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شكر وتقدير

" كف عالمان ،فإف لـ تستطع فكف متعممان ،فإف لـ تستطع فأحب العمماء ،فإف لـ تستطع فبل تبغضيـ".
الحمد اهلل الذم منحني العمر كالعقؿ كاالرادة إلتماـ ىذه الدراسة بنجاح كتميز.
الشكر كالتقدير إلى مشرفتي الدكتكرة(عبل حسيف  ،التي أحمد اهلل عمى إشرافيا لي لما قدمتو مف
ارشادات كمتابعة مستمرة دكف ممؿ أك كمؿ ،فميا كؿ االمتناف كالمحبة.
كما اتقدـ بالشكر كالتقدير لمدكتكر عمر الريماكم كالدكتكرة ايناس زيف لتقبميما مناقشة الرسالة كاثرائيا
بالمبلحظات القيمة ،كاتقدـ بالشكر كالتقدير لمدكتكر إياد الحبلؽ الذم لـ يبخؿ بتقديـ المساعدة
كالمشكرة لي.
كؿ الشكر كالتقدير لجميع العامميف في جامعة القدس ،كأخص بالذكر الييئة التدريسية في كمية
الدراسات العميا -قسـ االرشاد النفسي التربكم.
إلى مف ساعدني في اتماـ ىذه الرسالة إلخراجيا بالشكؿ النيائي.
كؿ الشكر كالتقدير إلى قسـ االرشاد التربكم في مديرية التربية كالتعميـ -القدس.
إلى زمبلئي الذيف زرعكا التفاؤؿ في طريقي ،كأضافكا لي الكثير عمى الصعيد االنساني كالعممي.

ب

الممخص
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف المعاممة الكالدية كالذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية
في مدينة القدس ،كالتعرؼ إلى الفركؽ في مستكيات المعاممة الكالدية كالذكاء االجتماعي كفؽ
المتغيرات التالية(النكع االجتماعي ،الصؼ ،مكاف السكف ،الكضع االجتماعي لمكالديف ،المستكل
التعميمي لؤلب ،المستكل التعميمي لؤلـ  .تككنت عينة الدراسة مف ( 340طالب كطالبة مف طمبة
المدارس الحككمية في مدينة القدس( 180طالبة ك( 160طالب ،كاتباع المنيج الكصفي االرتباطي.
كاستخداـ العينة العشكائية العنقكدية .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ مقياسيف مف بعد التأكد مف
صدقيما كثباتيما كىما :مقياس المعاممة الكالدية(حمداف كالجكارنة ، 2015،كمقياس الذكاء االجتماعي
). Silvera et al., 2001
كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف أكثر أساليب المعاممة الكالدية شيكعان ىك االسمكب الحازـ عند كبل
الكالداف .كبينت كجكد فركؽ دالة احصائية في أساليب المعاممة الكالدية تعزل لمتغير النكع االجتماعي
لصالح االناث كالكضع االجتماعي ،كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان تعزل لبقية
المتغيرات (الصؼ ،مكاف السكف ،المستكل التعميمي لؤلب كالمستكل التعميمي لؤلـ  .كما كأظيرت
أف مستكل الذكاء االجتماعي لدل أفراد العينة متكسطان .كأشارت إلى كجكد فركؽ دالة احصائية
النتائج ّ
في متكسطات الذكاء االجتماعي يعزل لمتغيرات الدراسة(النكع االجتماعي ،الصؼ ،مكاف السكف،
الكضع االجتماعي لمكالديف ،المستكل التعميمي لؤلب كالمستكل التعميمي لؤلـ  .كأخي انر كشفت الدراسة
عف كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف اساليب المعاممة الكالدية كالذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة
الثانكية .كفي ضكء النتائج التي تكصمت الييا الدراسة تكصي الدراسة بإجراء المزيد مف الدراسات حكؿ
األنماط األكثر استخدامان في مدينة القدس خصكصان كفمسطيف عمكمان ،كفحص متغيرات أخرل ليا
عبلقة بالمعاممة الكالدية .كالعمؿ عمى رفع مستكل الذكاء االجتماعي عند الطمبة ،كذلؾ مف خبلؿ
الدكرات التدريبية االرشادية.
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Abstract
The purpose of this study is to identify the relationship between parenting style and social
intelligence among high school students in Jerusalem , and to identify the differences in
parenting style and social intelligence according to the following variables; sex , class ,
place of residence , social status , father's educational level , and mother's educational
level . The Study sample was composed of 340 Male and Female Students enrolled in
governmental schools in Jerusalem consisting of 180 Female Students and 160 Male
Students. The associative descriptive approach was followed through using a random
systematic sample. To achieve the objectives of the study, two measures were applied
following the verification of their validity and stability; measures of parenting style
(hamdan adn hawarneh 2012, ) and Social intelligence (Silvera et al , 2001).
The results of the study indicated that the most known parenting style is firmness which is
practiced by both parents. Statistical differences in the parenting style were demonstrated
in gender and social status while other variables showed no statistical differences (class,
place of residence, education levels of both parents.

د

Additionally, the results showed that the level of social intelligence of the sample is
intermediate while statistical differences for social intelligence were demonstrated among
the study variables
Finally, positive relationship is discovered between the parenting style and the social
intelligence among secondary school students. In view of the conducted study,

it is

recommended that further studies be carried out on the most applied models particularly in
Jerusalem and Palestine in general as well as investigating other variables in relation to the
parenting style. It is also recommended to raise the students’ social intelligence through
counseling training courses.

ه

الفصل األول
______________________________________________________
اإلطار العام لمدراسة :
ىذا الفصؿ عرض اإلطار العاـ لمدراسة ،مف حيث مشكمة الدراسة كأسئمتيا كأىدافيا كتكضيح
ألىميتيا ،كالفرضيات التي تتحقؽ منيا ىذه الدراسة ،مع تفسير إجرائي كاصطبلحي ألبرز المفاىيـ
الكاردة في الدراسة.
 1.1المقدمة
إف األسرة ىي الخمية االجتماعية األكلى في المجتمع ،فيي البيئة التي ينشأ فييا الفرد منذ المحظات
ّ
األكلى مف حياتو ،كيمارس فييا عبلقاتو اإلنسانية .فمف خبلؿ األسرة يشبع الفرد حاجاتو البيكلكجية
فإف المعاممة الكالدية التي يتمقاىا الفرد في
كالنفسية ،كينعـ بالدؼء كالحب كالحناف كاألماف ،لذلؾ ّ
اء كانت
مراحؿ نمكه ليا القيمة كاألثر عمى تكافقو ،كالتي يمكف إرجاعيا إلى المعاممة الكالدية ،فسك ن

ىذه المعاممة إيجابية ،أك سمبية تنعكس أثرىا عمى سمككو كشخصيتو (قناكم. 1996 ،

كيتـ تعريؼ المعاممة الكالدية عمى أنيا :ىي عبارة عف الطرائؽ كاالستراتيجيات التي يتبعيا الكالداف في
التعامؿ مع ابنائيـ ،في معظـ المكاقؼ سكاء بجانب لغكم ،أك شعكرم ،كتظير باألقكاؿ ،أك األفعاؿ،
كتعكس اتجاىات كمعتقدات كخبرات الكالداف"(ميكائيؿ،2012،ص. 920
كقد تـ تقسيـ المعاممة الكالدية إلى أربعة عشر محك انر :اإليذاء الجسدم ،الحرماف ،القسكة ،اإلذالؿ،
الرفض ،الحماية الزائدة ،التدخؿ الزائد ،التسامح ،التدليؿ كتفضيؿ األخكة) ، Empo, 1980مكزعيف
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عمى نمطيف أك اتجاىيف االيجابي كالسمبي فإذا كانت "المعاممة الكالدية مع الفرد منذ الطفكلة تتسـ
بالقبكؿ ،الحب كالثقة ،فتساعده عمى أف ينمك شخصان يحب غيره كيقبمو اآلخركف ،كىذا القبكؿ يجعمو
ينعـ بطفكلة سعيدة تنعكس إيجابان عمى تكافقو النفسي كاالجتماعي كالصحي كاالنفعالي في جميع
إف كانت المعاممة الكالدية مع الفرد منذ طفكلتو تتسـ باإلىماؿ
أما ْ
مراحؿ حياتو (سبلمةّ . 1987 ،
فإنيا مف الممكف أف تنعكس سمبان عمى نمط شخصيتو ،ككيفية تككينو لمعبلقات
كالقسكة كاإلذالؿّ ،
االجتماعية كاإلنسانية خبلؿ مراحؿ حياتو(منصكر كالشربيني. 1998 ،
أف المعاممة الكالدية تؤثر عمى تطكير شخصية الفرد كتصرفاتو كسمككو كانفعاالتو،
كمف الجدير بالذكر ّ
كفي بناء العبلقات اإلنسانية كاالجتماعية ،كفي التكاصؿ كالتعامؿ مع اآلخريف ،فإف األسمكب المتبع
اء كانت ايجابية أك
في المعاممة الكالدية يعتبر المككف األساسي لمفكرة التي يأخذىا الفرد عف نفسو سك ن

سمبية ،كمف خبلليا يستطيع الفرد بناء شخصيتو التي تساعد الفرد عمى التكاصؿ مع مف حكلو كبناء

ذكاء اجتماعيان لدل الفرد
العبلقات االجتماعية ،فقدرة الفرد عمى بناء ىذه العبلقات يتطمب كجكد
ن

(سالـ. 2005 ،

بأنو "القدرة عمى إدراؾ العبلقات االجتماعية ،كفيـ
فالذكاء االجتماعي كما عرفو (زىرافّ 2003 ،
الناس كالتفاعؿ معيـ ،كحسف التصرؼ في المكاقؼ كاألكضاع االجتماعية ،كالسمكؾ الحكيـ في
العبلقات اإلنسانية ،مما يؤدم إلى التكافؽ االجتماعي كنجاح الفرد في حياتو االجتماعية".
كبعد مراجعة الدراسات القميمة جدان التي ىدفت التعرؼ إلى العبلقة بيف المعاممة الكالدية كالذكاء
االجتماعي كمف بينيا دراسة (باطا 2018 ،التي أكدت عمى أىمية دراسة أساليب المعاممة الكالدية
كالذكاء االجتماعي كمعرفة العبلقة بينيما ،لما يعكساف عمى حياة الفرد بجميع جكانبيا النفسية
كاالجتماعية تكلد لدل الباحثة الرغبة في دراسة أساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيا في الذكاء
ألنو يتطرؽ الى مرحمة ىامة كخاصة جدا كىي مرحمة
االجتماعي ،كذلؾ ألىمية المكضكع ،كباألخص ّ
المراىقة التي تعد مرحمة خطرة في ذات الكقت ككنيا تميد لبناء شخصية مكتممة كلبناء عبلقات
اجتماعية ثابتة نكعان ما مع االخريف .كمف جانب آخر ككف افراد ىذ الشريحة-المراىقة -تمتمؾ النسبة
األكبر مف تعداد السكاف في مدينة القدس خاصة كفي فمسطيف عامة .حيث تمثؿ شريحة المراىقيف
حسب إحصاءات جياز اإلحصاء المركزم الفمسطيني حكؿ كاقع الشباب الفمسطيني في فمسطيف لعاـ
 :2017نسبة الشباب ( 29-15سنة في فمسطيف  %30مف إجمالي السكاف ،يتكزعكف بكاقع %37
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في الفئة العمرية ( 19-15سنة ك %63في الفئة العمرية ( 29-20سنة(الجياز المركزم لئلحصاء
الفمسطيني. 2017 ،

 2.1مشكمة الدراسة:
تكمف مشكمة الدراسة في عدـ إدراؾ مدل العبلقة الكامنة بيف المعاممة الكالدية كالذكاء االجتماعي،
خصكصان في مرحمة المراىقة ،كىي المرحمة التي يبحث فييا الفرد عف ىكيتو ،كثبات شخصيتو،
كتطكير عبلقاتو االجتماعية ،كمف خبلؿ االطبلع عمى األدبيات المتعمقة بمكضكع المعاممة الكالدية
كعبلقتيا بالذكاء االجتماعي ،فينالؾ العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت كبل
المكضكعيف بشكؿ منفصؿ ،إال إ ّف الدراسة الحالية تسعى لمبحث في كبل المكضكعيف ،كتأثيرىما عمى
الم ارىؽ في المرحمة الثانكية في مدينة مدارس القدس ،كذلؾ ألىميتو في تككيف العبلقات االجتماعية
السميمة في حياة المراىؽ مستقببلن .مف ىنا تحاكؿ الدراسة الحالية التعرؼ إلى العبلقة بيف المعاممة
الكالدية كالذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس.

