المجموعات 0.06 2.54

  1043 824.303 المجموع
الحماية 

 الزائدة

 78. 3 2.335 بين المجموعات
 63. 1040 657.867 داال المجموعات 0.30 1.23

  1043 660.202 المجموع

 التسلط
 2.44 1.42 3 4.258 بين المجموعات

 
 

0.06 
 
 

 58. 1040 604.713 داال المجموعات
  1043 608.970 المجموع

 السلوب
 الديمقراطي

 70. 3 2.087 بين المجموعات
 55. 1040 568.126 داال المجموعات 0.28 1.27

 1043 570.212 المجموع
 

 االتساقعدم 
 التذبذب

 39. 3 1.173 بين المجموعات
 49. 1040 507.890 داال المجموعات 0.49 080

 1043 509.062 المجموع
 

 التدليل الزائد
 1.14 3 3.418 بين المجموعات

 56. 1040 581.764 داال المجموعات 0.11 2.04
  1043 585.182 المجموع

املة ساليب المعأبعاد مقياس أ( أن مستوى الداللة المحسوبة لجميع 25.4ن من جدول )ييتب
حيث كانت مستوى الداللة المحسوبة  .(α ≤ (0.05 الوالدية أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية

لمجال الحماية الزائدة و (، 0.06)لمجال التفرقة والتمييز و  (،0.34)لمجال اثارة االلم النفسي 
 االتساقلمجال عدم و  (،0.28)لمجال الديمقراطي و  (،0.06) لمجال التسلطو  (،0.30)
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حيث كانت جميعها اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية   (0.11)لمجال التدليل الزائد و (، 0.49)
0.05 α ≤ ، ال توجد فروق ذات داللة "وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص على

في درجة أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة  (≥ α 0.05) ند مستوى الداللةاحصائية ع
 نية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مستوى دال األسرةالجامعات الفلسطي

 

 ةعشر الفرضية الحادية  11.3.4

أساليب  متوسطاتفي  (≥ α (0.05 داللة احصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات 
مكان لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  المعاملة الوالدية

 السكن.

( ANOVAتحليل التباين األحادي ) ااتبار استادم الحادية عشرةصحة الفرضية للتحقق من و 
لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى أساليب المعاملة الوالدية للفروق في 

 .(26.4)واضح في جدول  و، وذلك كما همكان السكنلمتغير 

بين المتوسطات الحسابية لفروق داللة ال( ANOVA( نتائج تحليل التباين الحادي )26.4جدول )
 .مكان السكنتعزى للدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية ساليب المعاملة الوالدية ل

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

اثارة االلم 
 النفسي

 2.42 1.85 2 3.706 بين المجموعات
 
 

0.09 
 
 

 76. 1041 794.310 داال المجموعات
  1043 798.016 المجموع

 التفرقة والتمييز
 4.24 3.33 2 6.667 بين المجموعات

 
 

0.02 
 
 

 79. 1041 817.636 داال المجموعات
  1043 824.303 المجموع

 الحماية الزائدة
 6.30 2 12.608 بين المجموعات

10.13 
 

0.01 
 
 

 62. 1041 647.594 داال المجموعات
  1043 660.202 المجموع
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 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 التسلط
 0.60 35. 2 707. بين المجموعات

 
 

0.55 
 
 

 58. 1041 608.263 داال المجموعات
  1043 608.970 موعالمج

السلوب 
 الديمقراطي

 0.22 12. 2 237. بين المجموعات
 
 

0.81 
 
 

 55. 1041 569.976 داال المجموعات
 1043 570.212 المجموع

 
عدم االتساق 

 التذبذب

 0.54 26. 2 528. بين المجموعات
 
 

0.58 
 
 

 49. 1041 508.535 داال المجموعات
  1043 509.062 المجموع

 التدليل الزائد
 5.84 2 11.678 بين المجموعات

10.60 
 

0.01 
 
 

 55. 1041 573.504 داال المجموعات
  1043 585.182 المجموع

     ( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة26.4ويتضح من جدول )
0.05) α ≤ ) تغير مكان السكن في المجاالت أفراد العينة وفقًا لم استجاباتبين متوسطات

الديمقراطي، عدم  األسلوبالتالية لمقياس اسالب المعاملة الوالدية )اثارة االلم النفسي، التسلط، 
(، 0.09"التذبذب"(. حيث كان مستوى الداللة المحسوبة لمجال اثارة االلم النفسي ) االتساق

الداللة المحسوبة لمجال الديمقراطي    مستوى و (، 0.55مستوى الداللة المحسوبة لمجال التسلط )و 
حيث كانت جميعها (0.58)  ""التذبذب االتساقمستوى الداللة المحسوبة لمجال عدم و (، 0.81)

 .(≥ α 0.05) اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية 

 (≥ α 0.05)( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 26.4يتضح من جدول )و 
ستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير مكان السكن في المجاالت التالية لمقياس بين متوسطات إ

لحماية الزائدة، التدليل الزائد(, حيث كانت مستوى اسالب المعاملة الوالدية )التفرقة والتمييز، ا
ومستوى الداللة المحسوبة لمجال الحماية  (،0.02التفرقة والتمييز )الداللة المحسوبة لمجال 

حيث كانت جميعها  (،0.01مستوى الداللة المحسوبة لمجال التدليل الزائد )(، و 0.01ة )الزائد
(. وللكشف لصالح من تلك ≥ α 0.05قيم غير دالة احصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية  )

 ( يبين ذلك.27.4وجدول ) Post Hoc( LSDالفروقات استادم التحليل اإلحصائي المتقدم )
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 ( في المتوسطات الحسابية تبعا  لمتغير مكان السكن.LSDمقارنات البعدية )( ال27.4جدول )

 مخيم قرية مدينة المستويات المتغير
 *27842. *19699. مايم التفرقة والتمييز

 
 الحماية الزائدة

   مدينة
.17992* 

 *16473. قرية
 

.34465* 
 *18483. قرية التدليل الزائد

 
.29277* 

مع المتوسطات الحسابية للمايم  لمجال التفرقة والتمييز الحسابية بمقارنة المتوسطات -
 كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح المايم. دينة والقريةللم

للمدينة مع المتوسطات الحسابية  لمجال الحماية الزائدة بمقارنة المتوسطات الحسابية -
 ينة للمايم كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح المد

مع المتوسطات الحسابية  قريةلل لمجال الحماية الزائدة بمقارنة المتوسطات الحسابية -
 كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح القرية. مدينة والمايملل

مدينة مع المتوسطات الحسابية لل قريةلل لمجال التدليل الزائد بمقارنة المتوسطات الحسابية -
 .لمتوسطات الحسابية لصالح القريةكانت الفروق في ا والمايم

 ةعشر الفرضية الثانية  12.3.4

أساليب  متوسطاتفي  ≥ α 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  
 الجامعة. لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  المعاملة الوالدية

( للفروق ANOVAتحليل التباين األحادي ) ااتبار تادماسللتحقق من صحة الفرضية السابقة و 
 اسملدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير أساليب المعاملة الوالدية في 

 .(28.4)واضح في جدول  و، وذلك كما هالجامعة

الحسابية  بين المتوسطاتلفروق داللة ال( ANOVA( نتائج تحليل التباين الحادي )28.4جدول )
 لمتغير الجامعة.تعزى ية في الضفة الغربية لدى طلبة الجامعات الفلسطينساليب المعاملة الوالدية ل

 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

اثارة االلم 
 النفسي

 3.03 4 12.110 بين المجموعات
 76. 1039 785.906 داال المجموعات 0.01 4

   1043 798.016 المجموع
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 مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

ف 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

التفرقة 
 والتمييز

 2.56 4 10.224 بين المجموعات
 78. 1039 814.079 داال المجموعات 0.01 3.26

  1043 824.303 المجموع
الحماية 

 الزائدة

 2.11 4 8.420 بين المجموعات
 63. 1039 651.782 داال المجموعات 0.01 3.36

 1043 660.202 المجموع
 

 التسلط
 4.32 4 17.268 بين المجموعات

 57. 1039 591.702 داال المجموعات 0.01 7.58
  1043 608.970 المجموع

 السلوب
 الديمقراطي

 45. 4 1.817 بين المجموعات
 55. 1039 568.395 داال المجموعات 0.51 0.83.

  1043 570.212 المجموع
عدم 

االتساق 
 التذبذب

 2.07 4 8.261 بين المجموعات
 48. 1039 500.801 داال المجموعات 0.01 4.28

  1043 509.062 المجموع

التدليل 
 الزائد

 92. 4 3.687 وعاتبين المجم
 56. 1039 581.494 داال المجموعات 0.16 1.65

  1043 585.182 المجموع

لة        داللة احصائية عند مستوى الدال( عدم وجود فروق ذات 28.4يتضح من جدول )
(0.05 α ≤  ) بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير الجامعة في المجاالت التالية
الديمقراطي، التدليل الزائد( حيث كان مستوى الداللة  األسلوبقياس اسالب المعاملة الوالدية )لم

 (0.16) مستوى الداللة المحسوبة لمجال التدليل الزائد و (، 0.51)المحسوبة لمجال الديمقراطي 
ة حيث كان مستوى الداللة المحسوبة لكل من المجالين اكبر من مستوى الداللة اإلحصائي

0.05)  α ≤). 

( ≥ α 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )28.4ويتضح من جدول )
بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير الجامعة في المجاالت التالية لمقياس اسالب 

ط، عدم االتساق المعاملة الوالدية )اثارة االلم النفسي، التفرقة والتمييز، الحماية الزائدة، التسل
و مستوى  (،0.01اثارة االلم النفسي )"التذبذب"(.حيث كانت مستوى الداللة المحسوبة لمجال 
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و مستوى الداللة المحسوبة لمجال الحماية (، 0.011الداللة المحسوبة لمجال التفرقة والتمييز )
الداللة المحسوبة  (، و مستوى0.01و مستوى الداللة المحسوبة لمجال التسلط )(، 0.01الزائدة )

حيث كانت جميعها قيم غير دالة احصائيًا عند مستوى  (،0.01لمجال عدم االتساق "التذبذب")
(. وللكشف لصالح من تلك الفروقات استادم التحليل ≥ α 0.05الداللة اإلحصائية  )

 ( يبين ذلك.29.4وجدول ) Post Hoc( LSDاإلحصائي المتقدم )

 ( في المتوسطات الحسابية تبعا  لمتغير الجامعة.LSDعدية )( المقارنات الب29.4جدول )

 اسم الجامعة المتغير
جامعة 
 القدس

جامعة 
 الخليل

جامعة 
 بير زيت

جامعة 
 بيت لحم

اثارة االلم 
 النفسي

    جامعة القدس
.23656* 

    جامعة الخليل
.23304* 

   جامعة فلسطين التقنية الخضوري
.27316* .38654* 

 التمييزالتفرقة و 
    جامعة القدس

.24867* 
  جامعة فلسطين التقنية الخضوري

.20417* .22803* .33996* 

 الحماية الزائدة
 *25249. *17216.  *15658. جامعة الخليل

 *16789. جامعة فلسطين التقنية الخضوري
 

.18347* .26380* 

 التسلط
 *19273. جامعة الخليل

 
.20792* .31149* 

 *28169. ين التقنية الخضوريجامعة فلسط
 

.29687* .40044* 

عدم االتساق 
 "التذبذب"

   جامعة القدس
.12110* .21234* 

   جامعة الخليل
.14369* .23493* 

   جامعة فلسطين التقنية الخضوري
.20467* .29591* 

 

لاليل وجامعة وجامعة ا لجامعة القدس لمجال إثارة األلم النفسي بمقارنة المتوسطات الحسابية -
مع المتوسطات الحسابية لجامعة بيت لحم كانت الفروق في  فلسطين التقنية الاضوري

 .وجامعة الاليل وجامعة فلسطين التقنية الاضوري المتوسطات الحسابية لصالح جامعة القدس

لجامعة جامعة فلسطين التقنية  لمجال إثارة األلم النفسي بمقارنة المتوسطات الحسابية -
كانت لصالح جامعة فلسطين التقنية  بيرزيت،وري مع المتوسطات الحسابية لجامعة الاض

 الاضوري.
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لجامعة القدس مع المتوسطات الحسابية  لمجال التفرقة والتمييز بمقارنة المتوسطات الحسابية -
 الحسابية لصالح جامعة القدس.لجامعة بيت لحم كانت الفروق في المتوسطات 

لجامعة فلسطين التقنية الاضوري مع  لمجال التفرقة والتمييز الحسابية بمقارنة المتوسطات -
كانت الفروق في  الاليل وجامعة بيرزيت وجامعة بيت لحمالمتوسطات الحسابية لجامعة 

 المتوسطات الحسابية لصالح جامعة فلسطين التقنية الاضوري.

وجامعة  اليللجامعة ال لتسلطومجال ا لمجال الحماية الزائدة بمقارنة المتوسطات الحسابية -
بيرزيت وجامعة بيت  لقدس وجامعةمع المتوسطات الحسابية لجامعة ا فلسطين التقنية الاضوري

 جامعة فلسطين التقنية الاضوري.و  كانت الفروق لصالح جامعة الاليللحم، 

اليل وجامعة ال لجامعة القدسلمجال عدم االتساق "التذبذب"  بمقارنة المتوسطات الحسابية -
 وجامعة بيت لحم مع المتوسطات الحسابية لجامعة بيرزيت فلسطين التقنية الاضوريوجامعة 

 .فلسطين التقنية الاضوريوجامعة الاليل وجامعة  كانت الفروق لصالح جامعة القدس

 ةعشر  ة الثالثةالفرضي 13.3.4

بين الذكاء ( ≥ α (0.05 ال توجد عالقة  ارتباطيه ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
 االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

داللة إحصائية عند انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية التالية: ال توجد عالقة ارتباطية ذات 
دية لدى طلبة بين الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوال (≥ α 0.05) مستوى الداللة

ولتحقق من صحة الفرضية استادم معامل االرتباط  الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
( للكشف عن وجود أوعدم وجود عالقة ارتباطيه بين الذكاء Pearson correlationبيرسون )

 ، كما هواالنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية
 (.30.4موضح في جدول )

حيث يستادم معامل االرتباط بيرسون لقياس قوة واتجاه العالقة الاطية بين متغيرين كميين 
(، وهذه القيمة تدل على قوة 1+ ـــــــ 1-)متصلين( على األقل، وتقع قيمة معامل االرتباط بين )
غض النظر عن اإلشارة فإن العالقة بين أوضعف العالقة بين المتغيرين، فإذا كانت القيمة كبيرة ب

المتغيرين تكون قوية. أما إشارة معامل االرتباط فإنها تدل على اتجاه العالقة بين المتغيرين، فإذا 
عني أن زيادة قيم أحد المتغيرين ترافقها زيادة في قيم المتغير اآلار والعكس ت ،كانت موجبة
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اإلشارة السالبة تعني أن زيادة قيم أحد المتغيرين و  بين المتغيرين. ةصحيح، أي أن العالقة طردي
 يرافقها نقصان في قيم المتغير اآلار والعكس صحيح أي أن العالقة عكسية بين المتغيرين.

( للعالقة بين الذكاء Pearson correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون )30.4جدول )
 ة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلب

 مستوى الداللة االحصائية الذكاء االنفعالي اساليب المعاملة الوالدية

 0.001 **549.- اثارة االلم النفسي
 0.001 **514.- التفرقة والتمييز
 0.001 **238.- الحماية الزائدة

 0.001 **530.- التسلط
 0.001 **652. السلوب الديمقراطي

 0.001 **470.- عدم االتساق التذبذب
 0.001 **131.- التدليل الزائد

(  وجود عالقة ارتباطيه دالة احصائيًا عند مستوى الداللة االحصائية 30.4يتضح من جدول )
0.05) α ≤)  ،بين جميع  مجاالت أساليب المعاملة الوالدية والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي

 .≥ α) 0.05)لة لجميع المجاالت أقل من مستوى الداللة اإلحصائية حيث كان مستوى الدال
توجد عالقة ارتباطية ذات وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص )

بين الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية  ≥ α) (0.05 داللة احصائية عند مستوى الداللة
 لفلسطينية في الضفة الغربية(.لدى طلبة الجامعات ا

  (≥ α (0.05كما تبين وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
اثارة االلم النفسي، التفرقة والتمييز، لكل من المجاالت التالية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية )

التدليل الزائد( مع الدرجة الكلية لمقياس الذكاء الحماية الزائدة، التسلط، عدم االتساق "التذبذب"، 
 االنفعالي. 

  ≥ α 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  ةكما تبين وجود عالقة طرديو 
مع الدرجة الكلية لمقياس الذكاء لمجال األسلوب الديمقراطي في مقياس أساليب المعاملة الوالدية 

 االنفعالي. 
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( للعالقة بين مجاالت Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون ) (31.4جدول )
مقياس الذكاء االنفعالي ومجاالت مقياس أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية 

 في الضفة الغربية.

 بعد إدراك العاطفة المتغيرات
مستوى 

 الداللة
بعد إدارة العواطف 

 الذاتية
مستوى 

 اللةالد
 001. **504.- 001. **478.- اثارة االلم النفسي
 001. **492.- 001. **448.- التفرقة والتمييز
 001. **183.- 001. **275.- الحماية الزائدة

 001. **484.- 001. **484.- التسلط
 001. **554. 001. **552. السلوب الديمقراطي

 001. **415.- 001. **441.- عدم االتساق التذبذب
 001. **106.- 001. **125.- التدليل الزائد

 المتغيرات
بعد إدارة عواطف 

 اآلخرين
مستوى 

 الداللة
بعد توظيف 

 العاطفة
مستوى 

 الداللة
 001. **367.- 001. **478.- اثارة االلم النفسي
 001. **329.- 001. **435.- التفرقة والتمييز
 001. **143.- 001. **170.- الحماية الزائدة

 001. **359.- 001. **432.- التسلط
 001. **501. 001. **592. السلوب الديمقراطي

 001. **294.- 001. **400.- عدم االتساق التذبذب
 001. **113.- 001. **095.- التدليل الزائد

 دالة احصائيًا عند مستوى الداللة االحصائية ة( وجود عالقة ارتباطي31.4يتضح من جدول )
0.05) α ≤)  بين جميع  مجاالت مقياس اساليب المعاملة الوالدية ومجاالت مقياس للذكاء

  .(0.05)االنفعالي حيث كان مستوى الداللة لجميع المجاالت أقل من مستوى الداللة اإلحصائية 

  (≥ α 0.05) كما تبين وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية
مع  جميع مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي.  مقياس أساليب المعاملة الوالدية من مجاالتلكل 

لمجال  (≥ α 0.05) وجود عالقة طرديه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائيةو 
مع جميع مجاالت مقياس الذكاء األسلوب الديمقراطي في مقياس أساليب المعاملة الوالدية 

 االنفعالي.
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 الفصل الخامس
 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

التوصيات التي انبثقت عنها حيث و يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت اليها الدراسة 
لمعاملة الوالدية لدى طلبة هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء االنفعالي وأساليب ا

الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية. في ضوء المتغيرات المستقلة التالية )الجنس، مكان 
 السكن، التاصص، المستوى الدراسي، مستوى دال األسرة، أسم الجامعة(.

في الفصل  عرضتوتم التوصل إلى نتائج الدراسة من االل اإلجابة على أسئلة الدراسة كما 
الرابع، حيث يقدم هذا الفصل مناقشة لنتائج التحليل اإلحصائي إلجابات الطلبة على مقاييس 
الدراسة وتفسيرها في حدود اإلطار النظري والتفسير المنطقي لنتائج الدراسة، ونتائج الدراسات 
السابقة. كما يستعرض هذا الفصل مجموعة من التوصيات المقترحة التي ارج بها الباحث في 

 تلك النتائج. ضوء
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 مناقشة النتائج 1.5

 مناقشة نتائج سؤال الدراسة الول 1.1.5

 االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟ الذكاءما درجة 

أن الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة أظهرت النتائج 
( وبانحراف 3.80بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمقياس )، حيث عاليةالغربية كانت 

حيث جاء  عاليةمقياس الذكاء االنفعالي كانت أيضًا  مجاالت جات، كما أن در (0.48معياري )
( وانحراف معياري 3.89ولى بمتوسط حسابي )توظيف االنفعاالت في المرتبة األ مجال

( 3.86ة االنفعاالت الذاتيه بمتوسط حسابي )إدار  مجال(، وفي الترتيب الثاني جاء 0.57)
إدارة انفعاالت اآلارين بمتوسط  مجال(، وفي الترتيب الثالث جاء 0.56وانحراف معياري )

إدراك االنفعاالت  مجالاير جاء (، وفي الترتيب األ0.55( وبانحراف معياري )3.86حسابي )
 (.0.48( وانحراف معياري )3.76بمتوسط حسابي )

إلى طبيعة الطلبة الجامعيين النمائية التي تنطوي على إدراك االنفعاالت  النتيجةهذه  تعزى
وتقييمها وقدرة الطالب على التعرف إلى انفعاالت اآلارين وحالتهم االنفعاليه، وقدرتهم على 
تنظيم انفعاالتهم، حيث تعتبر المرحلة الجامعية مرحلة إنفجار معرفي انفعالي لدى الطالب 

عزى ايضًا إلى طبيعة البيئة التي يعيش فيها الطالب الجامعي من أسرة وجامعة التي الجامعي. وت
 تدعم تنمية الجانب االنفعالي لدى الطالب، وتحثه على مراعاة الجانب االنفعالي لدى اآلارين.

ماالفة لتوقعات الباحث ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة المقياس  اإلجابة عن هذا السؤالوجاءت 
( طالب وطالبة (1044, حيث كانت عينة الدراسة تتكون من على التقرير الذاتيتمد التي تع

, أو ات األداء()ااتبار وكان من الصعب جدًا قياس الذكاء االنفعالي لدى الطلبة من االل 
األداء تاتلف  ااتبارات( إلى أن 2007حيث يشير السمادوني ) المحيطين(, تقديرات )ااتبارات

بصيرة ووعي عند تحديد نسبة  يذو  وايكونر الذاتي التي تتطلب من األفراد أن عن مقاييس التقري
نذكائهم االنفعالي.  معظم الناس في بعض األحيان ليس لديهم فهم دقيق عن ذكائهم بصفة  وا 

يؤكد أن قياس  ريبت( إلى أن 2000وذكر عصام و اإلمام ). وزنا الذكاء االنفعالياعامة، إذا تج
من االل عبارات تقرير الذات تعد مشكلة، ألنها ال تكون متوافقة، أحيانا مع  الذكاء االنفعالي

 السلوك الواقعي، بعكس المقاييس المبنية على االداء الفعلي للذكاء االنفعالي.
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دراسة ، و ((2013 دراسة علوان والنواجحةوهذه النتيجة تتفق مع كل من الدراسات التالية: 
دراسة جودت ، و (2008دراسة عبد اهلل )، و  (2010)اظر دراسة، و (2010الجنيدي )

(2007).  

التي الصت نتائجها إلى انافاض مستوى الذكاء االنفعالي  ((2012دراسة القاضي وااتلفت مع 
 .كلية التربية/ جامعة تعز لدى الطلبة المستجدين في

 ناقشة نتائج سؤال الدراسة الثانيم 2.1.5

 لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟ساليب المعاملة الوالدية أما درجة 
تساق، التفرقة والتمييز في المعاملة، ، التسلط، التدليل الزائد، عدم اإل السلوب الديمقراطي)
 (.، الحماية الزائدةلم النفسيثارة ال إ

وفي  ,أن مجال األسلوب الديمقراطي حصل على أعلى المتوسطات الحسابية أظهرت النتائج
 وفي, الثالث جاء مجال التدليل الزائد وفي الترتيب ,الثاني جاء مجال الحماية الزائدةيب الترت

وفي الترتيب , تيب الاامس جاء مجال عدم االتساقوفي التر , الترتيب الرابع جاء مجال التسلط
 .ألاير جاء مجال التفرقة والتمييزوفي الترتيب ا, ادس جاء مجال إثارة األلم النفسيالس

شيوع األسلوب الديمقراطي لدى أفراد العينة إلى زيادة الوعي الثقافي لدى األسرة  يعزىو 
الفلسطينية، من االل إسهام المؤسسات التربوية بنوعيها المباشر وغير المباشر في تنمية الوعي 
وتحسين المستوى الثقافي وتطوير نوعية التعليم للعائلة الفلسطينية، ومن االل برامج التوعية 

ئل اإلعالم التي تحث على استادام الوالدين ألساليب المعاملة السوية عند تعاملهم مع ووسا
ايضًا ذلك إلى إدراك معظم اآلباء واألمهات في المجتمع الفلسطيني  يعزو الباحثاألبناء، و 

لألساليب التربوية الصحيحة القائمة على الحوار والمناقشة والتوجيه، وما تالفه هذه األساليب من 
الديمقراطي بين أفراد األسرة الواحدة إلى  وثار إيجابية على شاصية األبناء، حيث يؤدي الجآ
شاصية كل منهم في نطاقها الصحيح من جميع جوانبها الجسمية والعقلية واالجتماعية  ونم

واالنفعالية. ويظهر ذلك من االل رغبة اآلباء واألمهات في توفير فرص حياتية أفضل من تلك 
يشوها في ظل النكبات المتتالية، وفقدان الهوية، وغموض المستقبل، مما يدفعهم إلى التي عا

تعويض النقص الذي تعايشوا معه من االل حرصهم على توفير أفضل فرص العيش الممكنة 
 ألبنائهم.

وقد تفسر الدرجة العالية في األسلوب الديمقراطي إلى رغبة أفراد العينة في إعطاء صورة  
 أسرهم رغم الجهود التي بذلت لشرح غايات الدراسة وما يترتب عليها. إيجابية عن
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إلى  هاوقد أشارت نتائج ((2010دراسة عابدين وتتفق هذه النتيجة مع كل من الدراسات التالية: 
أن االتجاهات الوالدية كما يدركها الطلبة في نموذج األب واألم )ديمقراطي(، وتميل إلى الحماية 

لى اإلهمال في نموذج األبالزائدة في نموذ  نتائجها وقد أشارت (2008دراسة شوامرة ). ج األم وا 
ها طلبة الصف األول الثانوي في مدينة رام اهلل والبيرة ابأن واقع أنماط التنشئة الوالدية كما ير 

لى اإلهمال من جهة أارى الحالوة و دراسة أب. كانت أقرب إلى النمط الديمقراطي من جهة وا 
ن واقع أساليب التنشئة الوالدية كما يراها طلبة التوجيهي في محافظة أ ل الباحثتوص (2006)

 وأن األسلوب الديمقراطي ه توصلت نتائجها إلى  (2010)اظر دراسة. الاليل كانت ديمقراطية
 األسلوب المتبع في معاملة األبناء أما األساليب األارى نتائجها كانت ضعيفة.

 الدراسة فرضياتمناقشة نتائج  3.1.5

 الولىمناقشة نتائج الفرضية   1.3.1.5

الذكاء  متوسطاتفي  (≥ α 0.05)حصائية عند مستوى الداللة  إال توجد فروق ذات داللة 
 االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس.

الذكاء االنفعالي لدى طلبة  متوسطاتفي  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية
 الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس".

هذه النتيجة إلى طبيعة التنشئة االجتماعية القائمة على المساواة بين الذكر واألنثى وعدم  تعزىو 
ساوية التمييز يينهما، وأن كل من الذكور واإلناث يدرسون في نفس الجامعات ولديهم الفرص المت

انفعالية داال الحرم و لتلقي التعليم، ويتعرضون لابرات متشابهه سواء كانت ابرات اجتماعية أ
الجامعي واارجه. إضافة إلى أنهم يتلقون نفس المحتوى التعليمي والثقافي. مما يجعل الفرص 

 عي. متساوية أمامهم الكتساب مهارات الذكاء االنفعالي من االل تفاعلهم مع محيطهم االجتما

(، ودراسة موسى 2007جودت )ودراسة  (،2010هذه الدراسة مع دراسة الجنيدي ) واتفقت
 .( (Lindley, 2001دراسة ليندليو  (،2002ودراسة عبد العال عجوة )(، 2005)

(، ودراسة علوان Harrod and Scheer 2005) دراسة هارود وشيروااتلفت هذه الدراسة مع 
هذه الدراسات بأنه توجد فروق دالة احصائيًا بين الذكور  (، حيث توصلت(2013 والنواجحة

واإلناث في الذكاء االنفعالي لصالح اإلناث. وااتلفت هذه الدراسة ايضًا مع دراسة 
 ,Cranford et al)(، ودراسة كرانفورد وآارون 2008) عبد اهللدراسة (، و 2007المصدر)

ت داللة إحصائية بين الذكور واإلناث جد فروق ذاتو  حيث توصلت هذه الدراسات بأنه، (2005
 في الذكاء االنفعالي لصالح الذكور. 
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 الثانيةمناقشة نتائج الفرضية  2.3.1.5

الذكاء  متوسطاتفي  ≥ α 0.05حصائية عند مستوى الداللة  إال توجد فروق ذات داللة 
 صص.االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير التخ

الذكاء االنفعالي لدى طلبة  متوسطاتفي  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية
 .التاصصالجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 

عدم وجود فروق بين الطلبة في مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية  ىيعز و 
داال المجتمع الفلسطيني الذي ياضع إلى نظام تعليمي متشابه، وأن إلى طبيعة التقارب الثقافي 

قد اضعوا لنظام تعليمي وتربوي واحد االل المرحلة الدراسية  الطلبة قبل انتقالهم إلى الجامعات
تم زرع و  تم تلقي المعرفة والتربية  في المدارس التي استمرت اثنتي عشرة سنة التي من االلها

كانوا من أذلك ايضًا إلى أن الطلبة سواء  يعزو الباحثواحدة لدى الطلبة. و  قيم واتجاهات وثقافة
نسانية فإنهم يتعرضون لنفس التجارب اإلجتماعية واالنفعالية اإلو أصحاب التاصصات التطبيقية أ

عدم وجود فروق أن الباحث  ويرى .بعضهم مع داال الجامعات من االل تفاعلهم االجتماعي
تبعًا لمتغير التاصص الدراسي إلى أن الذكاء االنفعالي الذي نقيسه من  في الذكاء االنفعالي

إدراك االنفعاالت، إدارة االنفعاالت الذاتيه، توظيف االل المهارات االنفعالية المتمثلة في 
االنفعاالت، إدارة انفعاالت اآلارين، هي مهارات من الممكن تعلمها واكتسبها وهنا ال نستطيع 

بل هي مهارات ِه األقدر على اكتساب هذه المهارات أكثر من غير  وعين هالقول أن تاصص م
مكانيات الطالب ذاته ومدى قدرته على اكتساب هذه  وقدرات شاصية مرتبطة بقدرات وا 

 المهارات.

ودراسة عبد (، 2010ودراسة الجنيدي ) (،2012القاضي ) دراسةوتتفق الدراسة الحالية مع 
بأنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا في  التي أظهرت(،2009الهي )(، ودراسة 2002العال عجوة )

كما اتفقت مع دراسة إنسانية(.  -علمية )الذكاء االنفعالي بين الطبلة وفقًا لمتغير التاصص
ال توجد ، التي اجريت على الطالبات فقط حيث أظهرت نتائجها بأنه (2007دراسة بااري )

الطالبات في الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي، وجميع  بين متوسط درجات حصائياً إفروق دالة 
دراسة  ااتلفت هذه الدراسة معو  دبي(.أ -أبعاده الفرعية تبعًا لمتغير التاصص الدراسي )علمي 

لى وجود فروق دالة إحصائيًا بين طلبة إتوصلت نتائجها  التي (،(2013 والنواجحة علوان
وااتلفت وجداني لصالح طلبة التاصصات العلمية. التاصصات العلمية واألدبية في الذكاء ال

وجود فروق دالة إحصائيًا في الذكاء  إلىنتائجها  التي توصلت( 2014مشاقبه ) مع دراسة
 االنفعالي تعزى لنوع التاصص، لصالح التاصصات اإلنسانية.
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 ةالثالثمناقشة نتائج الفرضية  3.3.1.5

الذكاء  متوسطاتفي  ≥ α 0.05الداللة  حصائية عند مستوى إال توجد فروق ذات داللة 
 االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى الدراسي.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقًا  أظهرت النتائج
)إدراك  الذكاء االنفعالية لمقياس المجاالت التاليللدرجة الكلية و لمتغير المستوى الدراسي 

دارة االنفعاالت الذاتية, و االنفعاالت,  دارة انفعاالت اآلارين(,و ا  أظهرت النتائج عدم حين  في ا 
في مجال إدراك كانت الفروق و  .في مجال توظيف االنفعاالت وجود فروق ذات داللة احصائية

بالمقارنة مع  الثالثة والسنة الرابعةلصالح السنة  إدارة انفعاالت اآلارين ومجال االنفعاالت
لصالح  الذاتيه إدارة االنفعاالتو كانت الفروق في مجال  المتوسطات الحسابية للسنة االولى.

ت الفروق في كانو  والسنة الثاني, السنة الرابعة بالمقارنة مع المتوسطات الحسابية للسنة االولى
مع المتوسطات لثالثة والسنة الرابعة بالمقارنة الصالح السنة  الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي

 .لسنة الثانيةا األولى. وكانت الفروق لصالح السنة الرابعة بالمقارنة معالحسابية للسنة 

بأن مستوى الذكاء االنفعالي يرتفع بارتفاع المستوى الدراسي، حيث أظهرت النتائج  وتشير النتائج
ة الثالثة كان أعلى من مستوى الذكاء االنفعالي لطالب بأن مستوى الذكاء االنفعالي لطالب السن

السنة األولى، وأن مستوى الذكاء االنفعالي لطالب السنة الرابعة كان أعلى من مستوى الذكاء 
نتيجة  واالنفعالي لطالب السنة األولى والسنة الثانية. وهذا يبين بأن مهارات الذكاء االنفعالي تنم

 الجامعة مع مرور الزمن وازدياد المعرفة والتجارب لديهم.الابرة التي يكتسبها طلبة 

ذلك إلى المعرفة والابرات االنفعالية التي يتعلمها الطلبة االل سنوات التعليم في  يعزىو  
ذلك إلى مرحلة و الجامعة، اضافة إلى المواد الدراسية التي يتعلمونها داال الجامعة. كما يعز 

في  أنهم ينفتحونعرفي واجتماعي لطلبة الجامعة، حيث الجامعة التي تعد مرحلة انفجار م
 ياتلفون وأيضاً معهم بالجنس والمستوى االقتصادي ومكان السكن  ياتلفونعالقاتهم مع طلبة 

ن تفاعل الطلبة مع زمالئهم ُيصقل شاصياتهم ويثري و معهم من الناحية الفكرية والعقائدية.  ا 
ث يتعلم الطالب التعامل األمثل مع زمالئة مراعيًا تجاربهم ويزيد من عالقتهم االجتماعية، حي

مشاعرة وتفكيره وطموحاته، وكلما تقدم به العمر داال الجامعة يزداد المستوى التعليمي لديه 
دارتها، ويتعلم مهارة توظيف انفعاالت  فتزداد ابرته ويصبح أكثر قدرة على معرفة انفعاالته وا 

لتعامل معها. إضافة إلى أن مهارات الذكاء االنفعالي اآلارين، ومعرفة انفعاالت اآلارين وا
مع التقدم في العمر، فاألفراد األكبر سنًا يمتلكون القدرة على  ومكتسبة ومتعلمة فهي قابلة للنم

مكانية تحويلها إلى مواقف إيجابية. إضافه إلى أن هامش  التعامل مع المواقف السلبية الماتلفة وا 
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ي أوسع بكثير من هامش التطور في الذكاء العقلي )التقليدي( الذي التطور في الذكاء االنفعال
 يصل باإلنسان إلى سقف معين أما الذكاء االنفعالي فإنه تتفتح أمامه اآلفاق.