 3.1أسئمة الدراسة:
 .1ما مستكل المعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس؟
 .2ما مستكل الذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة لقدس؟
 .3ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف أساليب المعاممة الكالدية كالذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة
الثانكية في مدينة القدس؟
 .4ىؿ يكجد فركؽ في المتكسطات الحسابية في اساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية
في مدينة القدس تبعا لمتغيرات الدراسة (النكع االجتماعي ،الصؼ ،مكاف السكف ،الحالة االجتماعية
لمكالديف ،المستكل التعميمي لمكالديف(األب /األـ ؟
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 .5ىؿ يكجد فركؽ في المتكسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة
القدس تبعا لمتغيرات الدراسة (النكع االجتماعي ،الصؼ ،مكاف السكف ،الحالة االجتماعية لمكالديف،
المستكل التعميمي لمكالديف(األب  /األـ ؟
 4.1أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة مف خبلؿ المكضكع الذم تتناكلو ،حيث تتناكؿ المعاممة الكالدية كعبلقتيا بالذكاء
االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس ،فعمى حد عمـ كاطبلع الباحثة لـ تجد دراسات
فمسطينية تطرقت لدراسة المكضكعاف معان ،كما أف الدراسات العربية قميمة في ىذا المجاؿ ،كما كتنبع
أىمية الدراسة حسب اآلتي:
األىمية النظرية:
 .1تمبي الدراسة الحالية احتياجات شخصية كمينية تتمثؿ في عمؿ الباحثة في المجاؿ النفسي التربكم
مع فئة المراىقيف في مدينة القدس.
 .2تقديـ فيـ أعمؽ حكؿ أساليب المعاممة الكالدية المؤثرة عمى شخصية المراىقيف ،كالذكاء
االجتماعي.
 .3تزكيد المكتبات الفمسطينية بإطار نظرم حكؿ مكاضيع الدراسة(المعاممة الكالدية كالذكاء
االجتماعي .
األىمية التطبيقية:
 .1االستفادة في إجراء بحكث مستقبمية حكؿ المعاممة الكالدية كالذكاء االجتماعي عمى عينات أخرل
مختمفة في المجتمع الفمسطيني.
 .2عمؿ برامج مع الكالديف حكؿ أساليب المعاممة الكالدية االيجابية مع المراىقيف.
 .3عمؿ برامج تكعكية حكؿ تنمية كتحسيف الذكاء االجتماعي لممراىقيف.
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 5.1أىداف الدراسة:
تحاكؿ الدراسة الحالية التعرؼ إلى المعاممة الكالدية كعبلقتيا بالذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة
الثانكية في مدينة القدس .كما كتسعى إلى معرفة األىداؼ التالية:
 .1التعرؼ إلى مستكل المعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس.
 .2التعرؼ إلى مستكل الذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس.
 .3التعرؼ إلى كجكد عبلقة ارتباطية عند مستكل الداللة ( α≥0.05بيف أساليب المعاممة الكالدية
كالذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس.
 .4التعرؼ إلى الفركؽ في المتكسطات الحسابية لممعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة
القدس تبعا لمتغيرات الدراسة (النكع االجتماعي ،الصؼ ،مكاف السكف ،الحالة االجتماعية لمعائمة،
المستكل التعميمي لمكالديف
 .5التعرؼ إلى الفركؽ في المتكسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في
مدينة القدس تبعا لمتغيرات الدراسة (النكع االجتماعي ،الصؼ ،مكاف السكف ،الحالة االجتماعية
لمعائمة ،المستكل التعميمي لمكالديف .
 6.1فرضيات الدراسة:
 .1ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05بيف أساليب المعاممة الكالدية
كالذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس.
 .2ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل اساليب المعاممة
الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمتغير النكع االجتماعي.
 .3ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل اساليب المعاممة
الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمتغير الصؼ.
 .4ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل اساليب المعاممة
الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمتغير مكاف السكف.
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 .5ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل اساليب المعاممة
الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمتغير الحالة االجتماعية لمكالديف.
 .6ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل اساليب المعاممة
الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ.
 .7ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل اساليب المعاممة
الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب.
 .8ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل الذكاء االجتماعي
كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمتغير النكع االجتماعي.
 .9ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل الذكاء االجتماعي
كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمتغير الصؼ.
 .10ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل الذكاء االجتماعي
كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمتغير مكاف السكف.
 .11ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل الذكاء االجتماعي
كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمتغير الحالة االجتماعية لمكالديف.
 .12ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل الذكاء االجتماعي
كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب.
 .13ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل الذكاء االجتماعي
كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ
 7.1حدود الدراسة:
الحدكد المكانية :المدارس الثانكية في مديرية مدينة القدس التابعة لمسمطة الكطنية الفمسطينية.
الحدكد الزمنية :العاـ الدراسي 2019/2018
الحدكد البشرية :طمبة المرحمة الثانكية مف الصؼ العاشر كالحادم عشر كالتكجييي في مدارس مديرية
القدس.
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الحدكد المفاىيمية :المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في الدراسة(المعاممة الكالدية ،الذكاء االجتماعي ،سف
المراىقة .
الحدكد االجرائية :اقتصرت الدراسة عمى أدكات الدراسة كدرجة صدقيا كثباتيا ،كعمى عينة الدراسة
كخصائصيا ،كالمعالجة االحصائية المستخدمة.
 8.1مصطمحات الدراسة::
أوالً :المعاممة الوالدية
عرفيا (بيكمي :2000 ،ص " : 26الطرؽ التربكية التي يتبعيا الكالداف إلكساب أبنائيما االستقبللية
كالقيـ كالقدرة عمى اإلنجاز كضبط السمكؾ".
التعريف اإلجرائي المعاممة الوالدية :
ىي الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب/الطالبة عمى مقياس المعاممة الكالدية المستخدـ في
الدراسة الحالية.
ثانياً :الذكاء االجتماعي:
:أنو" القدرة عمى بناء العبلقات االجتماعية ،كفيـ الناس
الذكاء االجتماعي كما عرفو (زىرافّ 2003،
كالتفاعؿ معيـ .كحسف التصرؼ في المكاقؼ كاألكضاع االجتماعية ،كالسمكؾ الحكيـ في العبلقات
اإلنسانية ،مما يؤدم إلى التكافؽ االجتماعي كنجاح الفرد في حياتو االجتماعية.
بأنو "القدرة عمى إدراؾ كتمييز أمزجة كنكايا كدكافع
كعرفيا(عثماف كحسف 2003،الذكاءاالجتماعي ّ
كمشاعر األشخاص اآلخريف ،كيتضمف حساسية تجاه تعبيرات الكجو كالصكت كاإليماءات  ،كالقدرة
عمى التمييز بيف عدة أنكاع مختمفة مف اإلشارات البيف شخصية ،كالقدرة عمى التجاكب بفاعمية اتجاه
ىذه اإلشارات بطريقة كاقعية ،كالقدرة عمى االستجابة بفاعمية لتمؾ اإليماءات بطريقة براجماتية.
التعريف اإلجرائي لمذكاء االجتماعي :ىي الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب/الطالبة عمى
مقياس الذكاء االجتماعي المستخدـ في الدراسة الحالية.
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الفصل الثاني
______________________________________________________
اإلطار النظري والدراسات السابقة :
يتضمف ىذا الفصؿ المادة النظرية التي تـ فحصيا كمراجعتيا مف المراجع المختمفة ،باإلضافة إلى
عرض الدراسات السابقة ذات العبلقة بمحاكر الدراسة األساسية.
 1.2االطار النظري:
تعد االسرة المبنة األساسية في بناء المجتمع ،كككنيا أساس الفرد ،فمف الميـ البحث في أىمية المناخ
األسرم لدل الكالديف كاالبناء في البيت ،كالطرؽ المستخدمة في عممية التربية ،كعميو كلكي تتـ عممية
فإف الكالداف يقكماف باستخداـ أساليب متعددة في تربية
التفاعؿ بيف الفرد كمجتمعو بالطريقة السميمةّ ،
أبنائيـ ،حيث تتسـ بسمات مختمفة منيا التساىؿ ،التسمط ،التسامح ،كالتي تسمى أساليب المعاممة
الكالدية المتبعة ،فإذا كانت ايجابية فإننا نستطيع القكؿ بأف عممية التنشئة قد حققت أىدافيا في تككيف
شخصية الفرد بما يتماشى مع أخبلقيات المجتمع(الكتاني. 1998 ،
 1.1.2المعاممة الوالدية
المعاممة الكالدية ىي التفاعؿ داخؿ األسرة بيف الكالديف كاألبناء كتشمؿ األساليب كالسمككيات التي
يظيرىا الكالداف اتجاه األبناء ،كتتبايف أساليب المعاممة الكالدية لؤلبناء بيدؼ التنشئة أك التربية
االجتماعية ،كقد تتخذ عدة صكر في التفاعبلت اليكمية لمكاقؼ الحياة المختمفة.
عرؼ العتابي( 2001المعاممة الكالدية بأنيا األساليب السمككية التي يتبعيا الكالداف مع أبنائيـ كتؤثر
في نمكىـ العقمي كاالنفعالي كاالجتماعي.
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عداىا "تنظيمات نفسية اكتسبيا الكالداف مف خبلؿ الخبرات التي مركا
أما كطفة كعمي ( 2001فقد ّ
ّ
بيا لتحدد ليـ أساليب تعامميـ مع األبناء ،كما إنيا تعد األساليب التربكية المتبعة في تربية الطفؿ
كتنشئتو كاإلجراءات التي يعتمدىا اآلباء في تربية أبنائيـ".
 2.1.2أساليب المعاممة الوالدية:
عرؼ الباحث ميسرة( 1989أساليب المعاممة الكالدية عمى أنيا " الطرائؽ التي تميز معاممو األبكيف
ألكالدىما ،كىي أيضا ردكد الفعؿ الكاعية أك غير الكاعية التي تميز معاممة األبكيف ألكالدىـ خبلؿ
عمميات التفاعؿ الدائمة بيف الطرفيف".
بأنيا الطرؽ أك الكسائؿ التي يمارسيا الكالداف في تربية أبنائيـ ،كتككيف
عرفيا أبك كؼ كفرح (ّ 2016
فكرىـ كسمككيـ كفؽ معايير معينة ،فيي تتأثر بالثقافة السائدة في المجتمع (الديف ،العرؼ ،التقاليد،
القيـ .
بأنيا كؿ سمكؾ عفكم أك مقصكد يصدر عف الكالداف أك إحداىما مف خبلؿ
كعرفيا الحايؾ(ّ 2016
التفاعؿ بيف اآلباء كاألبناء في المكاقؼ اليكمية المختمفة ،سكاء قصد مف ىذا السمكؾ التربية كالتكجيو
أـ ال.
 2.2.1.2أنواع أساليب المعاممة الوالدية:
تتعدد أساليب المعاممة الكالدية تعددا ممحكظا بحيث يصعب جمعيا في مجمكعات ،ذلؾ أف بعض ىذه
األساليب يتداخؿ في مفيكمو مع أساليب أخرل كىي تختمؼ فيما بينيا مف حيث أىميتيا كتأثيرىا عمى
األبناء ،كقد قامت محاكالت عديدة لتحديد أنكاع أساليب المعاممة الكالدية ،كمف بيف النماذج النظرية
التي تعرضت لكصؼ سمكؾ الكالديف مع أبنائيما نذكر ما يمي حسب ابريعـ(: 2012
نمكذج (  : Ronner, 1925قسـ " ركنر " أساليب المعاممة الكالدية في بعديف ىما القبكؿ الكالدمفي بعد الدؼء /الحب ،كالرفض الكالدم كيأخذ أشكاؿ ثبلثة كىي :الكراىية كالعدكاف ،البلمباالة
كاإلىماؿ ،الرفض غير المميز.
 نمكذج ( : Beckar, 1929كلقد عرض نمكذجا ثبلثيا البعد لسمكؾ الكالديف في معامؿ األبناء عمىالنحك التالي :الدؼء /العداء ،التشدد /التسامح ،االندماج /القمؽ.
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 نمكذج ( : Symonds, 1939كلقد اشتممت عمى بعديف ىما :التقبؿ مقابؿ الرفض ،السيطرة مقابؿالخضكع .
 نمكذج ( : Baldwin, 1945كلقد أشار إلى أف أساليب المعاممة الكالدية تتمثؿ في التالي:أكتكقراطي ،ديمقراطي ،دقة كضبط ،تسمط.
 نمكذج( : Scheafer, 1959حيث قدـ نماذج لسمكؾ الكالديف في معاممة األبناء ىي :االستقبلؿ/الضبط ،الحب /العداء ،التسامح /التقييد ،القبكؿ/الرفض.
 نمكذج (حسيف : 1912،يذىب إلى أف أساليب الكالديف في التعامؿ مع فتيانيـ التي تخرج عادة عفأساليب ثبلثة ىي :إما السماحة أك التشدد أك عدـ االتساؽ.
 نمكذج (السيد : 1915،قاـ بتصنيؼ أساليب المعاممة الكالدية إلى ثالثة أقطاب متقابمة ىي :التقبؿمقابؿ الرفض – الضبط العدكاني مقابؿ تمقيف القمؽ – االستقبلؿ مقابؿ الضبط ك اإلكراه.
 نمكذج (عكيدات : 1992.حيث استخدـ في دراستو أسمكبيف مف أساليب المعاممة الكالدية ك ىما:األسمكب الديمقراطي /التسمطي ،أسمكب التقبؿ /النبذ.
 نمكذج (النفيعي  1998،قسميا إلى ثبلثة أنكاع مف أساليب المعاممة الكالدية ىي: .1األسمكب العقابي البدني كالتكبيخ كالتيديد ،ككؿ ما يدؿ عمى القسكة كالشدة في المعاممة ،كالتسمط
الكالدم الذم يفرض نظاـ صارـ عمى الطفؿ.
 .2أسمكب سحب الحب (الحرماف العاطفي  ،كيتضمف تعبير اآلباء عف غضبيـ كعدـ استحسانيـ عف
طريؽ تجاىؿ أبنائيـ رافضيف التكمـ معيـ ،أك االستماع إلييـ ،أك التيديد أك التخكيؼ بتركيـ ،أك
التعبير عف عدـ محبتيـ.
 .3األسمكب اإلرشادم التكجييي ،كيتضمف تقدير أراء األبناء ،كالتفاىـ معيـ ،كنصيحتيـ ،ك تكجيييـ
بأف ىذا األسمكب ىك أسمكب السكاء،
دكف المجكء الستخداـ العقاب ،كذكرت الباحثة (الديبّ 1990،
يترتب عميو شخصية سكية متزنة متمتعة بالصحة النفسية ،قادرة عمى تحقيؽ التكافؽ الشخصي
االجتماعي.
أف عبلقة الطفؿ بكالديو تعتبر األساس المتيف لبناء
يتضح مف خبلؿ تنكع أساليب المعاممة الكالدية ّ
شخصية قكية ،فاتجاىات األبناء نحك آبائيـ تتأثر بعدة عكامؿ كمتغيرات تككف استجاباتيـ نحك
إدراكات إيجابية ،أك سمبية .فاالتجاىات اإليجابية تقكـ عمى إعطاء الكالديف بعض الحرية لممراىؽ،
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كعمى تفيـ حاجاتو كرغباتو ،كمطالبو ،كما تخمؽ نكع مف األلفة كالثقة بيف اآلباء كاألبناء ،كتشعر
المراىؽ بمكانتو في المجتمع ،كدفعو لتفيـ اآلخريف بشكؿ جيد ،كالعكس مف ذلؾ فاالتجاىات الكالدية
السالبة كالمفتقدة لمعطؼ عمى األبناء منذ الصغر تنشأ التباعد بيف اآلباء كاألبناء ،كعدـ الثقة ،كما
تشعر المراىؽ بنكع مف الكراىية لنفسو كلمجتمعو .لذلؾ كاف البد مف أف تككف المعاممة الكالدية لؤلبناء
قائمة عمى سياسة رشيدة تقدر طبيعة مرحمة المراىقة ،كتفيـ خصائصيا ،كسماتيا النفسية ،الجسدية
كالعقمية ،كالعكامؿ المؤدية لبلضطرابات االنفعالية لدل المراىؽ.
إ ّف أساليب المعاممة الكالدية تختمؼ باختبلؼ األسر المجتمعات ،حيث تتأثر بالتغيرات التي تط أر عمى
المجتمعات مف تغيرات ثقافية كاقتصادية كاجتماعية ،ككذلؾ تغيرات التطكر التكنكلكجي الكاسع الذم
فإف عمى الكالديف التنكيع في استخداـ ما يتماشى مع عصر
يعتبر حتمية العصر الحالي ،كعميو ّ
االنفتاح الذم يعيشو األبناء ،كذلؾ لتخطي صعكبات الحياة كالتصدم لمكاجيتيا سكاء بالنسبة لؤلبناء
أك لآلباء .
كمف خبلؿ الدراسة الحالية سيتـ تناكؿ ثبلث انماط مف أساليب المعاممة الكالدية كالتي تتمثؿ في
أسمكب التسمط كالقسكة ،كاسمكب الحزـ ،كأسمكب التسارع كالتساىؿ كالتدليؿ.
 .1التسمط والقسوة :كىك المنع كالرفض لرغبات األبف كمنعو مف القياـ بما يرغب ،كيعني كذلؾ
الصرامة كالقسكة في معاممة األبناء كتحميميـ مياـ كمسؤكليات فكؽ طاقتيـ ،كتحديد نمط أكميـ
كدراستيـ كالى ذلؾ.
ومن مظاىر ىذا األسموب التسمطي:
العبلقات االجتماعية ،سكاء بيف أفراد األسرة ،أك بيف األسرة كالعالَـ الخارجي ،كلو نتائج
االفتقار إلى َ
سمبية عمى الفرد؛ مف شعكره بالنقص ،كعدـ الثقة بالنفس ،كالشعكر الحاد بالذنب ،كاالرتباؾ ،كينشأ

سيؿ االنقياد ،كأقؿ قدرة عمى تحمؿ المسؤكلية ،كيميؿ إلى االنسحاب(معكض. 2013،
فردان َ
 .2الحزم :يتصؼ الحزـ بالحميمية ،كيضع تكقعات سمككية لمطفؿ كلكنو يراعي حاجاتو النمائية
كقدراتو ،كيثمف عاليان قيـ الذاتية كاالستقبللية كلكنو يتحمؿ المسؤكلية الكاممة عف سمكؾ األبناء،
فالكالداف الحازماف يتعامبلف مع أطفاليما بعقبلنية كاعية ،كاستنتاج سميـ لممكقؼ كمتطمباتو ،كيدخبلف
في حكارات مشتركة ،كيشرحاف ألبنائيما آراءىما ،مما ينمي لدييـ رؤية سميمة لممكاقؼ كمتطمباتيا(
العمكش كالعميمات. 2009 ،
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 .3أسموب التسامح والتساىل (التدليل :
تؤدم القسكة كسكء المعاممة كاإلىماؿ كالنبذ إلى حدكث آثار سيئة في التككيف النفسي كاالجتماعي
لمطفؿ ،كالى العديد مف المشكبلت النفسية ،فكذلؾ يمكف أف يؤدم التدليؿ أك اإلفراط الزائد في التسامح
كالتساىؿ مف جانب اآلباء إلى آثار مماثمة.
مظاىر ظيكر أسمكب التساىؿ إذ يمكف أف يؤدم استخداـ أسمكب التسامح كالتساىؿ مع األبناء إلىبعض المشكبلت النفسية كالسمككية منيا عدـ /تأخر النضج االنفعالي كاالجتماعي لؤلبناء حيث يكبر
األبناء كيسمككف سمككان يدؿ عمى أنيـ مازالكا صغا انر يعتمدكف عمى كالدييـ في كثير مف األمكر ،كذلؾ
عدـ الشعكر بالمسئكلية كعدـ القدرة عمى تحمميا كالقياـ بيا ،كعدـ القدرة عمى إنجاز األعماؿ التي
تسند إلييـ ،كىذه الفئة مف الطمبة تعجز عف القياـ بكاجباتيـ المدرسية دكف العكف مف اآلباء ،كعدـ
تعكد ىؤالء األطفاؿ عمى تحمؿ اإلحباط أك الفشؿ؛ كلذلؾ عندما ينتقمكف إلى عالـ الكاقع يجدكف
صعكبة كبيرة في التغمب عمييا كمع كثرة اإلحباطات قد يمجئكف إلى أساليب سمككية غير سكية.
 3.2.1.2محددات المعاممة الوالدية
ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تكاجو الكالداف أثناء تنشئتيـ لمطفؿ كتحدد طريقة تعامميما معو ،فبعضيا
تأتي مف أحد األبكيف كبعضيا تبدك مف داخؿ الطفؿ ،كبعضيا اآلخر مف محيطات خارجة عف ىؤالء
سكاء كانت اجتماعية أك اقتصادية أـ ثقافية ،كأىـ ىذه العكامؿ حسب (سبلمة1987 ،؛ الشربيني،
2006؛النباؿ2002 ،؛حسف1970 ،؛ عبد المنعـ1995 ،؛ عبده. 1983 ،
 .1العبلقة بيف الزكجيف :كثي انر ما تككف العبلقة بيف الزكجيف خالية مف العطؼ كالتقدير ،كنتيجة لذلؾ
يميؿ الكالداف كخاصة األـ إلى المبالغة كالمغاالة في العطؼ عمى أطفاليا ،كىي كسيمة تعكيضية،
كعمى سبيؿ المثاؿ قد يؤدم الطبلؽ إلى سعي أحد الكالديف إلى كسب االبف إلى جانبو ،فيسمؾ معو
أسمكب التساىؿ كالتراضي كالتسامح .كقد تميؿ األميات المكاتي يشعرف بدؼء منخفض كعاطفة متدينة
نحك أزكاجيف إلى تكبيخ أطفاليف ،أما العبلقات الطيبة فترتبط تمقائيا بمدح كثناء األبناء كمف ثـ
تقبميـ.
أف الطفؿ األكؿ(األكبر أكثر ترددان عمى العيادات
 .2ترتيب الطفؿ بيف إخكتو :أثبتت الدراسات ّ
النفسية ،ذلؾ ككالديو لـ يكتسبا بعد الخبرة البلزمة لتربية األطفاؿ كلـ يتـ بينيما التكافؽ الذم يساعدىما
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أما الطفؿ األخير فقد يتعرض
عمى تربية طفميـ ،فينشأ الطفؿ غيك ار كعدكانيا إذا ما كلد منافس لوّ .

لمتدليؿ الزائد كالتراخي أك اإلىماؿ ،كما تعرض ليذه الناحية( الذم رأل األخ األصغر يشعر بالنقص
مقارنة مع أخيو األكبر كيحاكؿ أف يعكض ىذا النقص بإظيار التفكؽ عمى مف يكبره مف إخكتو.
كالطفؿ الكحيد يغمب طابع الدالؿ عمى نمط التعامؿ معو ،كتتأثر شخصيتو بالظركؼ كاألساليب التي
حدثت مع كالديو ،كما أنو يجد نفسو محاطا بالكبار حيث يعجز عف التعامؿ كاألخذ كالعطاء معيـ.
بينما الطفؿ الذم ينشأ بيف عدد كبير مف اإلخكة يمتمؾ شخصية متكيفة تكيفا سميما.
 .3جنس الطفؿ :جنس الطفؿ ىك أحد العكامؿ البيكلكجية كاالجتماعية المؤثرة في نمط التعامؿ بيف
الكالديف كاألبناء.
 .4حجـ األسرة كتركيبيا :يؤثر حجـ األسرة في التقارب بيف األـ كاألبناء فكبر عدد األفراد داخؿ األسرة
يؤدم إلى ضيؽ التفاعؿ المفظي مع األبناء كالتسمط في العبلقة بيـ كما أنو قد يزيد مف صراعات األـ
كتعرض األبناء لمخبرات المؤلمة كعدـ إشباع حاجاتيـ.
 .5عمؿ األـ :خركج األـ لمعمؿ غالبان ما يؤثر عمى مستكيات العناية باألطفاؿ كقد كضح ىكفماف
 Hoffmanتأثير عمؿ األـ عمى حالتيا االنفعالية كبالتالي يؤثر عمى تفاعميا مع األطفاؿ كيتبعو
حرماف عاطفي كعقمي لمطفؿ.
 .6ش خصية الكالديف :شخصية الكالديف تمعب دك ار كبي ار كأساسيا في التأثير عمى نكع المعاممة التي
يتمقاىا الطفؿ ،فكثي انر ما تتأثر ىذه المعاممة بما مر بو الكلداف مف تجارب سابقة كخاصة في طفكلتيما،
كالكثير منيـ يعكس ما صادفيـ مف معاممة أياـ طفكلتيـ عمى أبنائيـ ،كقد كجد أف السبب الرئيسي في
إىماؿ الطفؿ عمى سبيؿ المثاؿ كاف عدـ ثبات كانخفاض التكافؽ لدل الكالد منذ صغره بسبب تدني
العاطفة قد ينعكس ذلؾ عمى أسمكب تعاممو مع ابنائو.
 .7العكامؿ الثقافية كالحضارية :ىنالؾ فركؽ جكىرية تفرضيا طبيعة األسرة كالمجتمع ،كالمكطف
اء كانت قرية أك مدينة التي يعيش بيا الفرد ،فكؿ بيئة ليا سماتيا الخاصة ،كالعادات
الجغرافي سك ن
كالتقاليد كالديف كطريقة المعيشة ،مما يؤثر عمى شخصية الفرد كسمككو كتكيفو.

أف اآلباء األقؿ تعميمان يميمكف إلى استخداـ
 .8المستكل التعميمي لآلباء :بينت بعض الدراسات إلى ّ
أنماط القسكة كاإلىماؿ ،كأقؿ ميبلن إلى استخداـ أنماط الشرح كالتفسير مع أبنائيـ ،كأف األميات
المتعممات أكثر تسامحان مع أبنائيـ مف األميات الغير متعممات .إذ إ ّف المستكل التعميمي لمكالديف مف
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أىـ العكامؿ المؤثرة في اختيار أنماط التعامؿ مع أبنائيـ كبالتي األكثر تأثي انر عمى حياتيـ االجتماعية
كالنفسية.
النظريات المفسرة ألساليب المعاممة الوالدية:
نظرية التحميل النفسي:
إ ّف أ سمكب التحميؿ النفسي اكثر االنماط شيكعا كىك يقكـ عمى مفاىيـ فركيد .كالفكرة األساسية في
نظرية التحميؿ النفسي تقكـ عمى الخبرات التي تسبب االضطرابات النفسية التي تحدث في مرحمة
الطفكلة خبلؿ السنكات األكلى مف الحياة ،عمى الرغـ مف أف خبرات الفرد يعد ذلؾ قد تؤدم الى
اضطراب نفسي إال أنيا ليست األساسية ،كاألسباب األساسية لبلضطراب النفسي تنشأ مف عبلقة
الطفؿ بكالديو في ىذه الفترة ،كعمى ذلؾ في العبلج يكجد أساسان إلى حؿ الصراعات االنفعالية التي قد
تككف حدثت في السنكات السبع األكلى ،كترل ىذه النظرية أف معظـ االضطرابات االنفعالية تكجد في
البلشعكر(المعايطة. 2000 ،
النظرية السموكية:
ترل النظرية السمككية أف الشخصية ىي عبارة عف مجمكعة مف العادات السمككية المتعممة كالثابتة
نسبيا كالتي تتميز الفرد عف غيره مف الناس ،كتميز تكيفو(عبده . 1983 ،فالنظرية السمككية ال تعزك
تككيف شخصية الفرد إلى الصفات الفطرية لديو ،كانما تعزك ذلؾ إلى تفاعؿ الفرد مع بيئتو ،كيخضع
فإف شخصية االبف تتشكؿ مف
ىذا التفاعؿ لقكاعد التعمـ ،كا ّف الكالداف ىما الجزء الميـ في ىذه البيئة ّ
خبلؿ التفاعؿ بينيما ،فإذا قاـ الكالداف بتقديـ المكافأة كمما قاـ االبف بسمكؾ مرغكب فيو ،فسكؼ يزداد
تمسكو بسمككيات التي قاـ الكالداف بتعزيزىا لديو ،كتظير لديو الرغبة في تكرارىا لمحصكؿ عمى القبكؿ
فإف احتمالية تك ارره مف قبؿ ألبف تضعؼ ،كىذا ما
أما السمكؾ المعاقب كمع تكرار العقاب ّ
مف كالديوّ ،
تسمى باالنطفاء (الديب. 1990 ،
نظرية الذات:
أف الذات ىي جكىر الشخصية اإلنسانية ،كا ّف مفيكـ الذات
يعتقد صاحب ىذه النظرية كاركؿ ركجرز ّ
ىك حجر الزاكية الذم ينظـ السمكؾ اإلنساني ،كيتأثر مفيكـ الذات بخبرات الفرد كقيـ اآلباء كأىدافيـ
كفكرة المرء عف نفسو متعممة ،كىي ارتقائية تبدأ منذ الميبلد كتتمايز بالتدريج خبلؿ مرحمتي الطفكلة
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كالمراىقة ،كىك يرل أف الفرد إذا أدرؾ نفسو عمى انو يتصرؼ في مختمؼ المكاقؼ بما يتبلءـ مع
أما إذا شعر بأنّو يتصرؼ خبلؼ فكرتو عف
صكرتو عف نفسو فانو يشعر بالكفاية كالجدارة كاألمفّ ،

نفسو يشعر بالتيديد كالخكؼ ،لذلؾ يحاكؿ أف يتخمص مف ىذا التيديد عف طريؽ أشكاؿ مختمفة مف
السمكؾ الدفاعي ،كتظير عميو بكادر سكء التكيؼ (الداىرم. 2008 ،
نظرية التعميم االجتماعي:
يعد باندركا ( banduraصاحب ىذه النظرية ،كتفسير نظرية التعمـ االجتماعي تربية األبناء كتنشئتيـ
بأنو سمكؾ المتعمـ ،إم أف الفرد يكتسب سمككو مف خبلؿ تجربتو في الحياة (التعمـ تجربة تؤدم إلى
خبرة تؤدم إلى تجربة جديدة...كىكذا  ،كلذلؾ فاف التنشئة األسرية كاالجتماعية تسيـ في ثقافة الطفؿ،
كتعكديو عمى السمكؾ المقبكؿ ،كتفيد أسمكب الثكاب كالعقاب ،كالتشجيع كالمكافأة لؤلبناء عمى تعميـ
أف المكاقؼ االجتماعية تتيح فرصة مبلحظة السمكؾ
السمكؾ االجتماعي كالمعايير االجتماعية ،كما ّ
كاألفعاؿ كتكرارىا أك اإلقبلع عنيا ،مما يساعد عمى تشكيؿ نمط استجابة األبناء لمسمكؾ كالخبرة
المرتبطة ،ففي ضكء الخبرة كالتجربة كالستجابة تككف التنشئة نتيجة تعزيز االيجابي كالسمبي المذاف
أف التقميد كالمحاكاة دك ار يمعبانو في
يستخدميما اإلباء لتعكيد األبناء عمى السمكؾ المرغكب فيو ،كما ّ
تعميـ السمكؾ ،كمف ىنا تيتـ ىذه النظرية في اختيار نماذج تككف قدكة يمكف لؤلطفاؿ
محاكاتيا(الكندرم1992 ،
 2.1.2الذكاء االجتماعي.
 1.2.1.2تعريف الذكاء االجتماعي
احتؿ الذكاء منذ نشأة عمـ النفس كميداف مستقؿ بحد ذاتو مكانة مركزية ،كقد أفرزت جيكد عمماء
النفس أمثاؿ ثرستكف "" ،Thurstonسبيرماف "" ، Spearmanثكرندايؾ " " ،Thorndikeجيمفكرد
" Guilfordكغيرىـ أنكاعان كثيرة مف الذكاءات .يشير مفيكـ الذكاء بصكرة عامة إلى القدرات العقمية
التي ِّ
تمكف األشخاص مف التعمـ كتذكر المعمكمات كاستخداميا بطريقة مبلئمة كالتكصؿ إلى
استبصارات كحمكؿ مبلئـ لممشكبلت المختمفة كاكتساب المغة كاستخداميا كاصدار األحكاـ الدقيقة
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كاكتشاؼ أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف مكضكعات الخبرة الحسية أك الفكرية أك االجتماعية كاستخداـ
أنكاع التجريد أك الكصكؿ إلى المفاىيـ العامة كاالستدالؿ(أبك ناشي. 2001،
كيعرفو زىراف(َّ 2000
بأنو "قدرة الفرد عمى إدراؾ العبلقات االجتماعية ،كفيـ الناس كالتفاعؿ معيـ
كحسف التصرؼ في المكاقؼ االجتماعية ،مما يؤدم إلى التكافؽ االجتماعي ،كنجاح الفرد في حياتو
االجتماعية .
كيعرفو دريفر كما كرد عند المطيرم(َّ 2008
بأنو :ذلؾ النكع مف الذكاء المستخدـ في تعامؿ الفرد مع
اآلخريف ،كفي العبلقات االجتماعية ،كيشير إلى أف الذكاء االجتماعي العالي مرادؼ لمفيكـ المباقة.
كيعرفو الغكؿ ( 1993بأنَّو" :القدرة عمى فيـ مشاعر كأفكار اآلخريف ،كالتعامؿ مع البيئة بنجاح
كاالستجابة بطريقة ذكية في المكاقؼ االجتماعية كتقدير الشخص لخصائص المكقؼ تقدي انر صحيحان
كاالستجابة لو بطريقة مبلئمة بناء عمى كعيو االجتماعي".
كعرفو رزؽ( 1997في مكسكعة عمـ النفس َّ
بأنو " :ذلؾ النكع مف الذكاء الذم يراه الفرد مناسبان في
معاممتو مع اآلخريف ،كفي ممارساتو االجتماعية " ،كأف الذكاء االجتماعي العالي مرادؼ لمفيكـ المباقة
كالبراعة ،كالقدرة عمى التكيؼ كسط البيئة االجتماعية ،كالنجاح في العبلقات االجتماعية.
بأنو القدرة عمى فيـ السمكؾ المفظي كغير المفظي لؤلخريف،
كيعرفو عبد الرحمف كعبد الحميد(ّ 2003
كالكعي بالعبلقات مع األشخاص ،كقدرة الفرد عمى التأثير باألخريف كالتفاعؿ معيـ مما يؤدم إلى
تحقيؽ التكافؽ االجتماعي.
كتعرفو الباحثة إجرائيان :يعرؼ الذكاء االجتماعي بأنو مجمكعة القدرات كالعمميات المعرفية كالميارات
التي ِّ
تمكف الفرد مف حسف التصرؼ في المكاقؼ االجتماعية المختمفة كما يتضمنو مف القدرة عمى
التعرؼ عمى حالة المتكمـ النفسية كفيـ مشاعر كأفكار كسمككيات اآلخريف كاالستجابة بطريقة مبلئمة
كمقبكلة اجتماعيان كيمكف القكؿ َّ
بأف الذكاء االجتماعي يتجمى في مظاىر سمككية.
 3.2.1.2تطور مفيوم الذكاء االجتماعي
أف الذكاء االجتماعي ليس مفيكمان جديدان ،فقد اقترحو (ثكرندايؾ  1925،في مقاؿ لو بأ ّف
يرل البعض ّ
الذكاء االجتماعي :ىك أحد أكجو الذكاء العاطفي ،كفي تمؾ الفترة ظيرت كجية نظر أخرل
لسيككلكجييف آخريف أكثر تشاؤما بالنسبة لمذكاء االجتماعي ،ككاف الذكاء االجتماعي كما يركنو قدرة
16

عمى خداع اآلخريف كجعميـ يفعمكف ما نريد سكاء بإرادتيـ أك رغمان منيـ ،كذلؾ أشار(ثكرندايؾ،
 1920إلى كجكد مظير مف مظاىر الشخصية ،يتميز عما ىك متعارؼ عميو مف صكر الذكاء
العممي ،أك الذكاء المجرد ،أطمؽ عميو اسـ الذكاء االجتماعي ،فقد أكد عمى ىذا المفيكـ في تقسيمو
الثبلثي لمذكاء يتمخص فيما يمي (مدثر: 2003 ،
• الذكاء الميكانيكي :كما يبدك في الميارات العممية اليدكية الميكانيكية.
• الذكاء المعنكم :كما يبدك في القدرة عمى فيـ كاستخداـ الرمكز كالمعاني المجردة.
• الذكاء االجتماعي :كما يبدك في القدرة عمى فيـ الناس كالتفاعؿ معيـ.
تزايد اىتماـ العمماء بدراسة ىذا النكع مف الذكاء ،كالمككنات التي يقكـ عمييا ،كالمقاييس التي يمكف
االعتماد عمييا في قياسو ،فقد اقترح سبيرماف عاـ( 1927ما أسماه العبلقة السيككلكجية ،بحيث
تخضع لقانكنية االبتكار في إدراؾ العبلقات كالمتعمقات ،كتكصؿ حامد العبد( 1962إلى عامؿ ينتمي
أف أكثر البحكث أىمية في مجاؿ بحث الذكاء
إلى ميداف الذكاء االجتماعي ،كيرل أبك حطب ّ
االجتماعي باسـ (اكسميفاف كجميفكرد . 1965،كفي عاـ ( 1983نشر جارندر كتابو "اطر العقؿ عف
نظريتو في الذكاء المتعدد أشار فيو إلى الذكاء االجتماعي كاسماه  .interpersonalكقد تكالت
البحكث بعد ذلؾ منيا دراسة ( Marlowe, 1985يؤكد فييا أىمية الذكاء االجتماعي في تقييـ
احتياجات التدريب في نطاؽ العمؿ لمتدريب التكنكلكجي مع اآلخريف .كفي عاـ ( 1999قامت
 Beckzrبفحص القدرة العقمية العامة كنماذج أخرل مف الذكاء كمف بينيا الذكاء االجتماعي.
كاستخمص ( Bjoerkqvist, 2000مف نتائج دراستو أف الذكاء االجتماعي ميـ في كؿ أنماط
أف الذكاء االجتماعي يزيد مف ق اررات
السمكؾ الصراعي سكاء ما كاف اجتماعيان أك ضد اجتماعي ،ك ْ
الصراع السميمة مع كجكد التقمص العاطفي(مدثر. 2003 ،
 .8.2.1أىمية الذكاء االجتماعي:
اإلنساف كائف اجتماعي بطبعو ،لذلؾ فيك يحتاج إلى بناء عبلقات اجتماعية ،يمكف ليذه العبلقات أف
تتطكر كتتكطّد كتزيد بفضؿ الذكاء االجتماعي ،كاإلنساف الذم ال يتمتع بذكاء اجتماعي مرتفع ،يثكر
كيغضب ألتفو األسباب كيفضؿ العمؿ الفردم عمى الجماعي ،حيث تظير أىمية الذكاء االجتماعي
عند قدرة الفرد عمى السيطرة عمى انفعاالتو(عرياف. 2011 ،
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يعتبر الذكاء االجتماعي ميارة ،تتدخؿ في تقييـ القدرات ،فالذكي اجتماعيان يحظى بفرص اكثر مف
غيره ،فالذكاء االجتماعي ضركرم لمتعامؿ المباشر مع اآلخريف ،حيث يساعد األفراد عمى تقبؿ أمزجة
كمتطمبات األخريف عمى اختبلفاتيـ ،كتتضح أىمية الذكاء االجتماعي في ككنو يمثؿ نكعان مف القدرات
االنسانية الضركرية لمتفاعؿ االجتماعي كاإلنساني بشكؿ عاـ ،كالتفاعؿ التربكم بشكؿ خاص(الغرايبة
كالعتكـ. 2012 ،
 4.2.1.2مكونات الذكاء االجتماعي:
يتككف مف خميط مف المككنات المستقمة ،تتجمع في ثبلثة مجاالت كما يرل ثكرندايؾ:
• الذكاء العياني(أك الشيئي  :كيشمؿ القدرات التي تعالج األشياء المادية كالمكاد العممية ،التي يعتمد
عمييا في أداء األعماؿ الفنية كالميكانيكية ،كاستخداـ اآلالت كاألجيزة.
• الذكاء المجرد :كيشمؿ القدرات العقمية التي تعالج األلفاظ كالعمميات الرمزية المختمفة
• الذكاء االجتماعي :كيشمؿ القدرات التي يعتمد عمييا في تحديد كفاءة عبلقة الفرد باآلخريف ،كحسف
تكيفو مع الظركؼ االجتماعية المختمفة( . Thorndike, 1920كما حدد أكسمفياف(