أنه وتوجد فروق في الذكاء  التي توصلت نتائجها (،2005موسى )وتتفق هذه الدراسة مع دراسة 
  الوجداني تبعًا للعمر.

عن عدم وجود فروق  نتائجها يث أسفرت، ح(2014دراسة مشاقبه )الحالية مع وااتلفت الدراسة 
ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي تعزى لمستوى السنة الدراسية. وأظهرت نتائج الدراسة 

أنه ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين ( ,Harrod and Scheer 2005) هارود وشير
( بأنه وال توجد فروق في 2008) العمر. وأظهرت نتائج دراسة عبد اهللو معدالت الذكاء االنفعالي 

، إلى عدم وجود (2009دراسة الهي )وكما توصلت الذكاء االنفعالي حسب مستوى التعليم. 
فروق ذات داللة إحصائية على متوسطات درجات الذكاء االنفعالي وأبعاده الفرعية بين طالبات 

، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في بعض أبعاد الذكاء (الجامعي -الثانوي )التعليم 
المسؤولية االجتماعية( لصالح  -التفهم  -االستقالل  -اعتبار الذات  -الوجداني )التوكيدية 

حصائيًا إ(، بأنه توجد فروق دالة 2007وأيضًا توصلت دراسة بااري ).طالبات اإلعداد التربوي
ولى ومتوسط درجات درجات طالبات السنة الجامعية األ( بين متوسطات 0.05عند مستوى )

طالبات السنة الثالثة في بعد )تنظيم االنفعاالت( لصالح طالبات السنة الثالثة. بينما ال توجد 
 ارى.بعاده الفرعية األأفروق بينهما في الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي و 

 الرابعةمناقشة نتائج الفرضية  4.3.1.5

الذكاء  متوسطاتفي  (≥ α 0.05)ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة   ال توجد فروق
 .مستوى دخل االسرةاالنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 

الذكاء االنفعالي لدى طلبة  متوسطاتفي  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية
 ".مستوى دال االسرةفي الضفة الغربية تعزى لمتغير الجامعات الفلسطينية 

عدم وجود فروق لدى الطلبة في الذكاء االنفعالي تبعًا لمستوى دال االسرة إلى أن مهارات  يعزى
عدم اكتسابها ال يرتبط بالمستوى االقتصادي لألسرة، بل و الذكاء االنفعالي مكتسبة وأن اكتسابها أ

ى اكتسابها من االل تفاعله االجتماعي داال المجتمع واألسرة يرتبط بمدى قدرة هذا الطالب عل
والمؤسسات التعليمية والثقافية الماتلفة ومن االل ابراته الشاصية، حيث أن أبناء المجتمع 
الفلسطيني يعشون في نفس الظروف االجتماعية والسياسية، ويحتكمون إلى عادات وتقاليد واحدة 

طبيعة التعليم المتشابهه التي يتلقاها الطالب منذ طفولته إلى في ظل ثقافة واحدة، إضافة إلى 
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مرحلة الجامعة، وجميع هذه العوامل تتيح الفرص المتساوية بين الطلبة الكتساب مهارات الذكاء 
 االنفعالي بغض النظر عن مستواهم االقتصادي.

عن عدم وجود عالقة التي أسفرت نتائجها (، 2008عبد اهلل )دراسة  واتفقت الدراسة الحالية مع
 بين الدال الشهري ودرجة الذكاء العاطفي.

هناك فروق دالة  ، التي أظهرت نتائجها أن(2013الرشيدي ) وااتلفت الدراسة الحالية مع دراسة
إحصائيًا في مهارات الذكاء االنفعالي )الوعي االنفعالي، الدافعية الذاتية، التعاطف( تعزى الى 

، وقد كانت الفروق لصالح طلبة (المنافض -المتوسط  -)المرتفع  متغير المستوى االقتصادي
 جامعة حائل ذوي المستوى المرتفع.

 الخامسةمناقشة نتائج الفرضية  5.3.1.5

الذكاء  متوسطاتفي  (≥ α 0.05) ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
 .مكان السكنلغربية تعزى لمتغير االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة ا

الذكاء االنفعالي لدى طلبة  متوسطاتفي  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية
 .مكان السكنالجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 

بجميع  عدم وجود فروق في الذكاء االنفعالي تبعًا لمكان السكن إلى أن المجتمع الفلسطينييعزى 
أقسامة )مدينة، قرية، مايم(، يتعرض إلى نفس الظروف الساسية حيث يربطهم تاريخ وحاضر 
ومستقبل واحد، ويعيشوا في ظل ثقافة واحدة، ويحتكمون إلى عادات وتقاليد متشابهه، إضافة إلى 
تطور التعليم وانفتاح أقسام المجتمع الفلسطيني على بعضها البعض، حيث قلة الفروقات في 

ذلك أيضًا إلى التقدم التكنولوجي والعلمي الذي جعل المعرفة  يعزو الباحثطبيعة الحياة بينها، و 
والمعلومات ليست مقتصرة على مكان معين دون غيره، اضافة الى تساوي الفرص أمام أبناء 
 المدن والقرى والمايمات في تلقي التعليم منذ الطفولة إلى أعلى المراتب العلمية حيث ياضعون
إلى نفس المناهج التعليمية داال المدارس والجامعات فال يتميز أحد عن اآلار. إضافة إلى 

إلى االحتالل وهذا االحتالل لم يميز بين  الذي يتعرضوحدة الحال داال المجتمع الفلسطيني 
المايم، حيث تعرض هؤالء الطلبة إلى ابرات انفعالية متشابهه نتيجة و القرية أو ساكني المدينة أ

هذا االحتالل. إلى جانب أن مهارات الذكاء االنفعالي مهارات يمكن اكتسابها من االل تفاعل 
عدم اكتساب هذه المهارات تعود إلى قدرات و الطالب مع محيطه االجتماعي، فإن اكتساب أ

 الطالب الذاتيه وسماته الشاصية وال تعود إلى مكان السكن الذي ينتمي له. 
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حيث (، ,Harrod and Scheer 2005) دراسة هارود وشيرمع اتفقت الدراسة الحالية 
أنه ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين معدالت الذكاء االنفعالي موقع  هاالصت نتائج

عدم وجود تأثير لمتغير مكان اإلقامة التي أشارت نتائجها إلى (, 2011دراسة الجهني )و  السكن.
 و الدرجة الكلية.الذكاء االنفعالي سواء لألبعاد أعلى 

عن وجود فروق  التي الصت نتائجها (،2013دراسة الرشيدي )وااتلفت الدراسة الحالية مع 
انفعاالت اآلارين( تعزى الى  إدارةحصائيًا في مهارات )الوعي االنفعالي، الدافعية الذاتية، إدالة 

 كني المدينة. مدينة(، وقد كانت الفروق لصالح الطلبة سا -متغير مكان اإلقامة )قرية 

 السادسةمناقشة نتائج الفرضية  6.3.1.5

الذكاء  متوسطاتفي  (≥ α (0.05 ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
 .الجامعةاالنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 

الذكاء االنفعالي لدى طلبة  متوسطاتفي  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية
 .الجامعةالجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 

إلى أن طبيعة  الجامعةعدم وجود فروق في الذكاء االنفعالي لدى الطلبة تبعًا لمتغير  يعزى
الطلبة الحياة الجامعية التي يعيشها الطالب فيما يتعلق بالعالقات االجتماعية وطبيعة تفاعل 

بعضهم مع بعض االل سنوات عمرهم داال الجامعة متشابهه، وأيضًا يعيش الطلبة تجاربهم 
االجتماعية والفكرية والسياسية داال هذه الجامعات بشكل متشابه حيث أنها تشترك بنفس الكتل 

تل الطالبية التي يتمثل فيها العمل الطالبي فجميع الجامعات في فلسطين يوجد بها نفس هذه الك
الطالبية التي يستطيع الطالب من االلها لعب الدور القيادي، والسياسي، واالجتماعي، والفكري، 
حيث أن لكل كتلة طالبية من هذه الكتل نظامها الداالي، ولها استراتجياتها وبرنامجها الوطني 

جاه والفكري واتجاهات ااصة بكل كتلة طالبية، فنجد أن هذا اإلطار الطالبي الذي يمثل ات
سياسي معين له نفس األهداف والفكر واالتجاه السياسي ويعمل بنفس البرنامج الوطني داال 
جميع الجامعات الفلسطينية، ولذى فإن الابرات التي يكتسبها الطلبة االل عملهم السياسي 

 واالجتماعي داال الجامعات الفلسطينية تكاد تكون متشابهه. 

المواد التعليمية التي تقدم إلى الطلبة في معظم الجامعات ذلك إلى أن المناهج و  يعزىوأيضًا 
الفلسطينية تقدم بطرق وأساليب تدريس تكاد تكون متشابهه. وبما أن مهارات الذكاء االنفعالي 
مكتسبة فإن هذه الجامعات تقدم فرص متساوية أمام الطلبة الكتسابها لذى لم نجد فروق في 

 إلى اسم الجامعة.الذكاء االنفعالي لدى الطلبة يعزى 
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التي كشفت  ،(Cranford et al, 2005)دراسة كرانفورد وآارون اتفقت الدراسة الحالية مع 
دراسة و  عن عدم وجود فروق في الذكاء العاطفي بين الطلبة يعزى السم الجامعة. نتائجها

نفعالي التي أظهرت نتائجها عدم وجود تأثير لمتغير الجامعة على الذكاء اال (,2011الجهني )
 سواء لألبعاد أو الدرجة الكلية.

 السابعةمناقشة نتائج الفرضية  7.3.1.5

أساليب  متوسطاتفي  (≥ α 0.05) حصائية عند مستوى الداللة إال توجد فروق ذات داللة 
 المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس.

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقًا وجود  أظهرت النتائج
، لم النفسيثارة األإ): لمقياس أساليب المعاملة الوالديةفي المجاالت التالية  جنسلمتغير ال

كانت الفروق في المتوسطات الحسابية واإلنحرافات و  "(.عدم االتساق "التذبذبو ، الحماية الزائدةو 
 .لصالح الذكور إثارة األلم النفسيلمجال  المعيارية

ذلك إلى أن الذكور أقل انضباط أمام القرارات التي يعطيها الوالدين داال البيت وفي  يعزى
المقابل نجد اإلناث أكثر إلتزام وهدوء فاألبناء في المرحلة الجامعية يكونوا قد وصلوا إلى مرحلة 

مما يؤدي إلى اصطدام االبناء الذكور مع يتطلعوا فيها إلى االستقاللية في حياتهم الشاصية 
الضوابط والتعليمات البيتيه، وفي المقابل تبقى األنثى أكثر إلتزام وال تحاول الاروج عن ضوابط 
البيت وتعليمات الوالدين مما يجعل االصطدام واالاتالف في اآلراء بين األبناء من الذكور 

يه تعرضهم إلى أساليب في المعاملة أكثر قسوة والوالدين أكثر حده منه عند اإلناث، ويترتب عل
تذكير هذا االبن بالجهد الذي بذاله من أجل تربيته  وفي المعاملة، فكثير من الوالدين يتجهون نح

والتضحيات التي قدمها الوالدين من أجل توفير متطلبات الحياة له، ويطلبان منه أن ال ينكر 
ثناء حياته. في المقابل نجد اإلناث أكثر التزام بقرارات عليهم الجهد والتضحيات التي قدماها له أ

مالوقات الوالدين حيث تحرص كل فتاة أن تبقى داال الحاضنه األسرية إضافة إلى أن اإلناث 
رقيقة ناعمة ال يصلح معها ما قد يصلح من الشدة والغلظة التي ربما يتعامل بها بعض اآلباء 

أ في الحلية والزينة وال تمتلك القدرة على المجادلة مع الذكور من أبنائهم، فهي التي تنش
 ( ﴾18)ُمِبين   َغي رُ  ال ِاَصامِ  ِفي وَوهُ  ال ِحل َيةِ  ِفي ُيَنشَّأُ  َأَوَمن  ﴿ والاصومة قال اهلل عز وجل " 

ولذلك تحتاج تربيتهن إلى وسائل أارى تتناسب مع رقتهن وتكوينهن الفطري  .(الزارف سورة)
البااري(. فمن  كما أوصانا الرسول عليه السالم قائاًل )رفقًا بالقوارير( )رواه. الذي القهن اهلل به

"من كانت له  :صلى اهلل عليه وسلم تعاليم ديننا أن نرفق باإلناث في التعامل. وقال رسول اهلل
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بنت فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، وأسبغ عليها من نعم اهلل التي أسبغ عليه، 
 ت له سترًا وحجابًا من النار" )أارجه مسلم(. كان

لمجال الحماية  الفروق في المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واظهرت النتائج أن -
 .لصالح اإلناث الزائدة 

الفروق في أسلوب الحماية لصالح األنثى ألن المجتمع الفلسطيني مجتمع محافظ ويعد  تعزىو  
تنشئة حرص الشديد والحماية الزائدة في لة واألسرة. ومن هنا يأتي الاألنثى تمثل شرف العائ

 اإلناث داال األسرة.

 لمجال عدم االتساق "التذبذب" كانت الفروق في المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريةو  -
 .لصالح الذكور

األم إلى  ذلك إلى الاتالف التركيبة الفسيولوجية لكل من األب واألم حيث تحتكم يعزىو  
عواطفها واألب يحتكم في قراراته إلى عقلة. وفي هذه المرحلة من حياة األبناء يكون األب 
حريص كل الحرص على بناء مستقبل ابنه فيحاول اآلباء دائمًا مساندة األبناء لمواجهة تحديات 

حاول دائمًا الحياة لكي يكونوا قادرين على بناء مستقبلهم، ونجد في أغلب الحاالت أن األمهات ت
أن تجعل هذا االبن مرتبط ارتباط وثيق في األسرة وأن يكون قادر على تحمل مسؤولياته اتجاه 
األسرة، حيث تحرص األم على أن يكون األبناء سند ألاواتهم وأسرتهم، حيث أن هذا الشاب 

 على أبواب بناء أسرة ااصة به فنجد األم دائمًا تكون حريصة كل الحرص على والصغير ه
إضافة إلى أن االب واألم  ازنة بين حياتهم الااصة واألسرة.جعل األبناء الذكور قادرين على المو 

يتفق كل منهما على أسلوب التعامل مع البنت داال البيت فهم حريصون على تنشئتها بشكل 
د سليم وعلى األاالق الحميدة، لكي تكون قادرة في المستقبل على بناء أسرة سليمة، ومن هنا نج

أن األب واألم ال ياتلفوا كثيرًا في نظرتهم في طرق تنشئة اإلناث ولكن يكون عدم االتساق 
إتباع الوالدين  ووالتذبذب في معاملة األبناء الذكور أكثر منه عند اإلناث. ومن الممكن أن نعز 

 تباعد وجهتي نظر كل من األب واألم في عملية أسلوب عدم االتساق في معاملة األبناء إلى
 استمالةضطراب العالقات فيما بينهما، فيحاول كل منهما اعلى   التنشئة، فإنه قد يكون مؤشراً 

 .ذاته اإلبنالذي يرتضيه بصرف النظر عن صالح  وتنشئته على النحو إلى جانبه، أ االبن

ستجابات أفراد ابين متوسطات  أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائيةكما  -
التفرقة )لمقياس أساليب المعاملة الوالدية: ًا لمتغير الجنس في المجاالت التالية العينة وفق
 (. التدليل الزائدو ، سلوب الديمقراطياألو ، التسلطو ، والتمييز
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وجود فروق ، حيث أشارت نتائج الدراسة عن ((2011دراسة بريعم واتفقت الدراسة الحالية مع 
من األبناء في إدراك بعض أساليب معاملة األب، وعدم  ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث

وجود  نتائجهاوأظهرت  ((2010دراسة عابدين و  وجودها في إدراك أساليب المعاملة األارى.
ستجابات الطلبة تبعًا للجنس لصالح اإلناث مقارنة مع افروق ذات داللة إحصائية في متوسطات 

الفروق في المتوسطات الحسابية لواقع أساليب  أن، بينت (2006الحالوة ) ودراسة أبو الذكور، 
دراسة و . لصالح الطلبة اإلناث التنشئة الوالدية ولواقع دافعية اإلنجاز تبعًا لمتغير الجنس، كانت

حصائية بين متوسط درجات األطفال إوجود فروق ذات داللة كشفت عن ،  (2008)الدويك
دراسة شوامرة و  .سوء المعاملة واإلهمال الذكور ومتوسط درجات األطفال اإلناث على مقياس

وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في أنماط التنشئة الوالدية كما ، (2008)
 للجنس.يدركها الطلبة تعزى 

، حيث أظهرت نتائجها عن عدم ((2012 عقيل وأبو  أبو مرقدراسة  وااتلفت هذه الدراسة مع
 ة الوالدية تعزى لمتغير الجنس. وجود فروق في أساليب المعامل

 الثامنةالفرضية مناقشة نتائج  8.3.1.5

أساليب  متوسطاتفي  ≥ α) 0.05)حصائية عند مستوى الداللة إال توجد فروق ذات داللة 
 المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير التخصص.