OSullivan,

 1973ستة عكامؿ سمككية لمذكاء االجتماعي:
• معرفة الكحدات السمككية :كتعكس القدرة عمى فيـ كحدات التعبير غير المفظي ،مثؿ تعبيرات الكجو.
• معرفة الفئات السمككية :كتعكس القدرة عمى أف يدرؾ الشخص أف طرؽ التعبير المختمفة ،مثؿ
اإليماءات ،كحالة الجسـ ،كتعبيرات الكجو ،يمكف أف يككف ليا معنى مقصكدان.
• معرفة العبلقات السمككية :كتعكس القدرة عمى معرفة العبلقات في المكاقؼ االجتماعية.
• معرفة المنظكمات السمككية :كتعكس القدرة عمى فيـ السياؽ االجتماعي المركب.
• معرفة الدالالت االجتماعية :كتعكس القدرة عمى تفسير اإليماءات ،كالتعبير الكجيي.
• معرفة الدالالت السمككية :كتعكس القدرة عمى التنبؤ بما سيحدث فيما بعد نتيجة لمكقؼ
ككذلؾ تكصؿ مارلك"  " Marloweإلى َّ
أف الذكاء االجتماعي عبارة عف مككنيف:
األكؿ :األداء االجتماعي :كىك السمكؾ الفعمي في المكاقؼ االجتماعية الذم طبيعتو المنفعة المتبادلة.
الثاني :الكفاءة االجتماعية :كىي القدرة الخاصة لمشخص عمى التعامؿ مع اآلخريف بطريقة مبلئمة،
أم القدرة عمى التصرؼ بشكؿ فعاؿ اجتماعيان. Marlowe, 1985( .
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 5.2.1.2أبعاد الذكاء االجتماعي
حدد مارلك ( Marlowe, 1985مف خبلؿ دراسة عامميو ،خمسة أبعاد لمذكاء االجتماعي ،تمثمت
في اآلتي:
• االىتماـ االجتماعي :يشير إلى ميكؿ الشخص في أم مجمكعة بشرية
• الميارات االجتماعية :كتشير إلى قدرة الفرد عمى استخداـ ميارات التفاعؿ االجتماعي الكؼء مع
اآلخريف
• ميارات التعاطؼ :كتشير إلى فيـ أفكار كمشاعر اآلخريف ،كالتعاطؼ معيـ
• القمؽ االجتماعي :كيشير إلى مستكل قمؽ الفرد كخبرتو في مختمؼ المكاقؼ االجتماعية
• المشاعر الكجدانية :كتشير إلى قدرة الشخص عمى اإلد ارؾ ،أك التنبؤ بردكد أفعاؿ اآلخريف عمى
سمككو نحكىـ.
كيمكف تمخيص األبعاد المككنة لمذكاء االجتماعي مف خبلؿ مراجعة الدراسات كالبحكث التي أجريت
في ىذا المجاؿ عمى النحك التالي(أبك حبلكة: 2005 ،
• الحساسية لشعكر اآلخريف كاحتراـ حقكقيـ ككجية نظرىـ مع اإلخبلص كاالىتماـ بيـ كالقدرة عمى
تحمؿ المسؤكلية االجتماعية.
• التميز بالميارات االجتماعية كمنيا ميارة تحديد األىداؼ كانجازىا كميارات التكاصؿ كالقيادة.
• الكفاءة االجتماعية كالتي تعتبر مرادفة لمذكاء االجتماعي كالتي تتضح في التكيؼ االجتماعي كالقدرة
عمى التخطيط االجتماعي كاالىتماـ كالمشاركة االجتماعية.
• المفيكـ المكجب عف الذات كالتككيدية كالحفاظ عمى كينكنة الذات في المكاقؼ االجتماعية(.
 6.2.1.2مظاىر الذكاء االجتماعي
أ .المظاىر العامة كىي كما حددىا زىراف(  2000كما يأتي:
• التكافؽ االجتماعي :كيعني السعادة مع اآلخريف ،كااللتزاـ بأخبلقيات المجتمع ،كمسايرة المعايير
االجتماعية ،كاالمتثاؿ لقكاعد الضبط االجتماعي ،كتقبؿ التغير االجتماعي ،كالتفاعؿ االجتماعي
السميـ ،كالعمؿ لخير الجماعة كالسعادة الزكجية ،مما يؤدم إلى تحقيؽ الصحة االجتماعية.
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• الكفاءة االجتماعية :كتتضمف الكفاح االجتماعي ،كبذؿ كؿ جيد لتحقيؽ الرضا في العبلقات
االجتماعية ،كتحقيؽ تكازف مستمر بيف الفرد كبيئتو االجتماعية إلشباع الحاجات الشخصية
كاالجتماعية
• المسايرة :كتتضمف االلتزاـ سمككيان بالمعايير االجتماعية في المكاقؼ كالمناسبات.
• آداب السمكؾ األخبلقي :كىك ما يعرؼ باإلتيكيت ،كيتضمف اتباع السمكؾ المرغكب اجتماعيان،
كأصكؿ المعاممة كالتعامؿ السميـ مع اآلخريف ،كأساليبو كفنياتو كذلؾ يتضح في قكؿ رسكؿ اهلل صمي
ااهلل عميو كسمـ في الحديث الشريؼ" :الديف المعاممة".
ب .المظاىر الخاصة كىي كما حددىا المطيرم( 2010كما يأتي:
• كفاءة التصرؼ في المكاقؼ االجتماعية :فالشخص في تفاعمو مع اآلخريف يكاجو مكاقؼ مختمفة،
كعميو أف يسمؾ فييا سمككا معينان ،فالشخص الذم يحسف التصرؼ في مثؿ ىذه المكاقؼ ،أك تبعان
لمعايير معينة ،ىك الشخص الناجح في التعامؿ مع اآلخريف ،كالذم يتمتع بالقدرة عمى التعامؿ معيـ.
• فيـ حالة المتكمـ النفسية :ذلؾ أف األفراد يختمفكف مف حيث القدرة عمى إدراؾ مشاعر اآلخريف،
كالتعرؼ عمى حاالتيـ النفسية مف حديثيـ ،كلذلؾ فإف الشخص الناجح في التعامؿ مع اآلخريف ىك
األقدر عمى إدراؾ ىذه الحاالت بسيكلة ،كىك األكثر ذكاء مف الناحية االجتماعية مف الشخص
العادم.
• اإلدراؾ االجتماعي :كيتجمى في قدرة الشخص عمى تفسير السمكؾ الصادر عف اآلخريف ،كداللتو
الخاصة تبعان لمسياؽ الذم صدر فيو ىذا السمكؾ.
• فيـ السمكؾ االجتماعي :كيتمثؿ في القدرة عمى مبلحظة السمكؾ اإلنساني ،كالتنبؤ بو مف خبلؿ
بعض المظاىر ،فالشخص الذكي اجتماعيان يستطيع أف يتعرؼ عمى حالة المتحدث مف خبلؿ بعض
اإلشارات البسيطة التي تصدر عنو ،أك أكضاع معينة لجسمو.
• فيـ التعبيرات اإلنسانية :كتعني قدرة الشخص عمى معرفة الحالة النفسية لآلخريف ،كذلؾ مف خبلؿ
إدراؾ دالالت بعض تعابير الكجو ،أك إيماءات اليد ،أك أكضاع الجسـ ،أك غير ذلؾ مف المؤشرات
التعبيرية
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 7.2.1.2تنمية الذكاء االجتماعي
أف السمكؾ ىك نتاج لتنشئة اجتماعية ينظميا كيحػرؾ إجراءاتيا ثبلث قكاعد أساسية :ال تتكمـ ،ال
ّ
تثؽ ،ال تشعر .كالرسػالة التػي تنقميػا خبػرات كأنشطة في التنشئة االجتماعية في الكثير مف األسر ،كف
ىادئان ،كؼ عف الكبلـ ،أطع اآلخػريف كىذه المعاممة بدكرىا تؤدم إلى العجز المتعمـ أك المكتسب،
كلذلؾ قد يطكر أك يكتسب األطفاؿ في ظؿ تكاجدىـ في مثؿ ىذه النكعية مف بيئػة التنػشئة االجتماعيػة
كسائؿ تكافؽ غير فعالة؛ تحكؿ المشاعر االنفعالية غير المعبر عنيا إلى أعراض بدنية ظػاىرة كقد
يمجأكف إلى حيؿ الدفاع النفسي غير السكية ،كال شؾ أف افتقادىـ لمنماذج الػسمككية الفعالػة التي تعبر
عف األفعاؿ السمككية غير السكية في التعبير عف مثؿ ىذه االنفعاالت لتصبح في نياية األمر
استخداميا جزءان مف رصيدىـ السمككي ،كيمكف القكؿ عند ىذه النقطػة أف معظميػـ ال يتعممػكف ميارات
التعبير عف االنفعاالت كالمشاعر بصكرة ايجابية ك بصكرة مقبكلة ،كمػا أف األنمػاط األكثر شيكعان في
تكافؽ أطفاؿ األسر التي تتبنى أساليب معاممة كالديػة غيػر سػكية كالتيديد كالضغكط تتمثؿ في
الغضب ،لكـ اآلخريف ،الطاعة العمياء أك اإلذعاف التاـ ،التكتر كالػشركد كعدـ االنتباه ،كتجاىؿ
المشكمة ،كانتقاؿ ىذه األنماط مف اآلباء إلى األبناء ينتج أجياالن تعاني مف ما يصطمح عمى تسميتو
بالعجز السمككي الكظيفي ،كاستمرار ىذه الحمقة المفرغة يفػضي إلػى استقرار أساليب التكافؽ السمبية
م ما يزيد مف اتساع دائرة الكدر النفسي كعدـ الفاعمية االجتماعية لدل ىذه األجياؿ ،كعدـ اتساميـ
بأم معمـ مف معالـ الذكاء االجتماعي(الصاحب. 2011 ،
فعمى سبيؿ المثػاؿ مػا يسمى بنظرية االتساؽ األسرية تعطي الكثير مف األفكار الجديدة فيما يتعمؽ
بمساعدة األفراد عمى تقبؿ ذاتيـ ككذلؾ نظرية التعمـ في مفيكـ الميارات االجتماعية بكصفيا مرتكزات
الصحة النفسية اإليجابية ،لذلؾ يمكف تقسيـ مدخؿ تنمية الصحة النفسية اإليجابية لدل األبنػاء عمػى
كجػو الخصكص إلى ثبلثة محاكر :المعب العبلجي ،العبلج األسرم ،التدريب عمى الميارات
االجتماعية ،كبغض النظر عف التبايف في إجراءات ىذه المداخؿ كتكجياتيا إال َّأنيا تتكخى تحقيؽ
نفس الغاية كىي مساندة كدعـ الصحة النفسية اإليجابية لدل األطفاؿ(أبك حبلكة. 2005 ،
كمف جانب آخر َّ
أكد زىراف( 2000عمى أف مف أىـ كاجبات األسرة كالمدرسة ككسػائؿ اإلعػبلـ رعاية
الذكاء االجتماعي كتنميتو لدل أطفالنا كشبابنا ،كذلؾ عػف طريػؽ تعمػيميـ التػصرؼ االجتماعي في
المكاقؼ االجتماعية المختمفة في صكر المعػايير الػسميمة كالقػيـ االجتماعيػة كاألخبلقية كالدينية ،فالبيئة
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الغنية بالمثيرات تعمؿ عمى تفتح كازدىار الطاقة العقمية ،كذلؾ عمى نقيض البيئة الفقيرة في المثيرات،
كما أف العكامؿ االجتماعية تمعب دك انر ىامان في النمك العقمي ،كنكع المثيرات يغذم الذىف ،فاألسرة التي
تكفر ألبنائيا عناصر ثقافية كظركؼ تربكية مناسبة فإنيا تساعد عمى زيادة محتكيات أذىانيـ ،بعكس
األسرة التي تحرـ أبناءىا التربية الصحيحة َّ
فإنيا قد تعكؽ نمكىـ الذىني كتضعؼ محتكاه .كيضيؼ
زىراف أف الذات تنمك مف خبلؿ التفاعؿ االجتماعي ،نتيجة كضع الفرد في سمسمة مف األدكار
االجتماعية َّ
فإنو يتعمـ أف يرل بنفسو المكاقؼ االجتماعية المختمفة  ،كفي كؿ منيا يتعمـ المعايير
االجتماعية كالتكقعات السمككية.
 7.2.1.2قياس الذكاء االجتماعي
لقد نبو ثكرندايؾ "" Thorindikمنذ كقت مبكر إلى مشكبلت قياس الذكاء االجتماعي ،فقد استبعد
صراحة استخداـ االختبارات المفظية كعبر عف شكككو في استخداـ الصكر كمحتكل تتألؼ منيا ىذه
أف القدرة عمى معرفة
االختبارات تحؿ محؿ الحياة الكاقعية ،أما سبيرماف"" Spermanفكاف يرل ّ
الحاالت العقمية كالكجدانية لآلخريف يمكف قياسيا باختبارات مف نكع التفسيرات عند بينيو كاكماؿ
الصكر عند ىيمي "" Hillyكالتي تتضمف التفاعؿ الشخصي  .ففي اختبار التفسيرات نجد مجمكعة مف
الصكر تتطمب مف المفحكص إدراؾ ما يحدث كاستنتاج ما حدث مف قبؿ كالتنبؤ بما سيحدث بعد ذلؾ
كقد سجؿ سبيرماف بعض النتائج التي تكصؿ إلييا مف دراسة مثؿ ىذه االختبارات كالتي استنتج منيا
أف ىذه االختبارات تقيس شيئان مشتركان إلى جانب اشتراكيا في العامؿ العاـ (أبك حطب. 1991 ،
ّ
كمف ىنا أرجع فكرد كتيساؾ ( ، Ford & Tisak, 1983صعكبة قياس الذكاء االجتماعي إلى
سببيف ،ىما اختبلؼ الذكاء االجتماعي عف الذكاء العاـ أك الذكاء الدراسي ،ك ّأنو لذلؾ لـ ييتـ بو
أف االعتماد عمى
الباحثكف مف حيث التعريؼ ،أك مف حيث كضع أدكات قياس مناسبة لو ،كاعتقاد ّ
االختبارات المفظية في قياس الذكاء االجتماعي ،قد ال يككف مبلئمان لقياسو فعبلن ،حيث يدخؿ في ذلؾ
الذكاء المجرد.
كمف أىـ كسائؿ قياسو التي خمص إلييا عمماء النفس كالميتميف بيذا المجاؿ كما بينيا (أبك حطب،
 1991كما يأتي"
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 .1مقياس جورج واشنطن لمذكاء االجتماعي:
كلعمو االختبار الميـ الذم ظير في الميداف لقياس الذكاء االجتماعي متأث انر بأفكار ثكرندايؾ كقد عدؿ
في عاـ "" ،1931ثـ ظيرت صكرة مف المقياس عاـ ""، 1949كيتألؼ ىذا االختبار مف المككنات
الخمسة التالية كما بينيا القدرة عمى إصدار األحكاـ في المكاقؼ االجتماعية ،أم قدرة الشخص عمى
تحميؿ المشكبلت المرتبطة بالعبلقات االجتماعية كاختيار أفضؿ الحمكؿ المناسبة ليا ،كيقيس ىذه
القدرة اختبار لفظي ،كالقدرة عمى التعرؼ عمى حالة المتكمـ النفسية مف العبارات التي يقكليا كتقاس
باختبار لفظي أيضان ،كالقدرة عمى مبلحظة السمكؾ اإلنساني كاالستفادة مف ىذه الخبرات االجتماعية
في فيـ السمكؾ االجتماعي كيقيسيا اختبار لفظي ،كركح المرح كالمداعبة أم قدرة الفرد عمى إدراؾ
كتذكؽ النكات ،كالقدرة عمى تذكر األسماء كالكجكه كيقيسيا اختبار صكر.
 .2االختبارات العممية لمذكاء االجتماعي:
قاـ جيمفكرد كأكسكليفاف بتطبيؽ عدة اختبارات لمجانب السمككي مف "أنمكذج بناء العقؿ" في سبيؿ
التكصؿ الختبارات مبلئمة لقياس الذكاء االجتماعي ،كأمكف بالفعؿ استخبلص ستة عكامؿ مستقمة
لمذكاء االجتماعي ،تقيسيا االختبارات التالي( :استخبلص التعبير الصحيح كالكاريكاتير الناقص
كالتفسيرات االجتماعية كالتنبؤ بالحدث البلحؽ كالصكر الناقصة كابداؿ الصكر .
 8.2.1.2النظريات المفسرة لمذكاء االجتماعي
 .1النظرية الضمنية :كتشمؿ أربع أفكار رئيسة ،تمثؿ خصاؿ الشخص الذكي اجتماعيان ،كما ذكرىا
فكرد ) (Ford& Tisak, 1983في دراستو عف طبيعة الذكاء االجتماعي كىي أف يككف حساسان
لمشاعر اآلخريف ،كأف يحترـ حقكقيـ ككجية نظرىـ ،كأف يككف مخمصان ليـ كميتمان بيـ ،كأف يككف
شخصان يعتمد عميو ،كأف يتميز بقدر عاؿ مف المسؤكلية االجتماعية ،كأف تككف لديو ميارات كسيميو
جيدة ،أم يعرؼ كيؼ يتـ إنجاز األعماؿ ،كأف يمتمؾ ميارات اتصاؿ إنساني عالية الكفاءة ،كيستطيع
أف يحدد أىدافو كلديو قدرات قيادية ،كأف تتكفر لديو الكفاءة االجتماعية ،كتعني السيكلة االجتماعية،
كالتي تشتمؿ عمى عدة خصائص منيا تمتع الفرد بالمشاركة في األنشطة االجتماعية ،كاالندماج فييا،
كأف يككف ِّ
متكيفان اجتماعيان منفتحان عمى الناس كأف يككف سيبلن معيـ ،كقكة التأثير النفسي ،كالتي تشير
إلى خصائص مثؿ :مفيكـ الذات اإليجابي كأف يككف لديو استبصار جيد بذاتو كالنظرة الكاقعية لمحياة.
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 .2النظرية الظاىرية :كتؤكد عمى مجمكعتيف مف القدرات التي يتميز بيا الشخص الذكي اجتماعيان،
كىي سيكلة التكيؼ كتتمثؿ في القدرة عمى التكيؼ مع أم مجمكعة بشرية ،كالتأقمـ معيا ،كقكة
الشخصية كتتمثؿ في التصرؼ الجيد في المكاقؼ االجتماعية(جابر. 1997 ،
 .3نظرية جيمفورد :الذم أكضح (مف خبلؿ أنمكذج بناء العقؿ أف الذكاء االجتماعي نكع مستقؿ عف
التحصيؿ األكاديمي ،كالذكاء العاـ ،كعف الجكانب المعرفية األخرل (جابر. 1997 ،
التي قدميا جاردنر"" Gardnerكالتي تتضمف ما أسماه "ذكاء العبلقات المتبادلة بيف األشخاص"
باعتباره الذكاء االجتماعي" كالذم يشمؿ عددان مف القدرات ،مثؿ استشفاؼ المشاعر اإلنسانية،
كالدكافع ،كالحالة النفسية أك المزاجية لآلخريف ،كالقدرة عمى بناء العبلقات الناجحة مع اآلخريف ،كعمى
العمؿ كعضك فاعؿ في فريؽ ،كالقدرة عمى إبداء التعاطؼ مع اآلخريف(جابر. 2003 ،
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 2.2الدراسات السابقة:
مف خبلؿ مراجعة الد ارسات السابقة كاألدب التربكم ،كجدت الباحثة أف الدراسات التي تناكلت العبلقة
بيف أساليب المعاممة الكالدية كالذكاء االجتماعي قميمة في الكطف العربي ،مقارنة بالدراسات التي
تحدثت عف أساليب المعاممة الكالدية بشكؿ مستقؿ ،كالذكاء االجتماعي بشكؿ مستفؿ ،أك ارتباطيما
بمتغيرات أخرل ،سيتـ عرضيا مف األحدث إلى األقدـ كقد تـ تقسيميا إلى دراسات عربية كأجنبية عمى
النحك التالي.
 1.2.2الدراسات التي تناولت العبلقة بين المعاممة الوالدية والذكاء االجتماعي:
اء العربية أك األجنبية التي تناكلت العبلقة بيف المعاممة الكالدية كالذكاء
ىنالؾ القميؿ مف الدراسات سك ن

االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية ،حيث تعد ىذه الدراسة مف أكائؿ الدراسات في البيئة
الفمسطينية-عمى حد عمـ الباحثة.
دراسة باطا ( 2018ىدفت الدراسة إلى فحص العبلقة بيف الذكاء االجتماعي كأنماط المعاممة الكالدية
لدل طمبة الجامعة الياشمية ،كما ىدفت التعرؼ إلى إذ كاف ىنالؾ فركؽ في مستكل الذكاء
االجتماعي يعزل لمتغير النكع االجتماعي ،التخصص األكاديمي ،المستكل الدراسي .تككنت عينة
الدراسة مف ( 613طالب كطالبة مف طمبة الجامعة الياشمية لمعاـ الدراسي( ، 2017 -2016حيث
تـ استخداـ مقياسيف بعد ترجمتيـ لمذكاء االجتماعي كأنماط المعاممة الكالدية .كأشارت النتائج كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الذكاء االجتماعي تعزل لمتغير النكع االجتماعي في
بعدم(معالجة المعمكمات االجتماعية لصالح الذككر ،كالكعي االجتماعي لصالح اإلناث  ،كأظيرت

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير النكع االجتماعي في بعد(الميارات االجتماعي ،
كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أبعاد الذكاء االجتماعي تعزل لمتغير التخصص االكاديمي
لصالح التخصصات العممية ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء االجتماعي تعزل
أف نمط المعاممة الكالدية السائد لدل طمبة
لمتغير المستكل الدراسي ،كقد أظيرت نتائج الدراسة ّ
الجامعة الياشمية ىك النمط الديمقراطي ،ككذلؾ أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ايجابية بيف أنماط
المعاممة الكالدية ،كعدـ كجكد عبلقة ارتباطية بيف بعد الميارات االجتماعية كأنماط المعاممة الكالدية
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ككجكد عبلقة عكسية بيف النمط الديمقراطي كبعد البعد االجتماعي ،ككجكد عبلقة ارتباطية بيف نمطي
التسمطي كالديمقراطي كالذكاء االجتماعي ككؿ.
دراسة ثركاس كاخركف ( Terwase et al, 2016ىدفت الدراسة إلى فحص أنماط المعاممة الكالدية
كالذكاء االجتماعي مف حيث متغير النكع االجتماعي لدل المراىقيف ،كتككنت عينة الدراسة مف
( 294طالب كطالبة مف طمبة المدارس في كالية بينك في نيجيريا .كبينت نتائج الدراسة كجكد ارتباط
بيف أنماط المعاممة الكالدية(الديمقراطي ،التسمطي ،الفكضكم كالذكاء االجتماعي.
دراسة ذاككر كاخركف ( Thakur et al, 2013ىدفت الدراسة إلى فحص أنماط المعاممة الكالدية
كالذكاء االجتماعي لدل المراىقيف ،حيث تككنت عينة الدراسة مف( 200طالب كطالبة مف طمبة
المدارس في اليند ،كتـ استخداـ مقياس الذكاء االجتماعي كمقياس الميارات المعاممة الكالدية .كبينت
نتائج الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف الذكاء االجتماعي كأنماط المعاممة الكالدية.
 2.2.2الدراسات التي تناولت المعاممة الوالدية:
أوالً :الدراسات العربية :
دراسة الميايرة ( 2019ىدفت الدراسة التعرؼ إلى األساليب الكالدية كعبلقتيا بالذكاء األخبلقي لدل
طمبة الصؼ العاشر في محافظة المفرؽ في االردف ،تككنت العينة مف ( 500طالب كطالبة مف
طمبة الصؼ العاشر المنتظميف خبلؿ العاـ الدراسي( ، 2017حيث تـ اختيار العينة بالطريقة
العشكائية العنقكدية .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ مقياس الذكاء األخبلقي (الناصر2009،
كمقياس المعاممة الكالدية (حمداف . 2012 ،كأظيرت النتائج أف األسمكب الحازـ كاف مرتفعا عند
طمبة الصؼ العاشر ثـ يميو االسمكب المتسمط كالمتساىؿ ،ككجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة احصائية
بيف الذكاء االخبلقي كاألسمكب الحازـ .
دراسة الطماكم( 2017ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف اضطراب اليكية كاالتزاف االنفعالي
باختبلؼ أساليب المعاممة الكالدية لدل المراىقيف مف طمبة المرحمة الثانكية .كتككنت عينة الدراسة مف
المراىقيف التي تتراكح أعمارىـ بيف ( 18-15سنة ،كشممت العينة (200

طالب طالبة في مصر،

حيث تـ تقسيـ ىذه العينة إلى مجمكعتيف :المجمكعة األكلى :كتشمؿ عينة الدراسة االستطبلعية ،كيبمغ
أما المجمكعة الثانية :كشممت عينة الدراسة األساسية كبمغت( 150طالبان
عددىـ ( 50طالب كطالبةّ ،
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كطالبة .أظيرت نتائج الدراسة :عدـ اختبلؼ درجة اضطراب اليكية تبعان لمتغير النكع لدل عينة مف
المراىقيف كايضان عدـ اختبلؼ درجة استخداـ أساليب المعاممة الكالدية السمبية تبعان لممستكل التعميمي
لؤلـ كاألب ،كتبيف كجكد عبلقة إيجابية بيف اضطراب اليكية كبيف أساليب المعاممة الكالدية السمبية.
دراسة بكير( 2013ىدفت الدراسة التعرؼ إلى االتجاىات الكالدية كما يدركيا األبناء كعبلقتيا
بالسمكؾ اإليجابي لدل طمبة المرحمة الثانكية بمحافظة الكسطى .ككذلؾ التعرؼ إلى الفركؽ في
االتجاىات الكالدية تبعان لبعض المتغيرات الديمغرافية (النكع االجتماعي-حجـ األسرة -عمؿ الكالديف-
الدخؿ الشيرم لؤلسرة-مستكل تعميـ الكالديف -التخصص كأخي انر الكشؼ عف مستكل االتجاىات
الكالدية ،كالسمكؾ االجتماعي اإليجابي لدل أفراد العينة.
بينت نتائج الدراسة مدل شيكع االتجاىات الكالدية كما يدركيا األبناء لدل أفراد العينة مف خبلؿ
استخداـ المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي الستجابات أفراد العينة عمى مقياس
االتجاىات الكالدية كما يدركيا األبناء(بصكرتي األب كاألـ  ،حيث تراكحت األكزاف النسبية بيف(
 ، %2،63- %1،56ككانت أكثر األساليب شيكعان ،أسمكب الحماية الزائدة في أعمى المراتب
االتجاى ات الكالدية كما يدركيا األبناء .كقد تـ قياس كمعرفة مستكل السمكؾ اإليجابي لدل أفراد العينة
كمف خبلؿ استخداـ الباحث المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ،كالكزف النسبي الستجابات أفراد
العينة عمى مقياس السمكؾ االجتماعي اإليجابي ،ككاف السمكؾ اإليجابي لدل أفراد عينة الدراسة مف
طمبة المرحمة الثانكية بالمحافظة الكسطى ،يقع عند مستكل جيد بكزف نسبي ( . %81كيأتي بعد
التعاطؼ في المرتبة األكلى بكزف نسبي( ، %3،81كفي المرتبة الثانية يأتي اإليثار(. %9،80
دراسة أبك مرؽ كأبك عقيؿ ( 2012ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف أساليب المعاممة الكالدية
كالحالة المزاجية لدل طمبة جامعة الخميؿ ،كالتعرؼ إلى أىـ أساليب المعاممة كالتنشئة الكالدية كأىـ
المظاىر المزاجية التي يمتاز بيا طمبة جامعة الخميؿ .ككذلؾ الكشؼ عف الفركؽ في كؿ مف (النكع
االجتماعي ،مستكل الدخؿ ،المستكل الدراسي ،الكمية ،مكاف السكف

مستخدمان عينة قكاميا

( 308طالبان كطالبة اختيركا بالطريقة العشكائية الطبقية ،طبؽ عمييـ اداتيف كىما :استبياف أساليب
المعاممة الكالدية كالثاني اختبار الحالة المزاجية لممراىقيف .اظيرت نتائج الدراسة عف فعالية أسمكب
التدعيـ عند كؿ مف األب كاألـ كخصكصان نحك التعميـ .كبينت النتائج أف أفراد العينة مف طمبة الخميؿ
يمتازكف بحالة م ازجية إيجابية بشكؿ عاـ ،كبينت عدـ كجكد عبلقة ارتباطية قكية بيف أساليب المعاممة
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الكالدية كالحالة المزاجية ألفراد العينة ،في حيف تبيف أف ىنالؾ فركقان جكىرية في استخداـ أسمكب
التدعيـ لمحالة المزاجية ،كأف ىنالؾ فركقان في استخداـ أسمكب العقاب بالحالة المزاجية لدل الطمبة
كلكنيا ليست قكية .كذلؾ أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ في كؿ مف (النكع االجتماعي ،مستكل
الدخؿ ،المستكل التعميمي ،الكمية ،مكاف السكف  ،كبينت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان في
أبعاد أساليب التنشئة الكالدية كالحالة المزاجية لدل طمبة جامعة الخميؿ إال في بعد عقاب األب كاألـ،
كايضاَ بينت تأثير األـ عمى الحالة المزاجية االيجابية لدل األبناء الطمبة بأنيا أفضؿ مف تأثير األب.
دراسة ابراىيـ ( 2012ىدفت الدراسة التعرؼ إلى إدراؾ األبناء ألساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيا
بالشعكر باألمف النفسي ،كذلؾ التعرؼ إلى الفركؽ في إدراؾ األبناء ألساليب المعاممة الكالدية لآلباء
كاألميات ،كمعرفة الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في إدراؾ أساليب معاممة األب كأساليب معاممة األـ
لدم عينة الدارسة .كتمثمت ىذه األساليب في :التفرقة ،التحكـ كالسيطرة التذبذب ،كأساليب المعاممة
السكية .تككنت عينة الدراسة مف (581

طالب كطالبة مف طمبة السنة الثانية ثانكم ( 178ذككر

ك( 403إناث ،حيث استخدمت الباحثة مقياس أساليب المعاممة الكالدية بصكرتيو (أ لؤلب ،كالصكرة
(ب لؤلـ لػ (أماني عبد المقصكد ، 1999 ،كمقياس األمف النفسي مف إعداد (شقير. 2005 ،
اظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف أساليب معاممة األـ كأساليب معاممة األب كبيف
مستكل شعكر األبناء باألمف النفسي ،كأظيرت الدراسة كجكد داللة إحصائية بيف اآلباء كاألميات في
أسمكب التفرقة في المعاممة حسب إدراؾ األبناء .كذلؾ تبينت بيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف اآلباء كاألميات في استخداـ كؿ مف أساليب المعاممة المتمثمة في (التحكـ كالسيطرة،
التذبذب ،أساليب المعاممة السكية مف كجية نظر كادراؾ األبناء .كأخي ار أشارت إلى كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف اآلباء كاألميات في أسمكب الحماية الزائدة في المعاممة حسب إدراؾ األبناء .كعدـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الذككر كاإلناث مف األبناء في إدراؾ أساليب المعاممة الكالدية
لؤلب كالمتمثمة في أساليب المعاممة غير السكية.
دراسة العشرم ( 2011ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيا بالذكاء
الكجداني .تككنت عينة الدراسة مف ( 295مف طمبة المرحمة الثانكية مف النكع االجتماعييف (137
ذككر ك( 159إناث مف القسميف األدبي كالعممي في بعض المدارس المصرية .أظيرت نتائج الدراسة:
أف أفضؿ أساليب المعاممة الكالدية االيجابية لمكالديف معان كما يدركيا األبناء ىي (التكجو لؤلفضؿ
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،التشجيع كالتسامح  ،ككانت جميع األساليب السمبية ذات داللة إحصائية عكسية كأىميا (اإليذاء
الجسدم ثـ القسكة كالتدليؿ كالحرماف كاإلذالؿ كتفضيؿ االخكة كالرفض كأخي انر اإلشعار بالذنب كالحماية
الزائدة كالتدخؿ الزائد .
دراسة عابديف ( 2010ىدفت الدراسة الكشؼ عف االتجاىات الكالدية في التنشئة االجتماعية في
جنكب الضفة الغريبة/فمسطيف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت استبانة مككنة مف ( 60فقرة بنمكذجيف
لؤلب كلؤلـ لقياس االتجاىات الكالدية في التنشئة االجتماعية ،حيث تـ تكزيعيا عمى عينة طبقية
عشكائية مف طمبة الصؼ الثاني ثانكم في المدارس الحككمية في محافظة الخميؿ بمغت ( 423طالبان.
أكدت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في متكسطات استجابات الطمبة تبعان لمجنس لصالح
اإلناث مقارنة مع الذككر ،كتبعان لفرع الدراسة لصالح الفرع العممي في بعد الديمقراطية –التسمط كلفرع
العمكـ االنسانية في بعد الحماية الزائدة-االىماؿ ،كتبعان لممستكل االقتصادم في البعد الديمقراطية –
التسمط لصالح أبناء األسر ذات الدخؿ المتكسط كالدخؿ فكؽ المتكسط مقارنة مع ذكم الدخؿ
المنخفض ،كتبعان لممستكل التعميمي لؤلب في بعد الديمقراطية -التسمط ايضاَ لصالح ذكم المستكل
التعميمي األعمى ،بينما لـ تكف ىناؾ فركؽ دالة احصائيان تبعان لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ.
دراسة الدكيؾ( 2008ىدفت الرسالة التعرؼ إلى أساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيا بالذكاء كالتحصيؿ
الدراسي لدل األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المتأخرة .كتككنت عينة الدراسة مف ( 200طفؿ مف تبلميذ
المرحمة االبتدائية في مدينة غزة .كاستخدـ الباحث عدة أدكات :مقياس اإلساءة كاإلىماؿ ،كاختبار
الذكاء المصكر ،كاختبار الذكاء االنفعالي ،كاختبار الذكاء االجتماعي .كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى
أف سكء المعاممة الكالدية كاإلىماؿ تؤدم إلى التقميؿ مف الذكاء العاـ كمف الذكاء االجتماعي كمف
التحصيؿ الدراسي.
ثانياً :الدراسات األجنبية:
دراسة احساف كاخركف ( Ehsan et al, 2012ىدفت الدراسة إلى فحص أساليب المعاممة الكالدية
كعبلقتيا بالصحة العامة لؤلبناء ،كلتحقيؽ ذلؾ تـ اختيار عينة بشكؿ عشكائي مف مدارس طيراف كبمغ
عددىا ( 400طالب كطالبة ( 200طالب ك( 200طالبة .كقد استخدـ الباحث استبانة بيرج لمصحة
العامة كمقياس أساليب التعامؿ الكالدية .كبينت النتائج اف الصحة العامة لمطمبة الذيف تعرضكا
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ألساليب تنشئة كالدية استبدادية كمتساىمة كانت متشابية ،بينما كانت الصحة العامة لمطمبة الذيف
تعرضكا ألساليب كالدية حازمة أفضؿ مف لمطمبة الذيف تعرضكا ألساليب متساىمة كاستبدادية .كأخي انر
بيف النتائج أف زيادة المعرفة كالعمـ لدل الكالد تؤدم لزيادة الكعي بخصكص أسمكب التنشئة المعتمد
لتربية األبناء.
دراسة الزارديس كاخركف (,2011

 Lazarides et alىدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر الكالدية في

رفع الدافعية كالقيـ نحك التعميـ .كقد استخدـ الباحثكف أداة اإلستبانة عمى عينة بمغ حجميا (2120
طالبان مف المدارس األساسية الدنيا في جيفيسكاال في فينمندا .كتكصمت نتائج الدراسة إلى أنو كمما
زادت المعتقدات اإليجابية نحك التعميـ لدل الكالديف تزيد الدافعية كالقيـ نحك التعميـ لدل األبناء ،ككذلؾ
تزيد المقدرة الميارات التعميمية ،كتزيد القيـ اإليجابية لدل األبناء نحك التعمـ.
دراسة بيرغ ( Berg,2011ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف المعاممة الكالدية كالتطكر العاطفي
االجتماعي لؤلطفاؿ بعمر ما قبؿ المدرسة ،كلتحقيؽ ذلؾ اختار الباحث عينة مككنة مف( 14أـ كأب،
كاستخدـ مقياس أساليب المعاممة الكالدية الذم يقيس ثبلث أساليب(التسمطي ،الحازـ ،كالمتساىؿ ،
ككانت النتائج باف الكالديف الذيف يتبعكف أسمكب تربية حازـ يككف ألكالدىـ تطكر عاطفي اجتماعي
أفضؿ مف بقية األكالد ممف كالدييـ يتبعكف األساليب الباقية.
دراسة كزاؾ كدكغاف ( Kazak &Dogan, 2010ىدفت الدراسة إلى التحقؽ العبلقة ميارات اتخاذ
القرار لدل الطمبة كاألساليب الكالدية ،أيضا التعرؼ إلى العكامؿ المؤثرة عمى كؿ مف ميارات اتخاذ
القرار كاألساليب الكالدية .لتحقيؽ ىذه األىداؼ اختار الباحثاف عينة مككنة مف (  152طالبا كطالبة
مف طمبة الجامعة في ايطاليا 99( ،مف إناث ك( 53ذككر كقاـ الباحثاف باستخداـ مقياسيف :أساليب
المعاممة الكالدية كمقياس اتخاذ القرار مف عداداىما .كأكضحت نتائج الدراسة بأ ّف أسمكب التكجو
الديمقراطي ىك المسيطر بيف كؿ االتجاىات.
دراسة ميمز( Mills, 2010ىدفت الدراسة التعرؼ إلى تأثير األنماط الكالدية عمى كؿ مف مركز
ضبط كالكفاءة الذاتية ،كالتكيؼ االكاديمي لدل عينة مف طمبة جامعة  Auburnفي الكاليات المتحدة
األمريكية ،بمغت مئة طالبان كطالبة ،حيث بينت نتائج الدراسة عمى عدـ كجكد قدرة تنبؤية لؤلنماط
الكالدية بالكفاءة الذاتية كالتكيؼ االكاديمي لدل طبة عينة الدراسة.
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 2.2.2الدراسات التي تناولت الذكاء االجتماعي
أوالً :الدراسات العربية
دراسة جاسـ كلمكزة( 2018ىدفت الدراسة التعرؼ إلى عبلقة التسامح بالذكاء االجتماعي لدل طمبة
المرحمة االبتدائية .حيث تككنت عينة الدراسة مف( 500طالب كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية
العشكائية ،كتـ اعداد أداتي بحث الدراسة :مقياس التسامح اعتمادان عمى نظرية البكرت كمقياس الذكاء
االجتماعي اعتمادان عمى نظرية تكني بكزاف ،حيث تككف مقياس التسامح بصكرتو النيائية مف (20
فقرة ،كمقياس الذكاء االجتماعي بصكرتو النيائية مف ( 20فقرة .كأظيرت نتائج الدراسة ما يمي :اف
طمبة الصؼ السادس االبتدائي يتمتعكف بمستكل جيد مف التسامح كالذكاء االجتماعي .كأيضان ىنالؾ
فركؽ دالة احصائية تبعا لمتغير النكع االجتماعي في مقياس التسامح لصالح االناث .كعدـ كجكد
تفاعؿ بيف متغيرم النكع االجتماعي كالمستكل االقتصادم .ككذلؾ كجكد فركؽ في المستكل
االقتصادم لعينة الدراسة في مقياس الذكاء االجتماعي .كأخي انر كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف
التسامح كالذكاء االجتماعي.
دراسة ُكبلب ( 2016ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف الذكاء االجتماعي كأبعاده (معالجة
المعمكمات االجتماعية ،الكعي االجتماعي ،الميارة االجتماعية  ،كتقدير الذات كمستكل الطمكح
األكاديمي كأبعاده(التفاؤؿ ،المقدرة عمى كضع األىداؼ ،تقبؿ الجديد ،تحمؿ اإلحباط ،تجاكز العقبات
األسرية كاألكاديمية لدل المراىقيف الفمسطينييف ،حيث تككنت العينة مف( 778مراىؽ ،تتراكح
أعمارىـ ما بيف ( 18-13سنة مف كبل النكع االجتماعييف .كاستخدـ الباحث مقياس  tromsoلقياس
الذكاء االجتماعي كمقياس الجبكرم لمستكل الطمكح األكاديمي .كقد أظيرت النتائج أف ىنالؾ عبلقة
تبادلية ثنائية بيف الذكاء االجتماعي كتقدير الذات ،كأظيرت النتائج كجكد ارتباط بيف بعد معالجة
المعمكمات االجتماعية كمستكل الطمكح االكاديمي.
دراسة بف فيحاف ( 2014ىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف الذكاء االجتماعي كاألمف النفسي
لدل طمبة جامعة القسيـ في ضكء المتغيرات ،كذلؾ إلى تحديد مستكل األمف النفسي لدل الطمبة.
تككنت العينة مف ( 148طالب ،حيث استخدـ الباحث مقياس األمف النفسي مف إعداد(الدليـ
كالفاركؽ ، 1993،كمقياس الذكاء االجتماعي مف إعداد (أبك ىاشـ . 2008،أشارت نتائج الدراسة
إلى كجكد عبلقة ايجابية ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف األمف النفسي كالذكاء االجتماعي ،كذلؾ
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بينت النتائج كجكد عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف كؿ مف األمف النفسي بعدم الذكاء
االجتماعي(معالجة المعمكمات االجتماعية ،كحؿ المشكبلت االجتماعية  ،كتبيف أف العبلقة بيف كؿ
مف األمف النفسي كالكعي االجتماعي غير دالة إحصائية.
دراسة عسقكؿ ( 2009ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الذكاء االجتماعي كعبلقتو بالتفكير الناقد كبعض
المتغيرات لدل طمبة الجامعة (اإلسبلمية ،األزىر ،األقصى  .تألفت العينة مف ( 381طالب كطالبة،
كتـ اختيارىـ عشكائيان .كقد بينت النتائج كجكد مستكل متدني مف الذكاء االجتماعي لدل أفراد العينة،
كما أظيرت النتائج كجكد عبلقة ذات داللة احصائية بيف الذكاء االجتماعي كالتفكير الناقد.
دراسة راضي( 2003ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر سكء المعاممة كاىماؿ الكالديف عمى الذكاء
(المعرفي كاالنفعالي كاالجتماعي لؤلطفاؿ .تككنت عينة الدراسة مف ( 600طالب مف المرحمتيف
االبتدائية كاالعدادية في المدارس المصرية .التي تـ اختيارىا بالطريقة العشكائية .كقد استخدمت
الباحثة مقياس الذكاء المصكر كاختبار الذكاء االنفعالي لؤلطفاؿ ،كاختبار الذكاء االجتماعي لؤلطفاؿ،
باإلضافة إلى استخداـ مقياس سكء المعاممة مف إعداد الباحثة .كقد تكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات األطفاؿ األكثر تعرضان لسكء المعاممة كاىماؿ الكالديف
كمتكسط درجات األطفاؿ األقؿ تعرضان لسكء المعاممة كاإلىماؿ في عكامؿ الذكاء االجتماعي
(الحساسية االنفعالية ،الضبط االجتماعي االنفعالي ،الحساسية االجتماعية ،كادرجة الكمية كذلؾ لصالح
األطفاؿ األقؿ تعرضان لسكء المعاممة كاىماؿ الكالديف.
دراسة المغازم ( 2002ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الذكاء االجتماعي كعبلقتو باألصالة كالتحصيؿ
الدراسي لدل طالبات المرحمة الثانكية .شممت العينة ( 130طالبة مف طالبات المرحمة الثانكية في
مدرسة المحمة الكبرل لمبنات(مصر  .كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة دالة إحصائيان بيف
األصالة كالذكاء االجتماعي كالتحصيؿ الدراسي لدل طالبات المرحمة الثانكية.
ثانياً :الدراسات األجنبية
دراسة امينبككر( Aminpoor, 2013ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الذكاء االجتماعي كعبلقتو بالسعادة،
حيث تككنت العينة مف ( 266طالب كطالبة مف جامعة(بأياـ نكر حيث تكزعت عمى ثبلث
تخصصات(عمكـ إنسانية ،عمكـ عامة ،ىندسة  ،بمغ عدد اإلناث ( 130طالبة كعدد الذككر(90
طالب .كأظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيان بيف الذكاء االجتماعي كالسعادة،
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كقد كاف مستكل الذكاء االجتماعي مرتفعان لدل الذككر كاإلناث ،كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان
لمعبلقة بيف الذكاء االجتماعي كالسعادة يعزل لمتخصص العممي.
دراسة ساكسينا ( Saxena et al, 2013ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستكيات الذكاء
االجتماعي لدل طمبة الجامعة في ضكء جنسيـ كتخصصيـ الدراسي ،حيث تككنت العينة مف (120
طالب كطالبة مف مرحمة البكالكريكس في التخصصات العممية كاإلنسانية في جامعة باييمي في الجزء
الغربي مف الببلد ،حيث أطيرت نتائج الدراسة أف مستكل الذكاء االجتماعي كاف مرتفعان عند اإلناث
أكثر مف الذككر ،بينما كاف مستكل الذكاء االجتماعي في جميع األبعاد مرتفعا عند طمبة العمكـ
اإلنسانية أكثر مف طمبة العمكـ كالكميات العممية كخصكصا في أبعاد المرح كالتعاكف كالصدؽ
كالحساسية.
دراسة ديبتي ( Deepti, 2009ىدفت الدراسة التعرؼ إلى الذكاء االجتماعي كعبلقتو بالصحة
النفسية االيجابية .تككنت عينة الدراسة مف ( 300شخص ( 170ذككر ك( 130إناث ،كتـ تقييـ
الصحة النفسية اإليجابية مف خبلؿ قائمة أكسفكرد لمسعادة ،رضا عف الحياة ،كتـ تقييـ الذكاء
االجتماعي مف خبلؿ استخداـ مقياس يضـ األبعاد التالية( :الصبر ،كركح التعاكف كالثقة ك االعتراؼ
مف البيئة االجتماعية ،كالمباقة ،ركح الدعابة ،كالذاكرة  .أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة إيجابية بيف
الصحة النفسية اإليجابية(الرضا عف الحياة  ،أبعاد الذكاء االجتماعي (ركح التعاكف ،كالثقة،
كالحساسية ،الصبر ،كالثقة  ،المباقة ،ركح الدعابة .
دراسة ميجس ( Meijs& jean, 2008ىدفت الدراسة الكشؼ عف العبلقة بيف الذكاء االجتماعي
كالمحيط االجتماعي كاإلنجاز األكاديمي .طبقت الدراسة عمى عينة تتككف مف ( 512طالب كطالبة
تتراكح أعمارىـ بيف ( 15-14استخدـ الباحث في الدراسة مقياس الذكاء االجتماعي كالمحيط
االجتماعي كاإلنجاز األكاديمي .كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد عبلقة ارتباطية بيف الذكاء
االجتماعي كالمحيط االجتماعي كاإلنجاز األكاديمي .باإلضافة إلى إمكانية التنبؤ بالمحيط االجتماعي
مف خبلؿ التفاعؿ بيف الذكاء االجتماعي كاإلنجاز األكاديمي.
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:
 يتضح مف خبلؿ مراجعة الدراسات السابقة باف ىنالؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت مكضكعالمعاممة الكالدية ،كذلؾ يدؿ عمى أىمية المكضكع كأثره عمى مختمؼ مراحؿ النمك كجكانب شخصية
االنساف ،لذا فقد شممت الدراسات السابقة أثر المعاممة الكالدية عمى مختمؼ المراحؿ العمرية لؤلبناء
ابتداء مف الطفكلة المبكرة (ما قبؿ المدرسة  ،مرحمة الطفكلة المتأخرة ،مرحمة المراىقة كالبمكغ كصكال
ن
الى مرحمة التعميـ الجامعي ،كأكجز الدراسات التي تحدثت عف كؿ فئة عمرية كاىدافيا كالتي كانت
بالشكؿ التالي:
• الدراسات التي تناكلت األطفاؿ ما قبؿ سف المدرسة ،كانت عبارة عف دراسة كاحدة ،كىي دراسة
(2011

 Berg,التي ىدفت التعرؼ إلى العبلقة ما بيف أساليب المعاممة الكالدية كالتطكر العاطفي

االجتماعي لؤلطفاؿ.
• الدراسات التي تناكلت عينة األطفاؿ في المرحمة األساسية الى مرحمة الطفكلة المتأخرة ،كانت عبارة
عف ثبلثة دراسات ،كىي دراسة (  Lazarides et al, . 2011ك دراسة (الدكيؾ2008 ،
• الدراسات التي تناكلت مرحمة المراىقة كالبمكغ كانت عبارة عف خمسة دراسات ،كىي دراسة
(الطماكم 2017 ،ك دراسة (بكير 2013 ،كدراسة(ابراىيـ 2012 ،ك دراسة( ehsan & tehrani,
2012

كأخي ار دراسة (عابديف. 2010 ،

• مف حيث األدكات:
فقد تعددت المقاييس التي تـ استخداميا لقياس المعاممة الكالدية منيا :اختبار االتجاىات الكالدية مف
كجية نظر األبناء  ،مقياس أساليب المعاممة الكالدية بصكرتيو (أ لؤلب ،كالصكرة (ب لؤلـ لػ (أماني
عبد المقصكد 1999 ،كمقياس االتجاىات الكالدية ،كالعديد مف المقاييس التي كانت مف تصميـ
الباحثيف.
• مف حيث المتغيرات:
لقد تنكعت المتغيرات كشممت معظميا(:النكع االجتماعي ،العمر ،التخصص ،مكاف السكف ،حجـ
االسرة ،المستكل الدراسي ،عمؿ الكالديف ،مستكل الدخؿ الشيرم لؤلسرة ،مستكل تعميـ الكالديف،
التخصص ،الكمية اسـ الجامعة ،اسـ المدرسة .
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• مف حيث النتائج:
بشكؿ عاـ اشارت نتائج الدراسات التي تناكلت مكضكع المعاممة الكالدية كمتغير مستقؿ الى كجكد
عبلقات طردية بينيا كبيف المتغيرات التابعة ليا.
التعقيب عمى الدراسات التي تناكلت الذكاء االجتماعي:
مف خبلؿ مراجعة الدراسات السابقة بأف ىنالؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت مكضكع الذكاء
االجتماعي ،كذلؾ يدؿ عمى أىميتو عمى الطالب في العممية الدراسية فقد تباينت الدراسات في مختمؼ
مراحؿ الدراسة ابتداء مف المرحمة االبتدائية منييان بالدراسة الجامعية.
من حيث األدوات
تعددت المقاييس التي تـ استخداميا في فحص الذكاء االجتماعي منيا :مقياس الذكاء االجتماعي
كمقياسي  tromsoلقياس الذكاء االجتماعي كفي دراستيف كانت المقاييس كانت مف تصميـ الباحثيف.
من حيث المتغيرات
تعددت المتغيرات في دراسات الذكاء االجتماعي مف حيث الفئة العمرية كالنكع االجتماعي كمكاف
السكف.
مف حيث النتائج بشكؿ عاـ اشارت نتائج الدراسات التي تناكلت مكضكع الذكاء االجتماعي كمتغير
مستقؿ الى كجكد عبلقات طردية بينو كبيف المتغيرات التابعة لو .ككانت ىناؾ افضمية لصالح االناث
تبعا لمتغير النكع االجتماعي.
أوجو التشابو بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 استخداـ مقياسيف كما الدراسة الحالية :أحدىما لممعاممة الكالدية كاألخر لمذكاء االجتماعي استخداـ المنيج الكصفي االرتباطيأوجو االختبلف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
 التركيز عمى دراسة كبل المتغيراف مع بعضميا البعض المعاممة كالذكاء االجتماعي دراسة المتغيراف مع عينة المرحمة الثانكية -مكاف تطبيؽ الدراسة ألكؿ مرة في مدينة القدس كفي فمسطيف
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الفصل الثالث
______________________________________________________________
الطريقة واالجراءات
يتضمف ىذا الفصؿ إجراءات الدراسة التي اتبعتيا الباحثة ،مف حيث المنيج كالمجتمع كالعينة كأدكات
الدراسة كصدقيا كثباتيا ،ككيفية إجراءات الدراسة ،كاألساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا في تحميؿ
النتائج.
1.3منيج الدراسة:
استخدمت الباحثة المنيج الكصفي االرتباطي ،كذلؾ لمبلئمة أغراض الدراسة فيك يمثؿ المشكمة كما
ىي بالكاقع ،يصفيا ثـ يفسرىا ،كمف ثـ التركيز عمى تصنيؼ المعمكمات كتنظيميا كالتعبير عنيا كمان
ككيفان ،مما يسيؿ فيـ العبلقة بيف متغيرات الدراسة.
 2.3مجتمع الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مف كافة الطمبة مف المرحمة الثانكية المككنة مف الصفكؼ( العاشر كالحادم
عشر كالتكجييي ذكك انر كاناثان ،في المدارس الحككمية في مدينة القدس كالبالغ عددىـ ( 2151طالب
لسنة( 2019-2018حسب مديرية التربية كالتعميـ في القدس ،مكزعيف عمى عشر مدارس كما ىك
مبيف في الجدكؿ (: 1.3
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جدكؿ ( 1.3اعداد الطمبة في المدارس في مدينة القدس.
اسم المدرسة

عددىا

1

مدرسة الفتاة الشاممة

 224طالبة

2

مدرسة النظامية

 386طالبة

3

مدرسة طبلئع القدس

 31طالب

4

مدرسة الشابات الثانكية لمبنات

 154طالبة

5

مدرسة الشابات المسممات

 350طالبة

6

ذككر األيتاـ الثكرم

 40طالب

7

مدرسة دار األيتاـ

131طالب

8

بنات الركضة الحديثة االسبلمية

 39طالبة

9

مدرسة بنات أبك بكر

450طالبة

10

مدرسة ذككر اـ طكبا

75طالب

11

مدرسة ذككر عمر بف الخطاب

 271طالب
 2151طالب

المجمكع

 3.3عينة الدراسة:
أوال :عينة الدراسة االستطبلعية:
قامت الباحثة بتطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة استطبلعية قكاميا( 30طالب مف داخؿ مجتمع
الدراسة مف خارج العينة األساسية ،لتحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات قبؿ تطبيقيا نيائيا عمى العينة
النيائية ،كمعرفة الكقت الذم تستغرقو تعبئة األدكات.
ثانيا :عينة الدراسة الفعمية:
تككنت عينة الدراسة مف ( 340طالب كطالبة أم نسبة  %15مف مجتمع الدراسة الكمي ،حيث تـ
استخداـ أسمكب العينة العشكائية العنقكدية ،كفي الجدكؿ( 2.3كصؼ لخصائص العينة الديمغرافية
كتكزيعيا حسب متغيرات الدراسة.
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وصف متغيرات أفراد الدراسة:
جدول ( :)2.3خصائص العينة الديمغرافية وتوزيعيا حسب متغيرات الدراسة

المتغيرات
النكع االجتماعي

الصؼ

مكاف السكف

الكضع االجتماعي لمكالديف

المستكل التعميمي لؤلب

المستكل التعميمي لؤلـ

الفئات

العدد

النسبة المئكية

ذكر

160

47.1

أنثى

180

52.9

العاشر

121

35.6

الحادم عشر

109

32.1

تكجييي

110

32.4

مدينة

150

44.1

قرية

178

52.4

مخيـ

12

3.5

متزكجاف

309

90.9

مطمقاف

20

5.9

أحدىما متكفى

11

3.2

أقؿ مف ثانكم

147

43.2

ثانكم إلى دبمكـ

145

42.6

بكالكريكس فأكثر

48

14.1

أقؿ مف ثانكم

107

31.5

ثانكم إلى دبمكـ

160

47.1

بكالكريكس فأكثر

73

21.5

38

 4.3أدوات الدراسة:
اعتمدت الباحثة في اعدادىا ألدكات الدراسة عمى ما استخدـ في الدراسات السابقة مف أدكات
كمقاييس ،كقد استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية االستبانة كأداة لجمع البيانات ،كبالرجكع إلى
األدبيات تـ استخداـ المقاييس التالية:
 مقياس المعاممة الوالدية:
تـ االطبلع عمى مجمكعة مف المقاييس ذات العبلقة بأساليب المعاممة الكالدية كتـ تبني اختيار مقياس
(الشريفيف ، 2008،المأخكذ مف دراسة (الجكارنة كحمداف 2015،كالمككف مف  30فقرة ،تغطي ثبلثة
أبعاد ألساليب المعاممة الكالدية ،المتسمط ،المتساىؿ ،كالحازـ .كلممقياس صكرتيف متطابقتيف ،أحدىما
تقيس أساليب المعاممة األـ ،كاألخرل تقيس معاممة األب مف كجية نظر الطمبة.
تصحيح المقياس:
اشتممت الصكرة المختصرة المكيفة لمقياس أساليب المعاممة الكالدية عمى ( 30فقرة 15( ،فقرة لؤلب
ك( 15فقرة لؤلـ ،مكزعة بالتساكم عمى ثبلثة أساليب يجاب عمييـ بتدرج خماسي كتتراكح الدرجات
بيف ( 25-5درجة ،فكمما زادت الدرجات كاف مؤش انر عمى أف ىذا األسمكب ىك السائد بيف األساليب
الثبلثة.
 مقياس الذكاء االجتماعي:
بعد االطبلع عمى مجمكعة مف المقاييس ذات العبلقة بالذكاء االجتماعي تـ اختيار مقياس Silvera
et al.2001