ت داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقًا وجود فروق ذا أظهرت النتائج
حيث كانت الفروق في المتوسطات " عدم االتساق "التذبذبفي مجال  التاصصلمتغير 

أظهرت النتائج عدم وجود فروق . كما المعيارية لصالح العلوم اإلنسانية واالنحرافاتالحسابية 
في المجاالت  التاصصفراد العينة وفقًا لمتغير ستجابات أابين متوسطات  ذات داللة احصائية

الحماية الزائدة، و ، التفرقة والتمييزو اثارة االلم النفسي، )لمقياس أساليب المعاملة الوالدية: التالية 
 (.التدليل الزائدو ، سلوب الديمقراطياألو ، التسلطو 

املة بغض النظر عن سلوب المعأبنفس  سرة داال األ األسرة تعامل االبناءإلى أن ذلك  يعزى
على أساس تاصصهم بناء فهناك تساوي وعدم تفرقة وتمييز في المعاملة بين األ متاصصه
ن . طبيقيةتسواء كان تاصصهم علوم انسانية أو علوم الجامعي  سلوب تعامل الوالدين داال أوا 

 سلوبا األاألسرة هو ااص بالطريقة التي يراها الوالدين مناسبة للتعامل مع أفراد األسرة وهذ
عدم االتساق مجال واما فيما ياص  سلوب األمثل لتنشئة ابنائهم.لألالوالدين  بفلسفة ورؤيةمرتبط 
 فقد جاءت النتجية ماالفة لتوقعات الباحث. "،"التذبذب
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إلى وجود فروق ذات  نتائجهاأشارت ، التي (2008دراسة شوامرة )اتفقت الدراسة الحالية مع 
 لمتغير التاصص. التنشئة الوالدية كما يدركها الطلبة تعزى  داللة إحصائية في أنماط

وجود فروق ذات نتائجها أظهرت ، التي ((2010دراسة عابدين وااتلفت الدراسة الحالية مع  
داللة إحصائية في متوسطات استجابات الطلبة تبعًا لفرع الدراسة لصالح الفرع العلمي في بعد 

, حيث أن هذه اإلهمال -لوم اإلنسانية في بعد الحماية الزائدة التسلط، ولفرع الع -الديمقراطية 
 والحماية الزائدة(.بعد )االسلوب الديمقراطي, والتلسلط, و الدراسة لم تجد فروق في 

وجود فروق ذات نتائجها عدم أظهرت التي ، ((2012عقيل وأبو  أبو مرقدراسة مع وااتلفت 
 تعزى للكلية. داللة إحصائية

 التاسعة ة نتائج الفرضيةمناقش 9.3.1.5

ساليب أ متوسطاتفي  (≥ α (0.05 حصائية عند مستوى الداللة إال توجد فروق ذات داللة 
لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى  المعاملة الوالدية

  الدراسي.

ستجابات أفراد العينة وفقًا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إعدم  أظهرت النتائج
أظهرت النتائج وجود فروق ذات كما  ."عدم االتساق "التذبذبفي مجال  المستوى الدراسيلمتغير 

في المجاالت  المستوى الدراسيستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير ابين متوسطات  داللة احصائية
الحماية الزائدة، و ، التفرقة والتمييزو النفسي، اثارة االلم )لمقياس أساليب المعاملة الوالدية: التالية 

 (.التدليل الزائدو ، سلوب الديمقراطياألو ، التسلطو 

لم النفسي كان لصالح متوسطات الحسابية لمجال إثارة األأن الفروق في ال أظهرت النتائجكما 
طات الحسابية الفروق في المتوسو  .السنة األولى بمقارنتها  مع المتوسطات الحسابية للسنة الثالثة

كانت لصالح السنة األولى مقارنة مع السنة الرابعة، وفي صالح السنة  الحماية الزائدةلمجال 
ومجال  التفرقة والتمييزالفروق في المتوسطات الحسابية لمجال و  الثالثة مقارنة مع السنة الرابعة.

الفروق في و  ابعة.لصالح السنة األولى مقارنة مع السنة الثالثة والسنة الر كانت  التلسط
والسنة الرابعة مقارنة الثالثة كانت لصالح السنة  األسلوب الديمقراطيالمتوسطات الحسابية لمجال 

كانت لصالح السنة  ت الحسابية لمجال التدليل الزائدالفروق في المتوسطاو  مع السنة األولى.
 الثالثة مقارنة مع السنة الرابعة.

لم إثارة األفي كل من المجاالت التالية ) متوسطات الحسابيةأن الفروق في الويتبين مما سبق 
(، كانت لصالح السنة األولى التدليل الزائدو ، التسلط، و الحماية الزائدةو ، التفرقة والتمييزو ، النفسي
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أن الفروق في و المستوى التعليمي األعلى.  وللطلبة ذو  المتوسطات الحسابيةمقارنة مع 
الثالثة مقارنة مع السنة كانت لصالح السنة  األسلوب الديمقراطيالمتوسطات الحسابية لمجال 

  األولى، وكانت لصالح السنة الرابعة مقارنة مع السنة األولى.

ذلك إلى أن الطلبة االل السنة األولى من حياتهم الجامعية لم يارجوا بعد من الحاضنة  ىيعز 
ن تحت تأثير األساليب المعاملة التي األسرية، فالطالب قد ارج جديد من مرحلة التوجيهي، ويكو 

اتبعها والدية معه في السنة الدراسية الااصة بالتوجيهي بما تتضمنه من حرص شديد وانضباط 
ومتابعة لحظيه إلنجازاته الدراسية والاوف الذي يتملك األهل على مصير أبنائها في هذه 

من تشدد وحرص ومتابعة واهتمام المرحلة حيث تنتقل معه هذه األساليب في المعاملة الوالدية 
حاول اإلبن بشكل مبالغ فيه إلى السنة الدراسية األولى حيث يعتبر اآلباء أن السنة األولى في 
ن اجتياز  الجامعة هي مقدمة عما سيكون عليه الطالب في السنوات القادمة داال الجامعة، وا 

من درجة الثقة بين األهل  الطالب السنة األولى بشكل يوافق توقعات األهل فإن ذلك يزيد
واألبناء، ومن هنا نجد أن الطلبة في السنة الثالثة وااصة السنة الرابعة يتعامل معهم والديهم 

فإن الطلبة  بأسلوب ديمقراطي بدرجة أكبر مما يتعامل الوالدين مع طلبة االل السنة األولى.
ابرات الااصة فيهم التي يستطيعوا من االل السنة الرابعة والثالثة يكونوا قد اكتسبوا المعرفة وال

كيف يتعامل داال و االلها التعامل مع األهل فال يتوقف الدور كيف يتعامل معه األهل بل ه
تباع أساليب أكثر ديمقراطية من  األسرة ومن هنا تتجه األسرة ألسلوب الحوار والنقاش معهم وا 

 هقة.األساليب التي كانوا يتبعوها معهم أثناء الطفولة والمرا

حيث توصلت نتائجها إلى ، (( 2012عقيل وأبو مرق  ودراسة أبااتلفت الدراسة الحالية مع  وقد
 .التعليمي في أساليب المعاملة الوالدية تعزى للمستوىعدم وجود فروق 

 العاشرةمناقشة نتائج الفرضية  10.3.1.5

ساليب أ متوسطاتفي  (≥ α 0.05) ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
مستوى دخل لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  المعاملة الوالدية

 .سرةال

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقًا عدم  أظهرت النتائج
لم النفسي، ثارة األإ) والديةلجميع أبعاد مقياس أساليب المعاملة ال  مستوى دال االسرةلمتغير 

وعدم االتساق "التذبذب", ، سلوب الديمقراطياألو ، التسلطو الحماية الزائدة، و ، التفرقة والتمييزو 
 (.التدليل الزائدو 
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بمستوى  وغير السوية ليست مرتبطة بطبقه أ وذلك ألن أساليب المعاملة الوالدية السوية أ ىيعز 
تباين وتاتلف من أسرة إلى أارى بغض النظر عن اقتصادي معين. وأن هذه األساليب ت

من  والمستوى االقتصادي لهذه األسرة، فمن الممكن أن نجد أسرة فقيرة يسود في داالها ج
مستوى اقتصادي مرتفع ومن  والدفء والمحبة ويكون فيها مشاركة وتعاون أكثر من أسرة غنية ذ

بيوتهم من  وأصحاب الدال المرتفع تالالممكن أن نجد العكس، فال نستطيع الجزم بأن األسر 
ليب المعاملة الوالدية السوية المشاكل األسرية وأساليب المعاملة غير سوية، بل نجد بأن أسا

 سوية موجودة في معظم األسر الفلسطينية بغض النظر عن مستواها االقتصادي. الغير و 

، حيث أظهرت نتائجها عن (2012عقيل، وأبو مرق  واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )أب وقد
دراسة عشوي ودويري و عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمستوى دال األسرة. 

(، حيث أنها لم تجد الدراسة فروق ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاملة الوالدية 2006)
 المتساهل( والمستوى االقتصادي لألسرة. -المتسلط -)الديمقراطي

(،والتي أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات 2008ة الحالية مع دراسة شوامرة )وااتلفت الدراس
داللة إحصائية في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها الطلبة تعزى لمتغير معدل الدال الشهري، 

(، أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات (2010ودراسة عابدين 
التسلط لصالح أبناء األسر  -للمستوى االقتصادي في بعد الديمقراطية  استجابات الطلبة تبعاً 

 ذات الدال المتوسط والدال فوق المتوسط مقارنة مع ذوي الدال المنافض.

 مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشر 11.3.1.5

أساليب ( في متوسطات ≥ α 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  )
مكان لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  املة الوالديةالمع

 . السكن

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقًا 
لنفسي, إثارة األلم ا)في المجاالت التالية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية: لمتغير مكان السكن 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات كما  (.وعدم االتساق "التذبذب", االسلوب الديمقراطي, و والتسلط
بين متوسطات استجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير مكان السكن في المجاالت  داللة احصائية

 (.التدليل الزائدو الحماية الزائدة، ، و التفرقة والتمييزالتالية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية: )
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وأظهرت النتائج أن الفروق في المتوسطات الحسابية لمجال التفرقة والتمييز كان لصالح المايم 
للمدينة والقرية. وأن الفروق في المتوسطات الحسابية لمجال  بمقارنتها مع المتوسطات الحسابية
للمايم. وبينت النتائج أن  يةبمقارنتها مع المتوسطات الحساب الحماية الزائدة كان لصالح المدينة

الفروق في المتوسطات الحسابية لمجال الحماية الزائدة ومجال التدليل الزائد كان لصالح القرية 
 للمدينة والمايم. بمقارنتها مع المتوسطات الحسابية

إلى وجود فروق ذات  نتائجهاأشارت , والتي (2008دراسة شوامرة )اتفقت الدراسة الحالية مع 
دراسة  . ومكان السكن  لمتغيرإحصائية في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها الطلبة تعزى داللة 

لم تجد فروق دالة إحصائيًا في األسلوب المتقبل الديمقراطي أن نتائجها  ث, حي(2013الرشيدي )
وب بين الطلبة ساكني القرية أو المدينة, بينما وجدت الدراسة فروقًا دالة إحصائيًا في األسل

 الرافض المتسلط بينهم, وقد كانت الفروق لصالح طلبة جامعة حائل ساكني القرية.

ظهرت نتائجها عدم أحيث , ( (2012أبو عقيلأبو مرق و دراسة ااتلفت الدراسة الحالية مع و 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في اساليب المعاملة الوالدية تعزى لمتغير مكان السكن.

 الفرضية الثانية عشرائج مناقشة نت 12.3.1.5

ساليب أ متوسطاتفي  (≥ α (0.05 داللة احصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات 
 . الجامعةلدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير  المعاملة الوالدية

فراد العينة وفقًا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات أعدم  أظهرت النتائج
, سلوب الديمقراطياأل) لمقياس أساليب المعاملة الوالدية:في المجاالت التالية الجامعة لمتغير 

ستجابات ابين متوسطات  أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائيةكما  .التدليل الزائد(و 
ثارة إ) ليب المعاملة الوالدية:لمقياس أسافي المجاالت التالية الجامعة أفراد العينة وفقًا لمتغير 

 .(وعدم االتساق "التذبذب" ,التسلطو الحماية الزائدة, و , التفرقة والتمييزو لم النفسي, األ

لصالح  لمجال إثارة األلم النفسي كان المتوسطات الحسابيةأظهرت النتائج أن الفروق في  -
مع المتوسطات  قارنتهابموجامعة الاليل وجامعة فلسطين التقنية الاضوري  جامعة القدس

مع  بمقارنتها لصالح جامعة فلسطين التقنية الاضوريالفروق  كانت, و لجامعة بيت لحم الحسابية
 بيرزيت.لجامعة  المتوسطات الحسابية
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لصالح لمجال التفرقة والتمييز كان  المتوسطات الحسابيةوأظهرت النتائج أن الفروق في  -
لصالح جامعة الفروق  كانت, و بيت لحم لجامعة ت الحسابيةمع المتوسطا بمقارنتها جامعة القدس

الاليل وجامعة بيرزيت لجامعة  مع المتوسطات الحسابية بمقارنتها فلسطين التقنية الاضوري
 وجامعة بيت لحم.

لمجال الحماية الزائدة ومجال التسلط  كان  المتوسطات الحسابيةأظهرت النتائج أن الفروق في  -
 مع المتوسطات الحسابية بمقارنتها جامعة فلسطين التقنية الاضوريو  للصالح جامعة الالي

 بيرزيت وجامعة بيت لحم. لقدس وجامعةا لجامعة

لمجال عدم االتساق "التذبذب" كان  المتوسطات الحسابيةأظهرت النتائج أن الفروق في  -
مع  هابمقارنت فلسطين التقنية الاضوريوجامعة الاليل وجامعة  لصالح جامعة القدس
دراسة شوامرة مع  اتفقت هذه النتيجة وجامعة بيت لحم. بيرزيت لجامعة  المتوسطات الحسابية

(2008). 

 عشر الثالثةالفرضية مناقشة نتائج  13.3.1.5

بين الذكاء ( ≥ α (0.05 ال توجد عالقة  ارتباطيه ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
 ة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدي

ساليب المعاملة أ بين جميع  مجاالت ذات داللة احصائيةأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية 
النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات كما اظهرت النتائج  الوالدية والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي،

 مجاالت مقياس الذكاءاساليب المعاملة الوالدية و  مقياس بين جميع  مجاالت داللة احصائية
 .االنفعالي

 لوالدية ومقياس الذكاء االنفعاليأساليب المعاملة امناقشة  العالقة بين مجاالت مقياس 

 العالقة بين أسلوب المعاملة الوالدية المتمثل بإثارة اللم النفسي والذكاء االنفعالي. 1-

الذكاء و  لم النفسيثارة األإمجال بين  عكسية ذات داللة إحصائية وجود عالقة أظهرت النتائج
  .االنفعالي

هذه النتيجة إلى أن إتباع الوالدين ألسلوب إثارة األلم النفسي في معاملة األبناء ينتج عنه  تعزى
أثار نفسية سلبية لدى االبناء تؤثر على شاصيتهم وحياتهم بشكل عام، حيث يشير سليمان 

إتباع هذا األسلوب يفقد اإلبن ثقته بنفسه فيكون مترددًا عند القيام بأي عمل اوفًا (، أن 2009)
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من حرمانه من رضا الكبار وحبهم فيكون صاحب شاصيه انسحابية منطوية غير واثق من 
نفسه، يوجه عدوانيته لذاته، وعدم الشعور باألمان ويتوقع بأن األنظار موجهه دائمًا إليه فيااف 

حب ذاته ويمتدح اآلارين ويفتار بهم وبإنجازاتهم وقدراتهم أما هوفيحطم نفسه كثيرًا، ال ي
 ويزدريها.

أن إتباع أسلوب إثارة األلم النفسي من قبل الوالدين في معاملة األبناء ال  وتشير النتائج إلى
يساعد األبناء على تنمية مهارات الذكاء االنفعالي لديهم. وهذه المهارات تتطلب فهم الفرد 
دارتها، لكن  دارتها وتوظيفها بالشكل الصحيح، إلى جانب فهم انفعاالت اآلارين وا  النفعاالته وا 
هذا اإلنسان يكون اائف متردد فاقد الثقة بنفسه صاحب شاصية إنطوائية يااف من العالقات 
 االجتماعية، يكون غير قادر على فهم انفعاالته فهويحطم ذاته ويمتدح اآلارين اوفًا من اللوم
والتوبيخ وهذا الاوف يكون ناتج عن األسلوب التربوي الذي اتبعه معه والداه، حيث يسود عليه 
شعور بعدم األمن، وكل هذه اآلثار النفسية السلبية تكون عائق أمام الفرد الكتساب مهارات 

 الذكاء االنفعالي القادرة على رفع مستوى الذكاء االنفعالي لديه.

في المعاملة والذكاء  التفرقة والتمييزبمعاملة الوالدية المتمثل العالقة بين أسلوب ال 2-
 االنفعالي.

التفرقة والتمييز في المعاملة أظهرت النتائج وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين أسلوب 
 والذكاء االنفعالي. 

ينتج عنه أثار  التفرقة والتمييز في المعاملةهذه النتيجة إلى أن اتباع الوالدين ألسلوب تعزى 
(، بأنه غالبًا ما يترتب 2002نفسية سلبية كثيرة تؤثر على حياة األبناء، حيث يشير )همشري،

على هذا األسلوب شاصية أنانية تعودت أن تأاذ دون أن تعطي، تحب أن تستحوذ على كل 
شيء لنفسها ولوعلى حساب اآلارين، شاصية تعرف مالها وال تعرف ما عليها، أما بالنسبة 
لإلاوة واألاوات فغالبًا ما تتولد لديهم الغيرة الشديدة، والحقد المبطن على األخ أواألات المميزة، 

لى زيادة العدوانية نحوه.  وا 

بأن اتباع الوالدين أسلوب التفرقة والتمييز في معاملة األبناء ال يساعد على  وتشير النتائج إلى
رات الذكاء االنفعالي تحتاج إلى شاص قادر على تنمية الذكاء االنفعالي لدى األبناء. ألن مها

إدراك انفعاالته وتقييمها والتعبير عنها ال أن يكون صاحب شاصية أنانية يحب أن يستحوذ على 
كل شيء لنفسه ولوعلى حساب اآلارين، حيث أن الشاصية االنانية التي تولدت لديها الغيرة 

مار االنفعاالت واستادامها بشكل سليم،  وال الشديدة والحقد المبطن ال تكون قادرة على استث
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يمتلكوا المهارة الالزمة على إدارة االنفعاالت المتعلقة بالذات وباآلارين بصورة تسمح بالتكيف 
الفعال مع الموقف، وهذا يوضح العالقة العكسية بين  الذكاء االنفعالي وأسلوب المعاملة الوالدية 

 لمعاملة.المعتمد على التمييز والتفرقة في ا

 والذكاء االنفعالي. الحماية الزائدةبالعالقة بين أسلوب المعاملة الوالدية المتمثل  3-

والذكاء  الحماية الزائدةأظهرت النتائج وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين أسلوب 
 االنفعالي. 

ه أثار سلبية كثيرة تؤثر هذه النتيجة إلى أن اتباع الوالدين ألسلوب الحماية الزائدة ينتج عنتعزى 
( أن هؤالء األبناء الذين نموفي ظل هذا اإلتجاه 2002على حياة األبناء، حيث يشير)همشري، 

تنمولديهم شاصية ضعيفة، اانعة، غير مستقلة، تعتمد على الغير في قيادتها وتوجيهها. وتتسم 
النضج، وانافاض مستوى هذه الشاصية أيضًا بعدم االستقرار على حال وانعدام التركيز، وعدم 

األنا، وانافاض الطموح، وتقبل اإلحباط والاوف من المسؤولية، وعدم الثقة بالنفس وبالقرارات 
 المتاذة، ومثل هذه الشاصية غالبًا ما تكون حساسة على نحومفرط للنقد. 

سلوب أن اآلثار النفسية السلبية التي ذكرت فيما سبق الناتجة عن هذا األ وتشير النتائج إلى
القدرة على التحكم بالذات سوف تحد من قدرة األبناء على اكتساب مهارات الذكاء االنفعالي، مثل 

النفس في حالة االنفعال، إضافة السيطرة على و  تأكيد الذاتو  ،والتعبير المناسب عن المشاعر
ه مع غيره، وهذالرغبة على التبادل الشفوي لألفكار والمشاعر والمفاهيم و  القدرة على التواصلإلى 

حساس اإل ، إلى جانباآلارين واالستمتاع باالرتباط بهمبنفسه وب بثقة الفرد مرتبطة المهارات 
، والنضج وعدم الاوف من تحمل المسؤولية، وأن يكون لديه الثقة كبير بالمسؤولية االجتماعيةال

 بالقرارات التي يتاذها، ولدية القدرة على االعتماد على ذاته.

 والذكاء االنفعالي. بالتسلطة بين أسلوب المعاملة الوالدية المتمثل العالق 4-

  .االنفعاليالذكاء و  التسلط مجالبين وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية  أظهرت النتائج

هذه النتيجة إلى أن إتباع الوالدين ألسلوب التسلط في معاملة األبناء ينتج عنه أثار نفسية تعزى 
الكناني األبناء تؤثر على شاصيتهم وحياتهم بشكل عام، حيث يشير كل من  سلبية كثيرة لدى

، أن ألسلوب التسلط  اطر على صحة األبناء النفسية وعلى شاصيتهم (1996)الموسوي، و 
اجولين،  ،من السلطة اائفين دائماً  مستقباًل ونتيجة لذلك األسلوب المتبع في التربية ينشأ األبناء

وف من اآلارين، يشعرون بعدم الكفاءة والحيرة، غير واثقين بأنفسهم حساسين، يشعرون بالا
تباع اآلارين وعدم القدرة واصوصا عند مواجهة مواقف  االاتبار، ولديهم ميل شديد للاضوع وا 
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مام أالسلطة، بينما يكونوا  اباطاء في غيوغالبا ما يرتكبون األعلى إبداء الرأي والمناقشة، 
كذلك فإنهم ينفسون من مكبوتاتهم نتيجة التسلطية بالتعدي على  ،السلطة اائفون مذعورين
تالفها . يرى الباحث بأن هذه اآلثار النفسية سوف تحد من قدرات األبناء على ممتلكات الغير وا 

اكتساب مهارات الذكاء االنفعالي مما يؤدي إلى انافاض درجة الذكاء االنفعالي لديهم. وهذا 
 أسلوب التسلط في معاملة األبناء والذكاء االنفعالي. يفسر العالقة العكسية بين 

 والذكاء االنفعالي. عدم االتساق "التذبذب"ب العالقة بين أسلوب المعاملة الوالدية المتمثل 5-

عدم االتساق "التذبذب"  مجالبين  وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية أظهرت النتائج
 .االنفعاليالذكاء و 

إلى أن اتباع الوالدين ألسلوب عدم االتساق "التذبذب" في معاملة األبناء ينتج هذه النتيجة نعزى 
عنه أثار سلبية كثيرة لدى األبناء تؤثر على شاصيتهم وحياتهم بشكل عام. حيث يشير سليمان 

(، أنه غالبًا ما يترتب على هذا اإلتجاه شاصية متقلبة، ازدواجية، منقسمة على نفسها، 2009)
بذب واالزدواجية سمة مميزة لهذه الشاصية، ويجد الصعوبة في معرفة الصواب حيث يظل التذ

من الاطأ، حيث ينشأ على التردد وعدم الحسم في األمور، ومن الممكن أن يكف عن التعبير 
 الصريح عن آرائه ومشاعره، إضافة إلى أنه قد ينتج عنده اضطراب في المعايير االجتماعية.

لسمات الشاصية التي تولدت لدى هؤالء االبناء نتيجة ألسلوب عدم بأن هذه اوتشير النتائج 
االتساق "التذبذب" في المعاملة، تحد من قدرة الفرد على اكتساب مهارات الذكاء االنفعالي حيث 
أن الشاصية المتقلبة المنقسمة على نفسها ال يمكن أن تكون قادرة على ضبط انفعاالتها بالشكل 

ر على توظيف انفعاالته بشكل يادم أهدافه، فالشاص الذكي انفعاليًا الصحيح، ويكون غير قاد
قادر على فهم مشاعره ويستطيع أن يعبر عن آرائه بشكل جيد، ويكون قادرًا على فهم انفعاالت 

 اآلارين وتوظيفها. 

 والذكاء االنفعالي. بالتدليل الزائدالعالقة بين أسلوب المعاملة الوالدية المتمثل  6-

والذكاء  التدليل الزائدلنتائج وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين مجال أظهرت ا
  االنفعالي.

هذه النتيجة إلى أن اتباع الوالدين ألسلوب التدليل الزائد في معاملة األبناء ينتج عنه أثار  تعزى
تعامل ال نفسية سلبية لدى األبناء تؤثر على شاصيتهم وحياتهم بشكل عام. وهذا األسلوب في ال

يقل اطورة عن القسوة والصرامة، فالمغاالة في الرعاية سيجعل اإلبن غير قادر على تكوين 
عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلارين، أوتحمل المسؤولية ومواجهة الحياة، ألنه لم يمر بتجارب 
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ء أن هؤال (2002كافية ليتعلم منها كيف يواجه األحداث التي يتعرض لها، حيث يشير)همشري،
األبناء الذين َنموفي ظل هذا اإلتجاه تنمولديهم شاصية قلقة، مترددة، تتابط في سلوكها بال 
قواعد أوحدود وربما تكون شاصية متسيبة كثيرًا ما تفقد ضوابط السلوك المتعارف عليها، وبذلك 

يع تحمل فإن الطفل المدلل غالبًا ما ينمومستهترًا في كبره، غير محافظ على مواعيده، وال يستط
أي مسؤولية يعهد بها اليه. ويرى الباحث بأن هذه السمات الشاصية التي تولدت لدى هؤالء 
األبناء نتيجة ألسلوب الدالل الزائد في المعاملة، تحد من قدرة الفرد على اكتساب مهارات الذكاء 

ب المعاملة االنفعالي. وهذا يفسر العالقة العكسية التي تربط مستوى الذكاء االنفعالي بأسلو 
 الوالدية المتمثل بأسلوب التدليل الزائد.

 والذكاء االنفعالي. بالسلوب الديمقراطي العالقة بين أسلوب المعاملة الوالدية المتمثل 7-

والذكاء  األسلوب الديمقراطيذات داللة إحصائية بين مجال  طرديهالنتائج وجود عالقة  أظهرت
 .االنفعالي

اتباع الوالدين األسلوب الديمقراطي في تعاملهما مع أبنائها غالبًا ما  هذه النتيجة إلى أنتعزى 
تنمي لديهم الثقة العالية بالنفس، والتعاون االيجابي مع اآلارين، والقدرة على تحمل المسؤولية، 
رشادهم يؤثر  ن إتباع هذا األسلوب في معاملة األبناء وا  قامة عالقة ناجحة مع األقران، وا  وا 

يجابيتهم داال المنزل واارجه، ويجعلهم أكثر ثباتًا من الناحية بطريقة ملحوظ ة في توافقهم وا 
االنفعالية، وأميل إلى حب المنافسة واالستقالل، وأكثر اعتمادًا على النفس وأكثر تعاونًا مع 
اآلارين، واإلنسان الذي ينشأ في جوديمقراطي تتولد لدية شاصية واثقة قادرة على إقامة 

جتماعية بشكل فعال فهنا نجد أن هؤالء االشااص لديهم القدرة على تعلم مهارات العالقات اال
الذكاء االنفعالي بشكل فعال، والتي بدورها تزيد من مستوى الذكاء االنفعالي لديهم. وأن مهارات 
الذكاء االنفعالي هي مهارات مكتسبة وليست فطرية ويعتبر توجه اآلباء ألبنائهم في فهم 

التعامل معها هي القوة الدافعة وراء قدرة األبناء في النهاية على إظهار الذكاء انفعاالتهم و 
 االنفعالي.

وجود عالقة ايجابية ، حيث أظهرت نتائجها (2013دراسة الرشيدي )وتتفق الدراسة الحالية مع  
ة ودالة احصائيًا بين األسلوب المتقبل الديمقراطي ومهارات الذكاء االنفعالي عند طلبة جامع

حائل. كما وجدت الدراسة بأن األسلوب الوالدي الرافض المتسلط ذوعالقة دالة احصائيًا ولكنها 
سلبية أوفي االتجاه العكسي في أغلب مهارات الذكاء االنفعالي )التعاطف، إدارة االنفعاالت 

، توصلت (2003دراسة محمود ومطر )و  الشاصية، الوعي االنفعالي( لدى طلبة جامعة حائل.
دالة إحصائيًا بين أساليب المعاملة الوالدية السوية لكل ة موجب ةوجود عالقة ارتباطيئجها إلى نتا
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من األب واألم )االستقالل والديمقراطية والتقبل( كما يدركها األبناء وأبعاد الذكاء االنفعالي لديهم 
ة احصائيًا بين في حين وجدت عالقة ارتباطيه سالبة دال سواء لعينة الذكور أم لعينة اإلناث.

أساليب المعاملة الوالدية السالبة لكل من األب واألم )التسلط والحماية الزائدة( كما يدركها األبناء 
وأبعاد الذكاء االنفعالي لديهم سواء لعينة األبناء الذكور واإلناث معًا أواألبناء الذكور فقط 

ة إرتباطيه إيجابية بين الذكاء هناك عالق، توصلت إلى أن  (2010)اظر دراسةو  أواإلناث فقط.
، التي توصلت إلى (2009دراسة الهي ). و العاطفي وأسلوب المعاملة الديمقراطي )األب واألم(

 عالقة بين الذكاء الوجداني وأساليب التنشئة االجتماعية. وجود

 التي أظهرت نتائجها عن وجود (2007دراسة بااري ) وااتلفت الدراسة الحالية مع بعض نتائج
( بين أسلوب )التوجيه واإلرشاد( لكل 0.01عالقة ارتباطيه موجبه دالة احصائيًا عند مستوى )

من األب واألم والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي، وجميع أبعاده الفرعية،ما عدا بعد التعاطف حيث 
ئيًا بين لم ترق العالقة بينهما إلى مستوى الداللة. في حين ال توجد عالقة ارتباطيه دالة احصا

أسلوب )سحب الحب( لألب وأسلوب )العقاب البدني( لألم والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي، 
دالة احصائيًا بين أسلوب )العقاب البدني(  ةوجميع أبعاده الفرعية. كما ال توجد عالقة ارتباطي

رة االنفعاالت حيث لألب والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي، وجميع أبعاده الفرعية فيما عدا بعد إدا
(. وكذلك ال توجد عالقة 0.05وجد أن هناك ارتباطًا سالبًا دااًل إحصائيًا بينهما عند مستوى )

ارتباطيه دالة احصائيا بين )اسلوب سحب الحب( لألم والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي، وأبعاده 
سالبًا دااًل بينهما دااًل عند الفرعية ما عدا بعد إدارة االنفعاالت حيث وجد أن هناك ارتباطًا 

 (.0.05مستوى )

حاولت من االلها تحقيق أهداف  التيإلى مجموعة من النتائج  الحالية لقد الصت الدراسةو 
الدراسة. حيث أشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات 

الديمقراطي هو أكثر أساليب المعاملة  الفلسطينية, كما أوضحت نتائج الدراسة أن األسلوب
طلبة, وكما أوضحت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ذات دالله إحصائية الالوالدية شيوعًا لدى 

بين أساليب المعاملة الوالدية والذكاء االنفعالي. وأظهرت مناقشة نتائج فرضيات الدراسة عن 
 ا يلي:ارتباط نتائج الدراسة بعضها مع بعض كما هو موضح فيم

أن درجة الذكاء االنفعالي المرتفعة ترتبط بنتيجة سؤال الدراسة الثاني والذي  تشير النتائج إلى
أظهرت نتائجه شيوع االسلوب الديمقراطي من بين أساليب المعاملة الوالدية التي يتبعها الوالدين 

لق بالعالقة بين الذكاء نتائج سؤال الدراسة المتعفي تنشئة أبنائهم, وأيضا ترتبط هذه النتيجة مع 
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االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية, حيث توصلت نتائج هذا السؤال إلى وجود عالقة طرديه 
موجبه بين األسلوب الديمقراطي و درجة الذكاء االنفعالي لدى الطلبة. وأظهرت نتائج هذه 

على تنمية الذكاء  الدراسة أن اتباع الوالدين األسلوب الديمقراطي في تنشئة ابنائهم يعمل
االنفعالي لديهم. وأن أساليب المعاملة الوالدية الغير سوية تكون معيقه لنمو مهارات الذكاء 

 .الذكاء االنفعاليوترتبط هذه االساليب الغير سوية بعالقة عكسية مع  االنفعالي لدى االبناء

للذكاء االنفعالي بين كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق في المتوسطات الحسابية 
الطلبة يعزى للجنس, وهذه النتيجة مرتبطة بنتيجة الفرضية السابعة والتي أظهرت عدم وجود 

، التفرقة والتمييزفروق ذات دالله إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية في مجاالت التالية )
ن الوالدين ال يتبعوا أسلوب (, حيث أظهرت النتائج أالتدليل الزائد، األسلوب الديمقراطي، التسلط

التفرقة والتمييز في معاملة أبنائهم, وأنهم يتعاملون معهم بأسلوب ديمقراطي, يرى الباحث بأن 
الوالدين في تعاملهم هذا يقدموا الفرص المتكافئة لألبناء من كال الجنسين إلكسابهم مهارات 

 الذكاء االنفعالي.

تائج الفرضية الثامنة, حيث أشارت نتائج الفرضية الثالثة كما ارتبطت نتائج الفرضية الثانية مع ن
بين متوسطات  (≥ α 0.05) عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةإلى 

إستجابات أفراد العينة وفقًا لمتغير التاصص في المجاالت التالية لمقياس أسالب المعاملة 
، األسلوب الديمقراطي، الحماية الزائدة، التسلط، تمييزإثارة األلم النفسي، التفرقة والالوالدية )

(. وكما أشارت نتائج الفرضية الثامنة إلى عدم توجد فروق ذات داللة احصائية عند التدليل الزائد
في درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في  (≥ α 0.05) توى الداللةمس

 ". الضفة الغربية تعزى لمتغير التاصص

ارتبطت نتائج الفرضية الثالثة مع نتائج الفرضية التاسعة, حيث أظهرت نتائج الفرضية وكما 
الثالثة بأن مستوى الذكاء االنفعالي لطالب السنة الثالثة كان أعلى من مستوى الذكاء االنفعالي 

مستوى  لطالب السنة األولى، وأن مستوى الذكاء االنفعالي لطالب السنة الرابعة كان أعلى من
وكما يتبين من نتائج الفرضية التاسعة أن الذكاء االنفعالي لطالب السنة األولى والسنة الثانية. 