لقياس الذكاء االجتماعي  ،كقد تككف المقياس مف ( 21سؤاؿ ،مكزعيف عمى ثبلثة

أبعاد(الميارات االجتماعية ،المعمكمات االجتماعية ،الكعي االجتماعي .
 تصحيح المقياس:تـ استخداـ النمكذج الخماسي في تعبئة فقرات المقياس ككانت الدرجات كاالتي:
(كبيرة جدان ك(كبيرة ك(متكسطة ك(قميمة ك(قميمة جدان  ،ىذا في العبارات االيجابية كىي عبارة
عف( 10فقرات.
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(، 19،18،17،14،10،9،7،6،3

كبشكؿ

في

معككس

العبارات

السمبية

كعددىا

 ، 21،20،16،15،13،12،11،8،5،4،2(11حيث تتراكح درجات ىذا المقياس بيف (21
ك105درجة.
تكزعت االسئمة لثبلث أبعاد ،كؿ بعد يحتكم عمى سبع فقرات كاآلتي:
 .1المعمكمات االجتماعية :االسئمة(19،17،14،9،6،3،1
 .2الميارات االجتماعية  :االسئمة (. 20،18،15،12،10،7،4
 .3الكعي االجتماعي  :االسئمة (. 21،16،13،11،،8،5،2
الخصائص السيكومترية
أكالن :صدؽ مقياس المعاممة الكالدية:
تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة باستخداـ صدؽ المحتكل بأسمكب صدؽ المحكميف حيث تـ عرضيا
عمى ( 12مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة مرفؽ ممحؽ( ، 3كالذيف أبدكا بعض
كبناء عميو تـ إخراج االستبانة بشكميا النيائي مرفؽ ممحؽ( ، 2كتـ التحقؽ مف صدؽ
المبلحظات،
ن

أيضا بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف ( )Pearson correlationلفقرات الدراسة مع الدرجة
األداة ن

الكمية لؤلداة ،كذلؾ كما ىك كاضح في الجداكؿ (. 2 ،1
جدول ( :)3.3نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson correlationلمصفوفة ارتباط فقرات مقياس المعاممة
الوالدية لؤلب مع الدرجة الكمية لؤلداة.
الفقرات

قيمة (ر

الداللة اإلحصائية

الفقرات

قيمة (ر

الداللة اإلحصائية

1

**0.49

0.000

9

**0.47

0.000

2

**0.20

0.000

10

**0.62

0.000

3

**0.52

0.000

11

**0.66

0.000

4

**0.59

0.000

12

**0.43

0.000

5

**0.69

0.000

13

**0.67

0.000

6

**0.45

0.000

14

**0.67

0.000

7

**0.51

0.000

15

**0.60

0.000

8

0.09

0.112

** دالة إحصائيا عند مستكل الداللة 0.05
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تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 3.3إلى أف غالبية قيـ مصفكفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع
معا
الدرجة الكمية لؤلداة كانت دالة
ن
إحصائيا ،مما يشير إلى اتساؽ داخمي لفقرات األداة كأنيا تشترؾ ن
في قياس المعاممة الكالدية المتعمقة باألب.

جدول ( :(4.3نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson correlationلمصفوفة ارتباط فقرات مقياس المعاممة
الوالدية لؤلم مع الدرجة الكمية لؤلداة.
الفقرات

قيمة (ر

الداللة اإلحصائية

الفقرات

قيمة (ر

الداللة اإلحصائية

1

**0.49

0.000

**9

0.57

0.000

2

**0.29

0.000

**10

0.59

0.000

3

**0.41

0.000

**11

0.64

0.000

4

**0.55

0.000

**12

0.40

0.000

5

**0.67

0.000

**13

0.69

0.000

6

**0.54

0.000

**14

0.68

0.000

7

**0.60

0.000

**15

0.61

0.000

8

-0.02

0.734

** دالة إحصائيا عند مستكل الداللة 0.05
أف غالبية قيـ مصفكفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 4.3إلى ّ
معا
الدرجة الكمية لؤلداة كانت دالة
ن
إحصائيا ،مما يشير إلى اتساؽ داخمي لفقرات األداة كأنيا تشترؾ ن

في قياس المعاممة الكالدية المتعمقة باألـ.
صدق مقياس الذكاء االجتماعي:

تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة باستخداـ طريقة صدؽ المحتكل بأسمكب صدؽ المحكميف حيث تـ
عرضيا عمى ( 12مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة  ،كالذيف أبدكا بعض المبلحظات،
كذلؾ تـ التحقؽ مف صدؽ األداة بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف ( Pearson correlationلفقرات
الد ارسة مع الدرجة الكمية لؤلداة ،كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ (. 5.3
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جدول( :)5.3نتائج معامم االرتباط بيزسون ( )Pearson correlationنمصفوفت ارتباط فقزاث مقياس انذكاء
االجتماعي مع اندرجت انكهيت نألداة.
الفقرات

قيمة (ر

الداللة اإلحصائية

الفقرات

قيمة (ر

الداللة اإلحصائية

1

0.33

0.000

12

0.55

0.000

2

0.49

0.000

13

0.37

0.000

3

0.49

0.000

14

0.37

0.000

4

0.26

0.000

15

0.28

0.000

5

0.09

0.096

16

0.36

0.000

6

0.54

0.000

17

0.39

0.000

7

0.57

0.000

18

0.43

0.000

8

0.33

0.000

19

0.46

0.000

9

0.47

0.000

20

0.40

0.000

10

0.52

0.000

21

0.29

0.000

11

0.42

0.000

** دالة إحصائيا عند مستكل الداللة 0.05
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 5.3إلى أف غالبية قيـ مصفكفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع
معا
الدرجة الكمية لؤلداة كانت دالة
ن
إحصائيا ،مما يشير إلى اتساؽ داخمي لفقرات األداة كأنيا تشترؾ ن
في قياس الذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية.
ثانيا ثبات االداة
تـ حساب الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي كبحساب معادلة الثبات كركنباخ الفا ( Cronbach
 ، Alphaكذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ (. 6.3
جدول ( :)6.3نتائج معامل كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaلثبات أداة الدراسة
عدد الحاالت

المجاؿ

عدد الفقرات

قيمة ألفا

المعاممة الكالدية (األب

340

15

0.79

المعاممة الكالدية (األـ

340

15

0.79

الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي

340

21

0.73

تشير المعمكمات الكاردة في الجدكؿ( 6.3إلى نتائج معامؿ كركنباخ ألفا لثبات أداة الدراسة الى أ ّف قيـ
معامبلت االتساؽ الداخمي مقبكلة كبالتالي االداتيف تحققاف أغراض الدراسة.
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 5.3إجراءات الدراسة
قامت الباحثة بعد التأكد مف صدؽ كثبات أدكات الدراسة عمى العينة االستطبلعية ،بتطبيؽ األداة عمى
أفراد عينة الدراسة ،كبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبانات مف أفراد العينة بعد إجابتيـ عمييا
أف عدد االستبانات المستردة الصالحة كالتي خضعت لمتحميؿ
بطريقة صحيحة ،تبيف لمباحثة ّ
اإلحصائي ( 340استبانة ،ككانت خطكات التطبيؽ الميداني لمدراسة كاآلتي:
 مراجعة األدب النظرم كالدراسات السابقة حكؿ المعاممة الكالدية كالذكاء االجتماعي.
 تحكيـ أدكات الدراسة مف قبؿ محكميف كخبراء في التخصص.
 اصدار المراسبلت الرسمية مف أجؿ تسييؿ ميمة تكزيع االستبانة عمى الطمبة مستيدفيف في
مدارس الثانكية في مدينة القدس.
 تطبيؽ األدكات عمى العينة االستطبلعية حيث كاف عددىا ( 30طالب كتعبئتيـ الستمارة المعاممة
الكالدية كالذكاء االجتماعي.
 التحقؽ مف صدؽ كثبات أدكات الدراسة.
 تطبيؽ أدكات الدراسة عمى العينة الفعمية البالغ عددىا ( 340طالب كطالبة.
 ادخاؿ بيانات العينة الفعمية لبرنامج المعالجة االحصائية.
 التحقؽ مف الخصائص السيككمترية لؤلدكات كتحميؿ البيانات كتفسيرىا.
 6.3متغيرات الدراسة:
عكلجت نتائج الدراسة مف خبلؿ المتغيرات التالية:
المتغيرات التابعة :المعاممة الكالدية ،الذكاء االجتماعي.
المتغيرات المستقمة :النكع االجتماعي ،الصؼ ،مكاف السكف ،الكضع االجتماعي لمكالديف ،المستكل
التعميمي لؤلب ،المستكل التعميمي لؤلـ.

43

 7.3المعالجة اإلحصائية لمبيانات:
كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج األعداد ،النسب المئكية ،المتكسطات الحسابية،
االنحرافات المعيارية ،معامؿ االرتباط بيرسكف ( ، Pearson correlationاختبار ت (، T- test
اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( ، One way analyses of varianceاختبار تككي ( Tukey
 ، testكمعادلة الثبات كركنباخ ألفا .كذلؾ باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية .SPSS
كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ استخداـ المعيار االحصائي ،باستخداـ
المعادلة:
طكؿ الفئة = الحد األعمى -الحد األدنى (لمتدرج = 1.33 = 4 = 1-5
3

عدد الفئات المفترضة

3

 2.33 =1.33+1 كبذلؾ تككف الفقرات التي يتراكح متكسطيا الحسابي بيف ( 2.33فأقؿ  ،تعني
درجة منخفضة.
 3.67 =1.33+2.34 كبذلؾ تككف الفقرات التي يتراكح متكسطيا الحسابي بيف (، 3.67-2.34
تعني درجة متكسطة.
 5 =1.33+3.68 كبذلؾ تككف الفقرات التي يتراكح متكسطيا الحسابي بيف (  3.68فأعمى  ،تعني
درجة عالية.
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الفصل الرابع
______________________________________________________________
نتائج الدراسة:
تضمف ىذا الفصؿ عرض نتائج الدراسة ،التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة "المعاممة
الكالدية كعبلقتيا بالذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس" كبياف أثر كؿ مف
المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة ،كتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ
الحصكؿ عمييا.
نتيجة السؤاؿ األكؿ :ما مستكل المعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس؟
لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية
لمستكيات أساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس كما ىك مكضح في
الجدكؿ (. 1.4
جدول ( :)1.4المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية لمستويات أساليب المعاممة الوالدية
لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس.

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

التقدير

أساليب المعاممة الكالدية

العدد

0.87

متكسط

أسمكب المعاممة المتسمط لؤلب

340

3.33

عالي

أسمكب المعاممة الحازـ لؤلب

340

3.95

0.83

أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلب

340

3.92

0.72

عالي

أسمكب المعاممة المتسمط لؤلـ

340

3.27

0.90

متكسط

أسمكب المعاممة الحازـ لؤلـ

340

4.19

0.82

عالي

أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلـ

340

3.99

0.66

عالي
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أف أكثر األساليب شيكعان لدل اآلباء مف كجية نظر طمبة المرحمة الثانكية في
يبيف الجدكؿ ( 1.4إلى ّ
مدينة القدس كانت أسمكب المعاممة الحازـ ،حيث بمغ المتكسط الحسابي الستجاباتيـ عمى ىذا
األسمكب ( ، 3.95تبعيا أسمكب المعاممة المتساىؿ ،بمتكسط حسابي( ، 3.92كأخي ار أسمكب المعاممة
المتسمط بمتكسط حسابي(. 3.33
كذلؾ كاف أكثر األساليب شيكعان لدل األميات مف كجية نظر طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس
ىك أسمكب المعاممة الحازـ بمتكسط حسابي ( ، 4.19تبعيا أسمكب المعاممة المتساىؿ بمتكسط
حسابي ( ، 3.99كأخي ار أسمكب المعاممة المتسمط ،بمتكسط حسابي (. 3.27
استجابات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات مقياس المعاممة الكالدية:
جدول ( :)2.4المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات المعاممة الوالدية (المتعمقة باألب) مرتبة حسب
األىمية
المتوسط

الفقرات

االنحراف

الحسابي

المعياري

15

يتيرب أبي مف المسؤكلية.

4.47

1.07

11

يتصؼ أبي بأنو غير قادر عمى تنظيـ أمكر األسرة.

4.36

1.18

10

يراعي أبي حاجات أفراد األسرة.

4.34

1.08

4

ييمؿ أبي مشاكؿ أخكتي داخؿ األسرة.

4.33

1.12

13

تتسـ ق اررات أبي بعدـ المسؤكلية.

4.14

1.26

7

يعزز أبي لدم الشعكر بالمسؤكلية.

4.06

1.12

14

يعمؿ أبي عمى تحقيؽ التآلؼ داخؿ أسرتنا.

4

1.28

5

يعمؿ أبي عمى تعزيز الثقة المتبادلة بينو كبيني.

3.91

1.25

9

يعاقبني أبي عندما ال أحقؽ طمكحاتو.

3.69

1.27

2

يكجو أبي سمككي بنظاـ.

3.44

1.23

12

يجبرني أبي عمى تنفيذ أكامره.

3.44

1.25

6

يتصيد أبي أخطائي.

3.33

1.35

3

يغضب أبي مني عندما احاكؿ مخالفتو الرأم.

3.12

1.29

1

يفرض أبي رأيو بشدة أثناء المناقشات.

3.1

1.17

8

ال يتدخؿ أبي بما أفعمو.

2.33

1.06
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يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ ( 15كالتي تنص" يتيرب أبي مف المسؤكلية" جاءت في
المرتبة األكلى حيث بمغ المتكسط الحسابي( 4.47كانحرافيا المعيارم( . 1.07كما جاءت في المرتبة
الثانية الفقرة رقـ ( 11كالتي تنص "يتصؼ أبي بأنو غير قادر عمى تنظيـ أمكر األسرة" حيث بمغ
المتكسط الحسابي ( 4.369كاالنحراؼ المعيارم(. 1.18
أما في المرتبة ما قبؿ األخيرة جاءت الفقرة رقـ( 1كالتي تنص" يفرض أبي رأيو بشدة أثناء المناقشات"
ّ

كالتي بمغ متكسط الحسابي ( 3.1كانحرافيا المعيارم ( . 1.17كجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقـ

( 8كالتي بمغ المتكسط الحسابي ( 2.33كاالنحراؼ المعيارم (. 1.06
جدول (  :)3.4المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات المعاممة الوالدية (المتعمقة باألم) مرتبة حسب
األىمية
المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

15

تتيرب أمي مف المسؤكلية.

4.51

1.02

4

تيمؿ أمي مشاكؿ أخكتي داخؿ األسرة.

4.43

1.05

11

تتصؼ أمي بأنيا غير قادرة عمى تنظيـ أمكر األسرة.

4.39

1.13

10

تراعي أمي حاجات أفراد أسرتنا.

4.34

1.07

13

تتسـ ق اررات أمي بعدـ المسؤكلية.

4.29

1.14

5

تعمؿ أمي عمى تعزيز الثقة المتبادلة بينيا كبيني.

4.25

1.14

14

تعمؿ أمي عمى تحقيؽ التآلؼ بيف أفراد أسرتنا.

4.24

1.21

7

تعزز أمي لدم الشعكر بالمسؤكلية.

4.23

1.05

2

تكجو أمي سمككي بمنطؽ كنظاـ.

3.89

1.03

9

تعاقبني أمي عندما ال أحقؽ طمكحاتيا.

3.59

1.29

12

تجبرني أمي عمى تنفيذ أكامرىا.

3.43

1.19

6

تتصيد أمي أخطائي.

3.18

1.4

1

تفرض أمي رأييا بشدة أثناء المناقشات.

3.08

1.26

3

تغضب أمي مني عندما احاكؿ مخالفتيا الرأم.

3.08

1.26

8

ال تتدخؿ أمي بما أفعمو.

2.35

1.12

الفقرات

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ ( 15كالتي تنص" يتيرب أمي مف المسؤكلية" جاءت في
المرتبة األكلى حيث يبمغ المتكسط الحسابي ( 4.51كانحرافيا المعيارم ( . 1.02كما جاءت في
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المرتبة الثانية الفقرة رقـ ( 4كالتي تنص "تيمؿ أمي مشاكؿ أخكتي داخؿ األسرة" حيث بمغ المتكسط
الحسابي( 4.43كاالنحراؼ المعيارم(. 1.05
كقد جاءت الفقرة رقـ ( 3في المرتبة ما قبؿ األخيرة كالتي تنص" تغضب أمي عندما أحكؿ مخالفتيا
الرأم" كالتي بمغ متكسط الحسابي ( 3.05كانحرافيا المعيارم ( . 1.16كأخي ار جاءت الفقرة رقـ (8
في المرتبة األخيرة كالتي بمغ المتكسط الحسابي( 2.35كاالنحراؼ المعيارم(. 1.12
جدول ( :)4.4المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لفقرات الذكاء االجتماعي لدى الطمبة مرتبة حسب
األىمية
المتكسط

الفقرات

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

18

أستطيع أف أقيـ عبلقات طيبة مع الناس الجدد.

4.17

1.08

12

أجد صعكبة في التكاصؿ مع اآلخريف .

3.96

1.1

16

أتسبب في إيذاء اآلخريف دكف أف أدرؾ ذلؾ.