الفروق في المتوسطات الحسابية ألساليب المعاملة الوالدية في كل من المجاالت التالية )إثارة 
لزائد(، كانت لصالح السنة ، والتدليل االتسلط، و الحماية الزائدة، و التفرقة والتمييزاأللم النفسي، و 

أن الفروق في و األولى مقارنة مع المتوسطات الحسابية للطلبة ذوو المستوى التعليمي األعلى. 
كانت لصالح السنة الثالثة مقارنة مع السنة  األسلوب الديمقراطيالمتوسطات الحسابية لمجال 

 األولى، وكانت لصالح السنة الرابعة مقارنة مع السنة األولى.
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ما ارتبطت نتائج الفرضية الثالثة والفرضية التاسعة مع نتائج سؤال الدراسة المتعلق بالعالقة وك
والذي أشارت نتائجه إلى وجود عالقة عكسية بين الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية 

 . لكل من المجاالت التالية(≥ α 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
, التسلط، الحماية الزائدة، التفرقة والتمييز ،إثارة األلم النفسيلمقياس أساليب المعاملة الوالدية )

وكما تبين وجود عالقة طرديه ذات ( مع  جميع مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي. التدليل الزائد
قراطي في لمجال االسلوب الديم (≥ α 0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 مع جميع مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي.  مقياس أساليب المعاملة الوالدية 

والصت هذه النتائج إلى أن الطلبة ذوو المستوى الدراسي السنة الثالثة و السنة الرابعة يتمتعون 
 بمستوى ذكاء انفعالي أعلى من طلبة السنة األولى, وكما أشارت نتائج الدراسة أن الطلبة ذوو
المستوى الدراسي السنة األولى يتعرضون ألساليب معاملة غير سوية أكثر من الطلبة ذوو 
المستوى التعليمي األعلى, وهذا ما الصت إليه نتائج سؤال العالقة الذي أظهر عالقة عكسية 
بين الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة غير السوية, وعالقة طرديه بين األسلوب الديمقراطي 

 اء االنفعالي.والذك

كما ارتبطت نتائج الفرضية الرابعة مع نتائج الفرضية العاشرة, حيث أشارت نتائج الفرضية 
في درجة  (≥ α 0.05) الرابعة إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

توى دال مسالذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . وأشارت نتائج الفرضية العاشرة إلى عدم االسرة

في درجة أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في  (≥ α 0.05) الداللة 
 .الضفة الغربية تعزى لمتغير مستوى دال األسرة
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 التوصيات 2.5

 بما يأتي: توصي الدراسة اليه الدراسة من نتائجفي ضوء ما توصلت 

وذلك لما لها من على اآلباء أن يحرصوا على إتباع أساليب المعاملة السوية مع أبنائهم 1- 
عن تشجيع األبناء على التعبير  انعكاسات إيجابية على جوانب شاصيتهم الماتلفة, والعمل على

, وأن يحرص الوالدين قمع هذه االنفعاالت أو كبتها انفعاالتهم بطريقة مقبولة, والبعد عن محاولة
على مناقشة األبناء في مشاعرهم وانفعاالتهم وتقييمها, وتقديم النصائح االنفعالية لهم في جو من 

تقديم نموذج انفعالي جيد  الود والحب بعيدًا عن التسلط والتشدد. وأن يحرص الوالدين على
والوعي  ,تعبير عن االنفعاالت, والتعاطف مع اآلارينألبنائهم يتعلمون من االله كيفية ال

االل حياتهم, مما ينمي لديهم  التحكم في انفعاالتهم ومشاعرهم, وتعليمهم كيفية بمشاعرهم الذاتية
 الذكاء االنفعالي.

تنظيم حمالت توعية أسرية عبر وسائل اإلعالم و عقد الندوات ضمن جهود الجمعيات  -2
افية في المجتمع, إلرشاد اآلباء واألمهات نحو أساليب المعاملة الوالدية األهلية والنوادي الثق

والدين حول أثر , وزيادة الوعي لدى السويةال غيرعاد عن أساليب المعاملة الوالدية تواإلب, السوية
 على شاصية األبناء وحياتهم. ساليباألهذه 

 المقترحات 3.5

 الي عبر المراحل التعليمية الماتلفة في فلسطين.لتطور الذكاء االنفع تتبعيهجراء دراسة إ1- 

جراء دراسات تستهدف بناء برامج تدريبية لتنمية الذكاء العاطفي لدى الطلبة في المراحل إ2- 
 التعليمية الماتلفة في فلسطين.

العالقة بين مستوى الذكاء االنفعالي للوالدين ومستوى الذكاء االنفعالي  جراء دراسة حولإ3- 
 . لألبناء

القيام بدراسات مماثلة حول أساليب المعاملة الوالدية مع متغيرات أارى مثل مفهوم الذات,  -4
 لدى الطلبة في مراحل عمرية ماتلفة. الميول المهنيةقلق المستقبل, االكتئاب, 
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 منشورة، الجامعة االسالمية.
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  ة الوالدية وعالقتها بالحالةئأساليب التنش(: 2012عقيل، ابراهيم ) مرق، جمال وأبو أبو
، مجلة جامعة األقصى)سلسلة المزاجية لدى طلبة جامعة الخليل بالضفة الغربية/ فلسطين

 .144-122 إلنسانية(المجلد السادس عشر، العدد األول العلوم ا

 ،التنشئة االجتماعية للطفل(. 2002) , فدوىوسالمة, عبد الحافظ وأبو رداحةمغلي، سميح  أبو
  .اليازوري العلمية للنشر والتوزيعدار  ,عمان

ما مدى فاعلية برنامج إرشادي جمعي على  .(2007) أبوعياش، سامية بدوي عبد الحميد
رسالة ، ستوى الخجل والذكاء االنفعالي لطلبة الصف العاشر في شمال محافظة الخليلم

 ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة القدس، فلسطين.

تنشئة الطفل وحاجاته بين النظرية  .(2007حمد، سهير كامل ومحمد، شحاته سليمان )أ
 .تابمركز االسكندرية للك ,االسكندرية ،والتطبيق

، مجلة عالم المعرفة، المجلس االطفال مراة المجتمع(: 1987سماعيل، محمد عماد الدين )إ
 99، الكويت، العدد، واآلدابالوطني للثقافة والفنون 

، ج صحيح البخاري بشرح فتح الباريه(:  256البااري، أبوعبد اهلل محمد بن إسماعيل )ت 
 ه. 1380اهرة. . المطبعة السلفية. الق5797 رقم 2278 ص، 5

المعاملة الوالدية والمستوى  وأساليبالذكاء االنفعالي  .(2007بااري، نبية بنت محمد )
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة التعليمي للوالدين لدى عينة من طالبات جامعة الطائف

 ام القرى، المملكة العربية السعودية.

ين اساليب المعاملة الوالدية واالكتئاب لدى العالقة ب. (2000بركات، اسيا بنت علي راجح )
رسالة ماجستير غير منشورة،  بعض المراهقين المراجعين لمستشفى الصحة النفسية بالطائف،

 كلية التربية، جامعة ام القرى بمكة المكرمة.

أساليب معاملة الب كما يدركها البناء وعالقتها بالشعور بالمن  :(2011بريعم، سامية )
لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية في مدينة تبسة، مجلة جامعة النجاح النفسي 

 .1816 -1786(، 7) 25، مجلد لألبحاث)العلوم اإلنسانية(
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أثر أساليب المعاملة الوالدية على الحداث المنحرفين، (. 2011البلوي، الفي ناصر عودة )
. جامعة مؤتة، االردن رسالة ةدراسة ميدانية في مدينة تبوك في المملكة العربية السعودي

 ماجستير غير منشورة.

 جامعة القدس., فلسطين, مبادئ االحصاء االجتماعي وتطبيقاته العملية. (2012بنات, بسام )

دار  ,عمان ،الذكاء العاطفي والتعلم االجتماعي العاطفي .(2012جروان، فتحي عبد الرحمن )
 .الفكر

كاء العاطفي وعالقته بقلق االمتحان لدى طلبة الذ .(2010الجنيدي، سمر هاشم نعمان )
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات الثانوية العامة )التوجيهي( في مدينة الخليل

 العليا، جامعة القدس، فلسطين.

الذكاء االنفعالي وعالقته باالضطرابات السلوكية وقلق (: 2011الجهني عبد الرحمن بن عيد )
ة من طالب جامعتي الملك عبد العزيز والطائف, مجلة بحوث التربية المستقبل لدى عين

 .340-372, صفحة 22, عدد النوعية

الذكاء االنفعالي وعالقته بالسعادة والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة  :(2007جودة، أمال )
 .1-42(، 3، )21، القصى بغزة، مجلة جامعة النجاح لألبحاث

 .مكتبة الرائد العملية ,عمان ،سيات علم النفس التطورياسا(. 1989شفيق فالح ) ,حسان

، الذكاء االنفعالي وعالقته بأساليب التعامل مع الضغوط النفسية .(2013حسن، انعام هادي )
 .دار الصفاء للنشر والتوزيع, عمان

دار المعرفة  ,مصر ،الذكاء الوجداني لمعلمات رياض االطفال. (2007حسن، سالي علي )
 .الجامعية

الذكاء الوجداني للقيادة  .(2006) ، طه عبد العظيموحسين ، سالمة عبد العظيمحسين
 .دار الفكر للنشر والتوزيع ,عمان ،التربوية
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الذكاء الشخصي وعالقته بالذكاء الوجداني والذكاء  .(2011حسين، فادية احمد ابراهيم )
 .فة الجامعيةدار المعر , مصر، االجتماعي

دار الكتاب  ,االمارات ،مدرسة الذكاءات المتعددة .(2005ي )حسين، محمد عبد الهاد
 .الجامعية

مجلة  هل الذكياء وجدانيا  أكثر سعادة؟. :(2007هدى ملوح ), الفضليو حمود  الاضر، عثمان
 .38-13(، ص ص 2(، ع )35. مج )العلوم االجتماعية

لة الوالدية لدى طالبات الذكاء العاطفي وعالقته بأساليب المعام(: 2010اظر، وفاء كنعان )
 .396 - 339، العدد الاامس، ص مجلة العلوم االسالمية، المرحلة االعدادية

 .دار الشروق للنشر والتوزيع ,عمان ،الذكاء العاطفي. (2004اوالدة، محمود عبداهلل )

اساسيات التوافق النفسي واالضطرابات السلوكية  .(2008الداهري، صالح حسن احمد )
 ، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان.ة االسس والنظرياتواالنفعالي

 .دار المستقبل للنشر والتوزيع, عمان، سيكولوجية الطفولة .(1984دبانة ميشل، محفوظ نبيل )

الفروق بين طالب الريف والحضر في ادراك المعاملة الوالدية (: 1991محمد ) انشراح ,دسوقي
، تصدر عن الهيئة المصرية علم النفسمجلة ، وعالقة ذلك ببعض خصائص الشخصية

  17.للكتاب، العدد 

اساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء والتحصيل  .(2008الدويك، نجاح احمد محمد )
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الدراسي لدى االطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة

 ، غزة، فلسطين.االسالمية

الذكاء االنفعالي وعالقته باضطراب الشخصية لدى عينة من دارسي (: 2005الديدي، رشا )
 . 69 - 113، 1، المجلد االول، العدد مجلة علم النفس العربي المعاصر، علم النفس
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أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها بمهارات الذكاء االنفعالي في  :(2013) الرشيدي، بنيان باني
، جزء (105)، عدد ى طلبة جامعة حائل، المجلة التربويةضوء بعض المتغيرات النفسية لد

 .85-140(، ص 2)

ار د ,القاهرة, ءآفاق معاصرة في الصحة النفسية لألبنا(. 1998رمضان، رشيدة عبد الرؤوف)
 .الكتب العلمية للنشر والتوزيع

اعة ار المسيرة للطبد, عمان.². طعلم النفس العام(. 2006الريماوي، محمد عودة، واارون )
 .والنشر

اساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بدافعية االنجاز والتكيف  .(2011السباتين، احمد اسماعيل )
، رسالة ماجستير غير منشورة، المدرسي لدى الطلبة الموهوبين واقرانهم العاديين في االردن

 ، األردن.جامعة عمان العربية

الوالدية بالتوافق النفسي لدى الطفل االصم عالقة اساليب المعاملة  .(2012سالمي، سعيدة )
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دراسة ميدانية بمدرسة ابن سينا لصغار الصم بالبويرة

 ، الجزائر.اكلي محند اولحاج البويرة

, القاهرة، فّن وأساليب تربية ومعاملة البناء والطفال والمراهقين(. 2009سليمان، سناء محمد )
 .كتبعالم ال

 ، دار الفكر، عمان.الذكاء الوجداني أسسه تطبيقاته تنميته .(2007ابراهيم ) ،السمادوني

السعادة وعالقتها بالذكاء االنفعالي والتدين لدى طلبة (: 2013سماوي، فادي سعود فريد )
 -729، 2، ملحق 40، المجلد جامعة العلوم االسالمية العالمية، دراسات العلوم التربوية

747. 

تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملته ومواجهة  .(2013لشربيني، زكريا وصادق، يسرية )ا
 .دار الفكر العربي ,القاهرة ،مشكالته
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أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها باتخاذ البناء (. 2009شعيبي، انعام بنت احمد عابد )
 .ةالمكرم ة، جامعة أم القرى، مك. رسالة ماجستير غير منشورهراتهم في المرحلة الثانويةالقر 
 

 أنماط التنشئة الوالدية وعالقتها بالخجل لدى طلبة الصف .(2008شوامره، نادر طالب عيسى)
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، ، الول الثانوي في محافظة رام اهلل والبيرة

 جامعة القدس، فلسطين.
 

أساسيات التنشئة االجتماعية (. 1994طفى محمود )صوالحة، محمد احمد وحوامدة، مص
 .دار البشير ,عمان ،للطفولة

اساليب المعاملة الوالدية كما يدركها االحداث " االسوياء  .(2009صيدم، محمد رشيد )
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية والجانحون" وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم

 كة العربية السعودية.، المملللعلوم االمنية

، سلسلة بحوث اساليب المعاملة الوالدية وبعض جوانب الشخصية .(1990طاهر ميسرة كايد )
 نفسية وتربوية، الرياض، دار الهدى للنشر والتوزيع.

االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية للناشئين كما يدركها طلبة  :(2010عابدين، محمد )
، في جنوب الضفة الغربية/ فلسطين. المجلة االردنية في العلوم التربوية الصف الثاني الثانوي

 .146-129ص  ،((2، عدد 6مجلد 

بناء مقياس المعاملة  (:1991عبد الرحيم، أنور رياض والمغيصب، عبد العزيز عبد القادر )
حولية  ،الوالدية لطبلة المدارس الثانوية والجامعات كما يدركها االبناء في المجتمع القطري

-396تصدر عن كلية التربية بجامعة قطر، السنة الثامن، العدد الثامن، صفحة  كلية التربية
328. 

الذكاء العاطفي والصحة العامة والرضا عن الحياة وعالقتها ببعض  :(2008عبد اهلل، تيسير)
، 21، المتغيرات لدى عينة من الفلسطينيين من سكان محافظة الخليل، مجلة علم النفس

(76 ،)119-105. 
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العالقات التفاعلية بين الذكاء االنفعالي والتفكير االبتكاري  :(2001محسن )  عبد النبي،
بجامعة  مجلة البحوث النفسية والتربوية. والتحصيل الدراسي للطالبات الجامعيات السعوديات
 .165 -  128المنوفية، العدد الثالث، السنة السادسة عشر، ص 

مكتبة  ,القاهرة )الجزء األول(. علم النفس االجتماعي التربوي(. 1990)عثمان، سيد احمد 
 .األنجلوالمصرية

مكتبة الزهراء الشرق , القاهرة. الذكاء الوجداني االسس والتطبيق(. 2002عجاج، ايري )
 .االوسط

الذكاء االنفعالي وعالقته بكل من الذكاء المعرفي والعمر  :(2002) عجوة، عبد العال
، الدراسي والتوافق النفسي لدى طلبة الجامعة، مجلة كلية التربية باإلسكندرية والتحصيل

 .344 -250(، ص1المجلد الثالث عشر، عدد)

دراسة ثقافية مقارنة الفروق بين عينة من االطفال المصريين (: 1996عبد اهلل السيد ) ،عسكر
، تصدر عن رابطة يةمجلة دراسات نفس، واليمنيين في ادراكهم للقبول والرفض الوالدي

 .431 - 411 ص االاصائيين النفسيين المصرية رانم، المجلد السادس، العدد الثاني،

تأثير أنماط المعاملة الوالدية في الصحة النفسية  : (2006عشوي، مصطفى ودويري، مروان )
ولة لطالب وطالبات الثانوية في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. مجلة الطف

 .35-56(، 27، الكويت )العربية

التعلم  بأساليبالذكاء االنفعالي وعالقته (: 2002كمال احمد ) ,االمام و محمد زيدان ,عصام
، مجلة البحوث النفسية والتربوية وبعض اسس الشخصية لدى طالب كلية التربية النوعية،

 .39  - 3 (،3(، عدد. )17جامعة المنوفية، ) -كلية التربية 

دار , عمان، اضطراب الوسط االسري وعالقتها بجنوح االحداث .(2006كالية، محمد سند )الع
 .الثقافة للنشر والتوزيع



167 
 

الذكاء الوجداني وعالقته باإليجابية لدى طلبة  :(2013علوان، نعمات والنواجحة، زهير )
، المجلد سيةجامعة القصى بمحافظات غزة، مجلة الجامعة االسالمية للدراسات التربوية والنف

 .1-51الحادي والعشرون، العدد األول، 

اليازوري العلمية دارا  ,عمان ،الذكاء وتنميته لدى اطفالنا .(2007عليوات، محمد عدنان )
 .للنشر والتوزيع

 المصيرية. , مكتبة االنجلوالقاهرة، 7. طالقياس النفسي(. 2012فرج، صفوت )

لدية الخاطئة من وجهة نظر الطالب دراسة ميدانية أساليب المعاملة الوا(. 2013قاسم، سمية )
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة على عينة من طالب الصف الول ثانوي بمدينة تقرت

 قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.

الذكاء الوجداني وعالقته باالندماج الجامعي لدى طلبة  :(2012القاضي، عدنان محمد عبده )
-26(، المجلد الثالث. ص 4، العدد)المجلة العربية لتطوير التفوق تعز.كلية التربية/ جامعة 

80. 

 .دار الفكر العربي ,القاهرة في الصحة النفسية،(. 1998القريطي، عبد المطلب )

 .مكتبة االنجلوالمصرية, القاهرة، الطفل تنشئته وحاجاته(. 1983قناوي، هدى محمد )

ات الوالدية في التنشئة االجتماعية وعالقتها االتجاه .(2000الكتاني، فاطمة المنتصر)
 .دار الشروق ,عمان ،بمخاوف الذات لدى االطفال

، رسالة العالقة بين المعاملة الوالدية وُبعد العصابية عند االبناء .(1991كشرود، هدى )
 ماجستير غير منشورة، معهد علم النفس وعلوم التربية، جامعة الجزائر.

هجر للطباعة والنشر  القاهرة ،التنشئة الوالدية والمراض النفسية(. 1989كفافي، عالء الدين )
 .والتوزيع

مكتبة الفالح , الكويت، سيكولوجية الطفولة المبكرة .(1996الكناني، ممدوح والموسوي، حسن )
 .للنشر والتوزيع
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اعية اساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطفل االجتم(: 2003محرز، نجاح رمضان )
 .324 - 285، العدد االول، 12، المجلد مجلة جامعة دمشق، والشخصي في رياض االطفال

ساليب المعاملة أ :(2003محمود، سليمان محمد سليمان ومطر، عبد الفتاح رجب علي )
، العدد الوالدية وعالقتها بالذكاء االنفعالي لدى االبناء. مجلة كلية التربية جامعة االزهر

 .89-128(، ص 111)

: باب ،"واآلداب والصلة البر"مسلم  صحيح ه(:261النيسأبوري ) القشيري الحجاج بن مسلم
 , دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.( 2629ح), الجزء الرابع, البنات إلى اإلحسان فضل

الذكاء االنفعالي لدى طالب جامعة الحدود الشمالية في  :(2014مشاقبه، محمد أحمد ادام)
العربية السعودية في ضوء متغير التخصص والمستوى الدراسي وعالقته بالقدرة على المملكة 

 .83-101(، ص 9، المجلد الاامس، العدد )اتخاذ القرار، المجلة العربية لتطوير التفوق

الذكاء االنفعالي وعالقته ببعض المتغيرات االنفعالية  .(2007المصدر، محمد عبد العظيم )
 فلسطين. غزة، ،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة االزه، ر لدى طلبة الجامعة

الذكاء االنفعالي وعالقته بالكفاءة المهنية لدى  .ه(1429عمر بن عبد اهلل مصطفى ) مغربي،
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  .عينة من معلمي المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة

 ربية السعودية.المملكة الع، ام القرى

الذكاء الوجداني وعالقته بكل من التحصيل الدراسي والذكاء العام  :(2005موسى، فاروق.)
 .133-105(، 15، )60  ،لدى طالب الجامعة، مجلة كلية التربية جامعة الزقازيق فرع بنها

أساليب المعاملة الوالدية لألطفال الموهوبين دراسة مطبقة (. 2003موسى، موسى نجيب )
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الادمة على مركز سوزان مبارك االستكشافي للعلوم

 االجتماعية، جامعة حلوان، مصر.

اساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالتحصيل  .(2012ميكائيل، عبد الرحمن السنوسي )
نشورة، كلية ، رسالة ماجستير غير مالدراسي لدى عينة من تالميذ مرحلة التعليم الساسي

 ، ليبيا.التربية، جامعة عمر بن الاطاب
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 .دار الميسرة للنشر والتوزيع, عمان، االسرة وتربية الطفل .(2007الناشف، هدى محمود )

 .دار الفرقان للنشر والتوزيع, عمان، علم النفس التربوي .(1985نشواتي، عبد المجيد )

 .شعاع للنشر والعلوم, سوريا، حالذكاء العاطفي للمدير الناج .(2006نصيف، غسان )

 .دار الصفاء للنشر والتوزيع, عمان، التنشئة االجتماعية للطفل .(2003همشري، عمر احمد )

عالقة الذكاء الوجداني باتجاهات الوالدية للتنشئة كما تدركها . (2009) رشاد الهي، سوسن
سالة ماجستير غير منشورة، ، ر طالبات مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي بمدينة مكة المكرمة

 ، المملكة العربية السعودية.جامعة ام القرى، مكة المكرمة

لمؤسسات التعليم  (2014-2015)الدليل اإلحصائي السنوي وزارة التربية والتعليم العالي، 
 ، رام اهلل، فلسطين.العالي الفلسطيني
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 ( عرض أدوات الدراسة للتحكيم1.6ملحق رقم )

  جامعة القدس

 كلية الدراسات العليا                   

 االرشاد النفسي والتربوي  :الدائرة

 

 .......................................  المحترم .........................االستاذ الدكتور / الدكتور

 :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .التكرم بتحكيم أدوات دراسة :الموضوع

الذكاء اإلنفعالي وعالقته بأساليب المعاملة )يقوم الباحث  " فراس الطيطي " بدراسة بعنوان 

ذلك إستكماال لمتطلبات الحصول  (بيةالوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغر

 .على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي

ولتحقيق ذلك تقتضي متطلبات البحث تحكيم األدوات التي سوف يستخدمها الباحث لتحقيق 

 :أهداف هذه الدراسة بحيث أن الباحث سوف يستخدم مقياسين هما

عبارة  (80واالختبار مكون من )  :كها األبناءمقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدر -

 .(نادراً  ،قليالً  ،احياناً  ،كثيراً  ،دائماً )يستجيب المفحوص لها وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي 

وسوف يستخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس شوت وآخرون  :مقياس الذكاء االنفعالي -

(2009 ، Schutte ،et، al) فقرة يستجيب  (33)ويتكون المقياس من  .عاليلقياس الذكاء االنف

 ،معارض  ،ال ادري  ،موافق  ،موافق بشدة )المفحوص لها وفقا لمقياس لكرت الخماسي 

 .(معارض بشدة

وألنكم ممن يتمتعون بخبرة علمية ومن ذوي االختصاص في مجال العلوم النفسية والتربوية 

ع آرائكم وتعديالتكم التي ترون انها يرجى من سيادتكم التكرم بمراجعة اإلستبانة ووض

الحذف من الفقرات وبيان مدى مالئمة واإلضافة أوضرورية إلثراء اإلستبانة من خالل التعليق 

 .الفقرات من عدمه

 مع فائق شكري لكم لحسن تعاونكم

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 الطالب                                                                                         

 فراس الطيطي   
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 جدول يبين توزيع عبارات مقياس اساليب المعاملة الوالدية على المقاييس الفرعية

 عدد العبارات ارقام العبارات اساليب المعاملة الوالدية
 - 33 - 41 - 49 - 57 - 65 - 73 التفرقة والتمييز في المعاملة  -1

25- 17 - 9 - 1 
10 

 - 34 - 42 - 50 - 58 - 66 - 74 التسلط -2
26 - 18 - 10 - 2 

10 

 - 35 - 43 - 51 - 59 - 67 - 75 (التذبذب)عدم االتساق  -3
27 - 19 - 11 - 3 

10 

 - 36 - 44 - 52 - 60 - 68 - 76 اإلهمال -4
28 - 20 - 12 - 4 

10 

 - 37 - 45 - 53 - 61 - 69 - 77 إثارة األلم النفسي -5
29 - 21 - 13 - 5 

10 

 - 38 - 46 - 54 - 62 - 70 - 78 الحماية الزائدة -6
30 - 22 - 14 - 6 

10 

 - 39 - 47 - 55 - 63 - 71 - 79 التدليل الزائد -7
31 - 23 - 15 - 7  

10 

 - 40 - 48 - 56 - 64 - 72 - 80 االسلوب الديمقراطي -8
32 - 24 - 16 - 8 

10 
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 المعاملة الوالدية كما عرض على المحكمين بساليأمقياس 

 تعديل غير مناسبة مناسبة العبارة الرقم
    يوجد احد من إاوتي يحبه والدي  أكثر منا جميعًا. 1
    يتبع والدي  نظامًا صارمًا ودقيقًا في المنزل.  2
    يعاملني والدي  بطريقة قاسية أحيانًا ومتسامحة احيانًا آارى. 3
.إذا  4     امتنعت عن تناول الطعام فإن ذلك ال يثير اهتمام والدي 
5 .     عندما أاطئ أقابل بعبارات التأنيب القاسية من والدي 
ياشى علي والدي  من المواقف التي تستدعي منافستي مع  6

 .اآلارين
   

    يلبي لي والدي  طلباتي مهما كانت. 7
كانت ماالفة و ي حتى ليعطيني والدي  الحرية في إبداء آرائ 8

 آلرائهم.
   

يسرع والدي  في تلبية مطالب إاوتي ويتباطئون في تلبية  9
 مطالبي.

   

    كانت صائبة.و يتمسك والدي  بآرائهم رافضين آرائي ول 10
    هناك ااتالف بين طريقة أبي وأمي في تربيتهما لي. 11
    لم يحدث أن اهتم والدي  في مكافأتي. 12
دما أاطئ فإن والدي يقوالن أنني ال أستحق النعمة التي عن 13

 أعيش فيها.
   

    كان المرض بسيطًا.و يقلق علي والدي  إذا مرضت حتى ل 14
    يعتبر والدي  كل ما أفعله صواب. 15
    دي  لي جيدًا حينما أتحدث اليهم.يستمع وال 16
    ح والدي  إاوتي أكثر مني.يمد  17
    يحرص والدي  على التدال في شؤون حياتي الااصة.  18
يقبل مني والدي  بعض التصرفات في أوقات معينة وال يقبالها  19

 مني في أوقات آارى.
   

عوداني والدي  أن أحل المشاكل التي أتعرض لها دون اللجوء  20
 إليهم.
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 تعديل غير مناسبة مناسبة العبارة الرقم
    ع في أي اطأ.أقيحرجني والدي  عندما  21
يعمل والدي  أقصى جهدهما حتى ال تكون هناك مشكلة  22

 تضايقني.
   

    يبالغ والدي  في تدليلي. 23
    يسمح لي والدي  بقضاء وقت فراغي بالطريقة التي تناسبني. 24
    يفضل والدي  الولد على البنت. 25
    يبالغ والدي  في توبياي على أاطاء بسيطة.  26
يسمح لي أبي بماالفة القرارات التي تتاذها أمي إزاء بعض  27

 العكس(.و تصرفاتي)أ
   

    ال يضع والدي  ضوابط على ما أتعلمه من اارج البيت. 28
    يعتبرني والدي  سببًا في متاعبهم التي يواجهونها في حياتهم. 29
يقوم  يمنعني والدي من القيام من بعض األعمال المباحة التي 30

 بها اآلارون بحجة انهما اائفين علي من الضرر.
   

    يسامحني والدي  على أي اطأ أقوم به. 31
يستشيرني والدي  في األمور التي تاصني قبل أن يتاذا القرار  32

 بشأنها.
   

لتهم أشعر بأن والدي  يعامالني بطريقة تاتلف عن معام  33
 إلاوتي.

   

يقيد والدي حريتي في مواعيد اروجي من المنزل وعودتي   34
 اليه.

   

    هدية لكنهم ال ينفذوا وعدهم لي.و يعدني والدي  بمكافأة أ 35
    يتجنب والدي  مناقشة مشكالتي التي تثير متاعبهما. 36
يذكرني والدي  بأاطائي السابقة وال يكتفوا بمحاسبتي على  37

 ئي الحالي فقط.اط
   

اذا تااصمت مع شاص وقام بالشكوى الى والدي  فإنهم يقوموا  38
 بالوقوف إلى جانبي ويستفسروا عما إذا لحق بي األذى.

   

    لي.و يتركني والدي  أفعل ما يحل 39
    أتبادل الرأي مع والدي  في أمور األسرة. 40
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 تعديل غير مناسبة مناسبة العبارة الرقم

    يكلف إاوتي بها.يكلفني والدي  بالقيام بأعمال أكثر مما   41
    يجبرني والدي  على مرافقتهم في الزيارات رغما عني. 42
رأي و غير ثابت على سلوك أو ليس بإمكاني توقع سلوك والدي  فه 43

 معين.
   

    أشعر أن حرص والدي  أقل من الالزم. 44
    يشعرني والدي  بأنهم غير راضين عني. 45
    هم عندما تصادفني أية مشكلة.يطلب والدي  مني االتصال ب 46
    عندما أغضب يعمل والدي  على ارضائي. 47
داني والدي  أن اصارحهم بالمشاكل التي تواجهني. 48     عو 
يعطي والدي الحق ألاي األكبر في التصرف في أمور ال   49

 يسمح لي التصرف بها.
   

    الدي  على مسامعي أنهما يعرفان مصلحتي أكثر مني.يكرر و   50
يسامحني والدي  على اطأ أستحق عليه العقاب ومن الممكن  51

 أن أعاقب على أبسط األسباب.
   

    عندما أكون مهموما فإن والدي  ال يكترثوا بذلك. 52
يلومني والدي في أوقات كثيرة وال يمدحاني مطلقًا حتى على  53

 اإليجابية.األشياء 
   

    يتمنى والدي  أن ابقى بجوارهم حتى ال يؤذني أحد. 54
    يتركني والدي أفلت من العقاب بسهوله عندما ارتكب اطأ. 55
    يناقشني والدي  في أاطائي قبل توجيه اللوم والعقاب لي. 56
57 .     يفضل والدي  بعض إاوتي عني 
    وتعليماتهم.يغضب والدي  إذا نسيت أوامرهم   58
يغير والدي  رأيهم بسهوله في حاجة تاصني عندما يسمعان  59

 .اآلارينكالم 
   

    غالبًا ما ينسى والدي  مطالبي. 60
يتحدث والدي  عن كالمي وأفعالي أمام الناس الغرباء بشكل  61

 يشعرني بالاجل.
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 تعديل غير مناسبة مناسبة العبارة الرقم
    يساعداني أكثر مما أحتاج اليه. أشعر أن والدي   62
    كنت أنا الماطئ.و والدي  يقفان في صفي ضد إاوتي حتى ل 63
    يعطِني والدي  الحرية في ااتيار أصدقائي. 64
اوتي يعاقب والدي  البعض ويترك البعض  65 عندما نتشاجر أنا وا 

 اآلار.
   

    .أاشى أن أتحدث مع والدي  بصراحة في أي أمر  66
    أمي في وقت واحد.و أجد صعوبة في إرضاء كل من أبي  67
    الحديث معي.و والدي  قليل 68
يرى والدي  أن أفضل الوسائل لدفعي للقيام بواجباتي هي أن  69

 يذكرني باستمرار بمن هم أفضل مني.
   

إذا رغبت في السفر مع زمالئي فإن والدي  يقلقان علي  70
 السفر.ويوضحان لي مااطر 

   

    يتساهل معي والدي  كثيرًا. 71
    يؤكد والدي  على روح التعاون والتضامن بين أفراد أسرتي. 72
    .يرى والدي  أن الولد أحق من البنت في التعليم 73
    يرفض والدي  القرارات التي أتاذها بنفسي بعيدًا عنهم. 74
    جهات لي.يتعارض والدي  في تقديم النصائح والتو   75
    ال يهتم والدي  بمقابلة أصدقائي والحديث معهم. 76
يذكرني والدي  باستمرار بمدى العناء والجهد الذي بذاله في  77

 سبيل تربيتي وتعليمي.
   

    يحرص والدي  على االطمئنان علي أثناء نومي. 78
اذا امتنعت عن الطعام يقوم والدي  برجائي من اجل تناول  79

 طعام.ال
   

    .اآلارينيمتدح والدي تصرفاتي الحسنة ويذكرانها أمام  80
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 النهائية صورتها في( ادوات الدراسة 2.6ملحق رقم )

الذكاء اإلنفعالي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة )يقوم الباحث  بدراسة بعنوان 

لمتطلبات الحصول على درجة  استكماالذلك  (الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية

 .الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي

مقياس أساليب المعاملة   -2مقياس الذكاء االنفعالي    -1  :ويستادم الباحث المقاييس التالية

ال يطلع و مع العلم ان إجابتك ستحاط بالسرية التامة  ،وذلك ألغراض البحث العملي .الوالدية

من حضرتكم التعاون وتعبئة و لذا نرج .ستادامها في البحث العلميعليها سوى الباحث ال

        فراس طيطي :الباحث                                    .المرفقة ولكم جزيل الشكر المقاييس

 بيانات شخصية :القسم االول   

 :الجنس -أ

 انثى -(2ذكر                               -(1

 :مكان السكن -ب( 

 مخيم -(3قرية                    -(2مدينة                              -(1

 :التخصص -(ج

 تطبيقيةعلوم  -(2علوم انسانية                     -(1

 :المستوى الدراسي -(د

 فأكثر  سنة رابعة -(4      سنة ثالثة          -(3  سنة ثانية      -(2 لى        سنة او -(1

 :ستوى دخل االسرةم - (ه

                                                                شيكل   3500الى     2000  -2                           شيكل          2000 - 1000 -1

 شيكل 5000اكثر من   -                                  4شيكل 5000الى  3500 -3

 ...............................................:.و( اسم الجامعة
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 النهائية صورته في( مقياس أساليب المعاملة الوالدية 1.2.6ملحق رقم )

 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   العبارة الرقم

       بأنهم غير راضين عني. والداييشعرني  1
تلبية في تلبية مطالب إاوتي ويتباطئون في  والداييسرع  2

 مطالبي.
     

                                   على االطمئنان علي أثناء نومي. والداييحرص  3
باستمرار بمدى العناء والجهد الذي بذاله في  والداييذكرني  4

 سبيل تربيتي وتعليمي
     

      بقضاء وقت فراغي بالطريقة التي تناسبني. والداييسمح لي  5
      بطريقة قاسية أحيانًا ومتسامحة احيانًا آارى. الدايو يعاملني  6
      كثيرًا. والداييتساهل معي  7
      سببًا في متاعبهم التي يواجهونها في حياتهم. والداييعتبرني  8
. والداييفضل  9       بعض إاوتي عني 
أقصى جهدهما حتى ال تكون هناك مشكلة  والداييعمل  10

 تضايقني.
     

أن أفضل الوسائل لدفعي للقيام بواجباتي هي أن  والداييرى  11
 يذكرني باستمرار بمن هم أفضل مني.

     

كانت ماالفة و الحرية في إبداء آرائي حتى لوالداي يعطيني  12
 آلرائهم.

     

      مما يكلف إاوتي بها. بالقيام بأعمال أكثر والداييكلفني  13
      طلباتي مهما كانت. والداييلبي لي  14
عن كالمي وأفعالي أمام الناس الغرباء بشكل  والداييتحدث  15

 يشعرني بالاجل.
 
 

    

      .أن الولد أحق من البنت في التعليم والداييرى  16
      أن ابقى بجوارهم حتى ال يؤذني أحد. والداييتمنى  17
من القيام من بعض األعمال المباحة التي يقوم  والداييمنعني  18

 بها اآلارون بحجة انهما اائفين علي من الضرر.
     

      لي.و أفعل ما يحل والداييتركني  19
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 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   العبارة الرقم

بعض التصرفات في أوقات معينة وال يقبالها  والداييقبل مني  20
 مني في أوقات آارى.

     

      على ارضائي. لدايواعندما أغضب يعمل  21
      عندما أقع في أي اطأ. والداييحرجني  22
يعامالني بطريقة تاتلف عن معاملتهم  والدايأشعر بأن  23

 إلاوتي.
     

      كان المرض بسيطًا.و إذا مرضت حتى ل والداييقلق علي  24
      مطالبي. والداينسى غالبًا ما ي 25
      على أي اطأ أقوم به. والداييسامحني  26
غير ثابت على سلوك و فه والدايليس بإمكاني توقع سلوك  27

 رأي معين.و أ
     

      كل ما أفعله صواب. والداييعتبر  28
في أوقات كثيرة وال يمدحاني مطلقًا حتى على  والداييلومني  29

 .األشياء اإليجابية
     

اوتي يعاقب  30 البعض ويترك البعض  والدايعندما نتشاجر أنا وا 
 اآلار.

     

      يساعداني أكثر مما أحتاج اليه. والدايأشعر أن  31
      على التدال في شؤون حياتي الااصة. والداييحرص  32
      الحرية في ااتيار أصدقائي. والداييعطِني  33
      تقديم النصائح والتوجهات لي.في  والداييتعارض  34
      أفلت من العقاب بسهوله عندما ارتكب اطأ. والداييتركني  35
بأاطائي السابقة وال يكتفوا بمحاسبتي على  والداييذكرني  36

 الحالي فقط. اطأي
     

      إاوتي أكثر مني. والداييمدح  37
      ي أية مشكلة.مني االتصال بهم عندما تصادفن والداييطلب  38
      بصراحة في أي أمر. والدايأاشى أن أتحدث مع  39
      في أمور األسرة. والدايأتبادل الرأي مع  40
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 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   العبارة الرقم
يسمح لي أبي بماالفة القرارات التي تتاذها أمي إزاء بعض  41

 العكس(. و)أ تصرفاتي
     

يقوالن أنني ال أستحق النعمة التي  والدايدما أاطئ فإن عن 42
 أعيش فيها.

     

      أكثر منا جميعًا. والداييوجد أحد من إاوتي يحبه  43
من المواقف التي تستدعي منافستي مع  والدايياشى علي  44

 .اآلارين
     

      في توبياي على أاطاء بسيطة. والداييبالغ  45
      لي جيدًا حينما أتحدث اليهم. ايوالديستمع  46
على اطأ أستحق عليه العقاب ومن الممكن  والداييسامحني  47

 أن أعاقب على أبسط األسباب.
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 النهائية صورته في(  مقياس الذكاء االنفعالي 2.2.6ملحق رقم )

حداث الحياة الماتلفة فيما يلي مجموعة من السلوكيات الحياتية التي يتفاعل بها كل منا مع ا
والمطلوب منك  .والتي تعتبر مهارات وفنون الحياة والتي يتعامل كل منا معها ويفضلها بدرجة ما

( في المكان √قراءة كل عبارة بدقة وتحديد االاتيار المناسب والذي ينطبق عليك بوضع اشارة )
 .الذي تراه مناسبا في الجدول

موافق  الفقرة الرقم
ال  موافق بشدة

معارض  معارض أدري
 بشدة

      .أعرف متى أتكلم عن مشاكلي الااصة لآلارين 1
عندما تواجهني صعوبات أتذكر انه في وقت ما  2

 .واجهتني صعوبات مماثلة وتغلبت عليها
     

اتوقع أن أنجز بشكل جيد معظم األشياء التي أحاول  3
 .انجازها

     

       .بي بسهولة اآلارينيثق  4
      .غير اللفظية اآلارينجد صعوبة في فهم رسائل أ 5
دفعتني إلى إعادة  ،بعض األحداث المهمة في حياتي  6

 غير مهم.و مهم وما هو تقييم ما ه
     

      .عندما يتغير مزاجي فإنني أرى إمكانيات جديدة 7
تعد العواطف بعض األشياء التي تجعل حياتي ذات  8

 قيمة.
     

      .عواطفي التي أمر بهاأنا مدرك ل 9
      .أتوقع حدوث األشياء اإليجابية 10
      .عواطفي اآلارينأحب أن أشارك  11
عندما أمر بابرة عاطفية إيجابية أعرف كيف أجعلها  12

 تدوم.
     

      .اريناآلأنظم األحداث التي يستمتع بها  13
      أبحث عن األنشطة التي تجعلني سعيدًا. 14
      أدرك معنى الرسائل غير اللفظية التي أرسلها لآلارين. 15

 



183 
 

موافق  الفقرة الرقم
ال  موافق بشدة

معارض  معارض أدري
 بشدة

      . اآلارينأقدم نفسي بطريقة تترك انطباعًا إيجابيًا لدى  16
      عندما يكون مزاجي جيدًا فإنني أحل المشاكل بسهولة. 17
      .بالنظر إلى وجوههم اريناآلأدرك عواطف  18
      .أدرك لماذا تتغير عواطفي 19
      .عندما يكون مزاجي جيدًا فإنني أارج بأفكار جديدة 20
        .أتحكم في إنفعاالتي  21
      .أعرف عواطفي حينما أمر بها 22
أزيد من دافعيتي من االل تصوري للنتائج اإليجابية  23

 ألعمال أقوم بها.
     

      .عندما يقومون بعمل جيد اآلارينأمدح  24
      .اآلارينأفهم الرسائل الغير لفظية التي يرسلها  25
عندما يابرني شاص عن حدث مهم في حياته أشعر  26

 .وكأنني مررت بنفس الحدث
     

ر في عواطفي أميل إلى طرح أفكار عندما أشعر بتغي 27
 .جديدة

     

عندما يواجهني تحد فأنني أستسلم ألنني أعتقد أنني  28
 .سأفشل

     

      .بمجرد النظر اليهم اآلارينأدرك ما يشعر به  29
على الشعور بشكل أفضل عندما يكون  اآلارينأساعد  30

 .مزاجهم سيء
     

نفسي في االستمرار في أستادم مزاجي الجيد ألساعد  31
 .المحاولة لمواجهة الصعوبات

     

من االل االستماع إلى نبرات  اآلارينأعرف مشاعر  32
 .أصواتهم

     

من الصعب علي أن أفهم الطريقة التي يشعر بها  33
 اآلارين
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 ( كتب تسهيل المهمة3.6ملحق رقم )

 

 



185 
 

 



186 
 

 



187 
 

 
 

 

 



188 
 

 
 

  

 



189 
 

 (4.6ملحق رقم )
 

 أسماء السادة المحكمينكشف ب
 

 

 مكان العمل االسم الرقم

 جامعة القدس  تيسير عبد اهلل.د. أ 1
 جامعة بيت لحم اضر مصلحد.  2
 جامعة القدس زياد قباجهد.  3
 جامعة القدس سهير الصباحد.  4
 جامعة القدس عفيف زيداند.  5
 القدسجامعة  عمر الريماويد.  6
 لاليلجامعة ا نبيل الجنديد.  7
 المفتوحة جامعة القدس نبيل المغربيد.  8
 بيت لحمجامعة  نبيلة دقاقد.  9
 الاليلمديرية التربية والتعليم  يوسف الطيطيد.  10
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 فهرس الجداول
 الصفحة اسم الجدول رقم الجدول

 77 توزيع الطلبة في الجامعات التقليدية في الضفة الغربية.  1.3
 79 د عينة الدراسة حسب الجنس واسم الجامعة.توزيع أفرا  2.3
 79 الجنس.أفراد عينة الدراسة حسب   3.3
 80 أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن.  4.3
 80 أفراد عينة الدراسة حسب التاصص.  5.3
 80 أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي.  6.3
 81 ألسرة.أفراد عينة الدراسة حسب المستوى دال ا  7.3
 81 أفراد عينة  الدراسة حسب اسم الجامعة  8.3
 83 مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي والفقرات التي تشكل كل مجال.  9.3
 85 ( لفقرات مقياس الذكاء االنفعالي.Factor Analysisنتائج التحليل العاملي )  10.3
(  لمصفوفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون )  11.3

 فقرات مقياس الذكاء االنفعالي مع البعد التي تنتمي له الفقرة.
87 

(  لمصفوفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون )  12.3
 فقرات مقياس الذكاء االنفعالي مع الدرجة الكلية لألداة.

88 

( لمصفوفة ارتباط Pearson Correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون )  13.3
 مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي مع الدرجة الكلية للمقياس.

89 

( لمقياس الذكاء Cronbach's Alphaلة الثبات كرونباخ الفا ) نتائج معاد  14.3
 االنفعالي.

90 

 92 لوالدية بصورته النهائية.توزيع العبارات على مقياس اساليب المعاملة ا   15.3
( لفقرات مقياس أساليب المعاملة Factor Analysisنتائج التحليل العاملي )  16.3

 الوالدية ومدى تشبع الفقرة على المجال التابعة له.
93 

 96 مصفوفة معامالت االرتباط البينية لمجاالت مقياس ألساليب المعاملة الوالدية. 17.3
( لمقياس أساليب Cronbach's Alphaة الثبات كرونباخ الفا )نتائج معادل  18.3

 المعاملة الوالدية.
96 

 98 مفتاح المتوسطات الحسابية لسلم اإلجابة.  19.3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء االنفعالي بأبعاده األربعة   1.4

 ة.لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربي
101 
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 الصفحة اسم الجدول رقم الجدول

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على   2.4
 فقرات مجال إدراك االنفعاالت، مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

101 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على   3.4
 تية، مرتبة ترتيبًا تنازليًا.فقرات مجال إدارة االنفعاالت الذا

102 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على   4.4
 فقرات مجال إدارة انفعاالت اآلارين، مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

103 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على   5.4
 فقرات مجال توظيف االنفعاالت، مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

103 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة أساليب المعاملة الوالدية لدى   6.4
 طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

104 

دراسة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة ال  7.4
 فقرات مجال إثارة األلم النفسي مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

105 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على   8.4
 فقرات مجال التفرقة والتمييز في المعاملة مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

106 

وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على المت  9.4
 فقرات مجال الحماية الزائدة مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

106 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على  10.4
 فقرات مجال التسلط مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

107 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على   11.4
 يمقراطي مرتبة ترتيبًا تنازليًا.فقرات مجال األسلوب الد

107 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على   12.4
 رتيبًا تنازليًا.فقرات مجال عدم االتساق "التذبذب" مرتبة ت

108 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على   13.4
 فقرات مجال التدليل الزائد مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

109 

المتوسطات لفروق في داللة ا( لt.test)للعينات المستقلة  نتائج ااتبار "ت" 14.4
لي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تبعًا لذكاء االنفعال  الحسابية

 .لمتغير الجنس

110 
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 الصفحة اسم الجدول رقم الجدول
المتوسطات لفروق في داللة ا( لt.test)للعينات المستقلة  نتائج ااتبار "ت"  15.4

لذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تبعًا ل الحسابية
 .لمتغير التاصص

111 

بين المتوسطات الحسابية لفروق داللة ا( لANOVAتائج تحليل التباين األحادي )ن  16.4
ية تعزى لمتغير لذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربل

 المستوى الدراسي.

112 

 113 لمتغير المستوى الدراسي. ( في المتوسطات الحسابية تبعاً LSDالمقارنات البعدية )  17.4
بين المتوسطات الحسابية لفروق داللة ا( لANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ) 18.4

لذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير ل
 .مستوى دال االسرة

114 

بين المتوسطات الحسابية لفروق اداللة ( لANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )  19.4
لذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير ل

 .مكان السكن

115 

بين المتوسطات الحسابية لفروق داللة ا( لANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ) 20.4
الغربية تعزى لمتغير لذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة ل

 .الجامعة

116 

المتوسطات لفروق في داللة ا( لt.test)للعينات المستقلة  نتائج ااتبار "ت"  21.4
لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة  ساليب المعاملة الوالديةأل الحسابية

 .الغربية تبعًا لمتغير الجنس

117 

المتوسطات لفروق في داللة ا( لt.test) للعينات المستقلة نتائج ااتبار "ت"  22.4
لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة  ساليب المعاملة الوالديةأل الحسابية

 .الغربية تبعًا لمتغير التاصص

119 

بين لفروق داللة ا( لANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي )25.4جدول )  23.4
لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الدية ساليب المعاملة الو المتوسطات الحسابية أل

 ية تعزى لمتغير المستوى الدراسي.الضفة الغرب

121 

 122 ( في المتوسطات الحسابية تبعًا لمتغير المستوى الدراسي.LSDالمقارنات البعدية )  24.4
بين المتوسطات الحسابية وق لفر داللة ا( لANOVAنتائج تحليل التباين األحادي ) 25.4

لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى ساليب المعاملة الوالدية أل
 .مستوى دال األسرةلمتغير 

124 
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 الصفحة اسم الجدول رقم الجدول
بين لفروق داللة ا( لANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي )33.4جدول )  26.4

بة الجامعات الفلسطينية في لدى طلساليب المعاملة الوالدية المتوسطات الحسابية أل
 .مكان السكنالضفة الغربية تعزى ل

125 

 127 ( في المتوسطات الحسابية تبعًا لمتغير مكان السكن.LSDالمقارنات البعدية )  27.4
بين المتوسطات الحسابية لفروق داللة ا( لANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )  28.4

بة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لدى طلساليب المعاملة الوالدية أل
 لمتغير الجامعة.

127 

 129 ( في المتوسطات الحسابية تبعًا لمتغير الجامعة.LSDالمقارنات البعدية )   29.4
( للعالقة بين الذكاء Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون ) 30.4

ة لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدي
 الغربية.

131 

( للعالقة بين مجاالت Pearson correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون ) 31.4
مقياس الذكاء االنفعالي ومجاالت مقياس أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة 

 الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

132 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



194 
 

 حق:فهرس المال
 

 الصفحة قائمة المالحق رقم الملحق
 194-215 قائمة المالحق  6.
 195 عرض أدوات الدراسة للتحكيم 1.6
 202 ادوات الدراسة بصورتها النهائية 2.6

 203 النهائية صورته فيمقياس أساليب المعاملة الوالدية   1.2.6
 207 النهائية صورته فيمقياس الذكاء االنفعالي  2.2.6
 210 كتب تسهيل المهمة:  3.6
 215 كشف بأسماء السادة المحكمين  4.6
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 المحتويات فهرس
 الصفحة الموضوع

 أ اإلهداء
 ب إقرار

 ت الشكر والتقدير
 ث ملخص الدراسة

 1-12 الفصل الول: خلفية الدراسة وأهميتها
 1 المقدمة  1.1
 6 مشكلة الدراسة  1.2
 6 أهمية الدراسة 1.3
 7 أهداف الدراسة 1.4
 7 أسئلة الدراسة 1.5
 8 فرضيات الدراسة 1.6
 9 حدود الدراسة 1.7

 10 مفاهيم ومصطلحات الدراسة 8.1
 13-74 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 14-32 الذكاء االنفعالي 1.2
 14 تمهيد 1.1.2
 15 صطلحاتالتعريفات والم 2.1.2
 16 الجذور التارياية للذكاء االنفعالي 3.1.2
 19 أهمية الذكاء االنفعالي  4.1.2
 22 قياس الذكاء االنفعالي وتحديده  5.1.2
 24 قدرات الذكاء االنفعالي  6.1.2
 25 اصائص وسمات األذكياء انفعالياً  7.1.2
 26 وسائل تنمية الذكاء االنفعالي  8.1.2
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