3.91

1.09

6

أتفيـ مشاعر اآلخريف.

3.9

1.1

11

تغضب الناس مني عندما أعبر عف أفكارم.

3.89

1.15

19

أفيـ ما يقصده اآلخريف مف خبلؿ تعبيراتيـ.

3.85

0.98

9

أتفيـ رغبات اآلخريف.

3.68

1.04

7

أنسجـ بسيكلة في المكاقؼ االجتماعية المختمفة.

3.66

1.18

3

أستطيع التأثير في اآلخريف.

3.57

1.1

10

يسيؿ عمي التعرؼ عمى أناس جدد أقابميـ ألكؿ مرة.

3.46

1.26

1

أتنبأ بسمكؾ اآلخريف.

3.43

1.15

2

أشعر أنو مف الصعب فيـ رغبات اآلخريف.

3.4

1.09

13

أستطيع القكؿ أنو ال يمكف التنبؤ بسمككيات الناس.

3.4

1.09

8

يغضب مني الناس اآلخريف دكف معرفتي لؤلسباب.

3.36

1.24

20

أكاجو صعكبة في إيجاد مكاضيع جذابة لمحديث مع اآلخريف.

3.34

1.25

21

أستغرب مف رد فعؿ اآلخريف لما أفعمو.

3.31

1.12

14

أفيـ ما يريده اآلخريف دكف حاجتيـ لمتعبير عنو

3.28

1.14

17

أتنبأ بالطرؽ التي سيستجيب بيا اآلخريف ردان عمى تصرفاتي.

3.25

1.14

2.87

1.18

2.75

1.24

2.65

1.21

15
5

أحتاج لكقت كي أعرؼ الناس جيدان.
يدىشني ما يفعمو الناس.

4

أشعر بعدـ الثقة في الناس الجدد.
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يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف الفقرة رقـ ( 18قد جاءت بالمرتبة األكلى كالتي تنص" أستطيع أف أقيـ
عبلقات طيبة مع الناس الجدد" حيث بمغ المتكسط الحسابي ( 4.17كانحرافيا المعيارم ( ، 1.08كما
جاءت الفقرة رقـ( 12في المرتبة الثانية كالتي تنص" أجد صعكبة في التكاصؿ مع األخريف" كالذم بمغ
المتكسط الحسابي ( 3.96كانحرافيا المعيارم (. 1.2
كما بيف الجدكؿ أف الفقرة رقـ ( 5جاءت في المرتبة ما قبؿ األخيرة كالتي تنص" يدىشني ما يفعمو
الناس "كالذم بمغ المتكسط الحسابي ( 2.75كانحرافو المعيارم ( . 1.24كأخي انر جاءت بالمرتبة
األخيرة الفقرة رقـ( 4كالتي تنص" أشعر بعدـ الثقة في الناس الجدد" كالذم بمغ المتكسط الحسابي
( 65.،2كاالنحراؼ المعيارم(. 1.21
نتيجة السؤاؿ الثاني :ما مستكل الذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس؟
لئلجابة عف السؤاؿ الثاني استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية
لمستكل الذكاء االجتماعي كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس ،كما ىك كاضح مف
خبلؿ الجدكؿ (. 5.4
جدول ( :)5.4المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية لمستوى الذكاء االجتماعي ومجاالتو

لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس.
مستويات الذكاء االجتماعي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التقدير

معمكمات اجتماعية

340

3.57

0.67

متكسط

ميارات اجتماعية

340

3.44

0.63

متكسط

كعي اجتماعي

340

3.43

0.62

متكسط

الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي

340

3.48

0.45

متكسط

أف مستكل الذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في
يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ ( ، 5.4إلى ّ
مدينة القدس جاءت بدرجة متكسطة ،حيث بمغ المتكسط الحسابي الستجاباتيـ ( ، 3.48بانحراؼ
معيارم (. 0.45
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فقد كانت أكثر مستكيات الذكاء شيكعا ىك المتعمؽ بالمعمكمات االجتماعية ،بمتكسط حسابي (، 3.57
تبعيا مستكل الميارات االجتماعية ،بمتكسط حسابي ( ، 3.44كأخي ار مستكل الكعي االجتماعي
بمتكسط حسابي (. 3.43
نتيجة السؤال الثالث :ىل توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05بين
أساليب المعاممة الوالدية والذكاء االجتماعي لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس.
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب معامؿ االرتباط بيرسكف ( Pearson correlationكالداللة
اإلحصائية بيف أساليب المعاممة الكالدية كالذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة
القدس ،كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ (. 6.4
جدول ( :)6.4نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson correlationوالداللة االحصائية بين أساليب المعاممة
الوالدية والذكاء االجتماعي لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس

المتغيرات

العدد

قيمة (ر)

الداللة اإلحصائية

أسمكب المعاممة المتسمط لؤلب

340

*-0.190

0.000

أسمكب المعاممة الحازـ لؤلب

340

*0.277

0.000

أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلب

340

*-0.241

0.000

أسمكب المعاممة المتسمط لؤلـ

340

*-0.200

0.000

أسمكب المعاممة الحازـ لؤلـ

340

*0.328

0.000

أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلـ

340

*-0.321

0.000

أف لمعبلقة بيف أساليب المعاممة الكالدية لؤلب كالذكاء
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ (ّ 6.4
االجتماعي فقد كانت العبلقات جميعيا دالة إحصائيا ،فقد ارتبط أسمكب المعاممة الحازـ لؤلب بشكؿ
ايجابي مع الذكاء االجتماعي ،ثـ أسمكب المعاممة المتساىؿ كأسمكب المعاممة المتسمط لؤلب بشكؿ
سمبي مع الذكاء االجتماعي.
أف لمعبلقة بيف أساليب المعاممة الكالدية لؤلـ كالذكاء االجتماعي فقد كانت العبلقات جميعيا دالة
ّ
إحصائيا ،فقد ارتبط أسمكب المعاممة الحازـ لؤلـ بشكؿ ايجابي مع الذكاء االجتماعي ،ثـ أسمكب
المعاممة المتساىؿ كأسمكب المعاممة المتسمط لؤلـ بشكؿ سمبي مع الذكاء االجتماعي.
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نتيجة السؤال الرابع:
ىل يوجد فروق في المتوسطات الحسابية لممعاممة الوالدية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة
القدس تبعا لمتغيرات الدراسة (النوع االجتماعي ،الصف ،مكان السكن ،الحالة االجتماعية لموالدين،
المستوى التعميمي لموالدين(األب /األم))؟
لئلجابة عن السؤال الرابع تم تحويمو الى الفرضيات اآلتية:
الفرضية األولى :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في مستوى
اساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى لمجنس(ذكر/أنثى).
لمتحقؽ مف صحة الفرضية االكلى استخدـ اختبار "ت" ( T-testلمفركؽ بيف المتكسطات الحسابية
ألساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس يعزل لمجنس(ذكر/أنثى  ،كما
ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ (. 7.4
جدول ( :)7.4نتائج اختبار "ت" ( )T-testلمفروق بين المتوسطات الحسابية ألساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة
المرحمة الثانوية في مدينة القدس يعزى لمجنس(ذكر/أنثى)
المجال
أسمكب المعاممة المتسمط لؤلب
أسمكب المعاممة الحازـ لؤلب
أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلب
أسمكب المعاممة المتسمط لؤلـ
أسمكب المعاممة الحازـ لؤلـ
أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلـ

النوع

االجتماعي

العدد

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

ذكر

160

2.98

0.780

أنثى

180

3.64

0.830

ذكر

160

4.05

0.729

أنثى

180

3.86

0.903

ذكر

160

3.89

0.688

أنثى

180

3.95

0.747

ذكر

160

3.10

0.832

أنثى

180

3.43

0.923

ذكر

160

4.17

0.772

أنثى

180

4.20

0.857

ذكر

160

3.90

0.691

أنثى

180

4.07

0.622

** دالة إحصائيان عند مستكل الداللة 0.05
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درجات
الحرية

قيمة ت

الداللة

المحسوبة

اإلحصائية

338

-7.547

**0.000

338

2.062

**0.040

338

-0.766

0.444

338

-3.451

**0.001

338

-0.322

0.748

338

-2.367

**0.019

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 7.4إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( α≥0.05بيف المتكسطات الحسابية ألساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة
القدس يعزل لمجنس(ذكر/أنثى  ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أقؿ مف  ،0.05كىي دالة إحصائيا،
كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية.
ففي مجاؿ المعاممة الكالدية المتسمط لؤلب ،كانت الفركؽ لصالح اإلناث كالمكاتي كف يشعرف باألسمكب
المتسمط لؤلب أكثر مف الذككر بمتكسط حسابي ( ، 3.64مقابؿ ( 2.98لدل الذككر.
أما في مجاؿ المعاممة الكالدية الحازـ ،فقد كانت الفركؽ لصالح الذككر كالذيف كانكا يشعركف بيذا
األسمكب أكثر مف اإلناث بمتكسط حسابي ( ، 4.05مقابؿ ( 3.86لدل اإلناث.
كفي مجاؿ المعاممة الكالدية المتسمط لؤلـ ،كانت الفركؽ لصالح اإلناث ،كالمكاتي كف يشعرف باألسمكب
المتسمط لؤلـ أكثر مف الذككر بمتكسط حسابي ( ، 3.43مقابؿ ( 3.10لدل الذككر.
كفي مجاؿ المعاممة الكالدية المتساىؿ لؤلـ ،كانت الفركؽ لصالح اإلناث كالمكاتي كف يشعرف بأسمكب
األـ المتساىمة أكثر مف الذككر بمتكسط حسابي ( ، 4.07مقابؿ ( 3.90لدل الذككر.
نتيجة الفرضية الثانية :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في
مستوى اساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى لمصف (عاشر/
الحادي عشر /توجييي).
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جدول ( :)8.4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One way analysis of varianceلمفروق في
المتوسطات الحسابية الساليب ا لمعاممة الوالدية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس يعزى لمصف
المجاؿ

أسمكب المعاممة المتسمط لؤلب

أسمكب المعاممة الحازـ لؤلب

أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلب

أسمكب المعاممة المتسمط لؤلـ

أسمكب المعاممة الحازـ لؤلـ

أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلـ

مجمكع

درجات

متكسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسكبة

بيف المجمكعات

1.028

2

0.514

داخؿ المجمكعات

256.323

337

0.761

المجمكع

257.351

339

بيف المجمكعات

2.193

2

1.096

داخؿ المجمكعات

231.216

337

0.686

المجمكع

233.409

339

بيف المجمكعات

0.004

2

0.002

داخؿ المجمكعات

175.297

337

0.520

المجمكع

175.301

339

بيف المجمكعات

2.646

2

1.323

داخؿ المجمكعات

269.248

337

0.799

المجمكع

271.894

339

بيف المجمكعات

1.821

2

0.911

داخؿ المجمكعات

224.327

337

0.666

المجمكع

226.148

339

بيف المجمكعات

0.346

2

0.173

داخؿ المجمكعات

147.200

337

0.437

المجمكع

147.546

339

مصدر التبايف

0.676

1.598

0.003

1.656

1.368

0.396

ؼ الداللة
اإلحصائية
0.509

0.204

0.997

0.193

0.256

0.673

يتضح مف خبلؿ المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 8.4إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

مستكل الداللة ( α≥0.05بيف المتكسطات الحسابية الساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة
الثانكية في مدينة القدس يعزل لمصؼ ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف  ،0.05كىي غير

دالة إحصائيا ،كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية .فقد كاف ىناؾ تقارب في أساليب المعاممة الكالدية سكاء
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لدل اآلباء أك األميات كذلؾ عمى اختبلؼ صفكؼ الطمبة المبحكثيف كذلؾ مف كجية نظر الطمبة

أنفسيـ.

نتيجة الفرضية الثالثة :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في

مستوى اساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى لمكان السكن

(مدينة /قرية/مخيم).

جدول ( :)9.4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One way analysis of varianceلمفروق في

المتوسطات الحسابية الساليب ا لمعاممة الوالدية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس يعزى لمكان السكن.
المجاؿ

أسمكب المعاممة المتسمط
لؤلب

أسمكب المعاممة الحازـ لؤلب

أسمكب المعاممة المتساىؿ
لؤلب

أسمكب المعاممة المتسمط
لؤلـ

أسمكب المعاممة الحازـ لؤلـ

أسمكب المعاممة المتساىؿ
لؤلـ

مجمكع

درجات

متكسط

قيمة ؼ

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسكبة

اإلحصائية

بيف المجمكعات

1.715

2

0.858

داخؿ المجمكعات

255.636

337

0.759

المجمكع

257.351

339

بيف المجمكعات

0.033

2

0.017

داخؿ المجمكعات

233.376

337

0.693

المجمكع

233.409

339

بيف المجمكعات

1.018

2

0.509

داخؿ المجمكعات

174.283

337

0.517

المجمكع

175.301

339

بيف المجمكعات

0.580

2

0.290

داخؿ المجمكعات

271.314

337

0.805

المجمكع

271.894

339

بيف المجمكعات

0.510

2

0.255

داخؿ المجمكعات

225.639

337

0.670

المجمكع

226.148

339

بيف المجمكعات

0.476

2

0.238

داخؿ المجمكعات

147.070

337

0.436

المجمكع

147.546

339

مصدر التبايف
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1.130

0.024

0.984

0.360

0.381

0.545

0.324

0.976

0.375

0.698

0.684

0.580

يتضح مف خبلؿ المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 9.4إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل الداللة ( α≥0.05بيف المتكسطات الحسابية ألساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة
الثانكية في مدينة القدس يعزل لمكاف السكف ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف  ،0.05كىي
غير دالة إحصائيا ،كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية .فقد كاف ىناؾ تقارب في أساليب المعاممة الكالدية
سكاء لدل اآلباء أك األميات كذلؾ عمى اختبلؼ أماكف سكف الطمبة المبحكثيف كذلؾ مف كجية نظر
الطمبة أنفسيـ.
نتيجة الفرضية الرابعة :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في
مستوى أساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى لمحالة
االجتماعية لموالدين(متزوجان /منفصبلن /أحدىما متوفي).
جدول ( :)10.4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One way analysis of varianceلمفروق في
المتوسطات الحسابية ألساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس يعزى لموضع
االجتماعي لموالدين
المجاؿ
أسمكب

المعاممة

المعاممة

الحازـ لؤلب

أسمكب

المعاممة

المتساىؿ لؤلب

أسمكب
المتسمط لؤلـ

المربعات

الحرية

المربعات

المحسكبة

بيف المجمكعات

1.993

2

0.996

داخؿ المجمكعات

255.358

337

0.758

المجمكع

257.351

339

بيف المجمكعات

19.147

2

9.574

داخؿ المجمكعات

214.262

337

0.636

المجمكع

233.409

339

بيف المجمكعات

19.189

2

9.594

داخؿ المجمكعات

156.112

337

0.463

المجمكع

175.301

339

بيف المجمكعات

3.470

2

1.735

داخؿ المجمكعات

268.424

337

0.797

المجمكع

271.894

339

مصدر التبايف

المتسمط لؤلب

أسمكب

مجمكع

درجات

متكسط

قيمة

المعاممة
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ؼ الداللة

1.315

15.058

20.711

2.178

اإلحصائية
0.270

**0.000

**0.000

0.115

أسمكب

المعاممة

الحازـ لؤلـ

أسمكب
المتساىؿ لؤلـ

المعاممة

بيف المجمكعات

2.446

2

1.223

داخؿ المجمكعات

223.702

337

0.664

المجمكع

226.148

339

بيف المجمكعات

0.562

2

0.281

داخؿ المجمكعات

146.984

337

0.436

المجمكع

147.546

339

1.843

0.644

0.160

0.526

** دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 0.05

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 10.4إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( α≥0.05بيف المتكسطات الحسابية الساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة
القدس يعزل لمكضع االجتماعي لمكالديف ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أقؿ مف  ،0.05كىي دالة
إحصائيا ،كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية .فقد كانت الفركؽ في األسمكب الحازـ لؤلب ،ككذلؾ
األسمكب المتساىؿ لؤلب.
كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار تككي ( Tukey testلممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في
المتكسطات الحسابية ألساليب المعاممة الكالدية (األسمكب الحازـ كالمتساىؿ لؤلب يعزل لمكضع
االجتماعي لمكالديف ،كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ (. 11.4
جدول ( :)11.4نتائج اختبار توكي ( )Tukey testلممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في المتوسطات الحسابية
ألساليب المعاممة الوالدية (األسموب الحازم والمتساىل لؤلب) لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس يعزى
لموضع االجتماعي لموالدين
المجاؿ

متزكجاف

المقارنات
متزكجاف

األسمكب المعاممة الحازـ لؤلب

مطمقاف

أحدىما متكفى

*0.853

*0.768
0.084-

مطمقاف
أحدىما متكفى
متزكجاف

أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلب

*0.858

مطمقاف

*0.761
0.096-

أحدىما متكفى
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تشير المقارنات الثنائية البعدية إلى أف الفركؽ في أسمكب المعاممة الحازـ لؤلب كانت بيف اآلباء
المتزكجيف ،كاآلباء المطمقيف ،كلصالح اآلباء المتزكجكف ،حيث كاف ىذا األسمكب ىك الشائع أكثر
شيء لدل اآلباء مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ.
أيضا كجدت فركؽ في أسمكب المعاممة الحازـ لؤلب بيف اآلباء المتزكجيف ،كاآلباء الذيف أحدىـ
متكفى ،كلصالح اآلباء المتزكجكف ،حيث كاف ىذا األسمكب ىك الشائع أكثر شيء لدل اآلباء مف
كجية نظر الطمبة أنفسيـ.
كفي مجاؿ المعاممة المتساىؿ لؤلب كانت الفركؽ بيف اآلباء المتزكجكف ،كاآلباء المطمقكف ،كلصالح
اآلباء المتزكجكف ،حيث كاف ىذا األسمكب ىك الشائع أكثر شيء لدل اآلباء مف كجية نظر الطمبة
أنفسيـ.
أيضا كجدت فركؽ في أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلب بيف اآلباء المتزكجيف ،كاآلباء الذيف أحدىـ
متكفى ،كلصالح اآلباء المتزكجيف ،حيث كاف ىذا األسمكب ىك الشائع أكثر شيء لدل اآلباء مف
كجية نظر الطمبة أنفسيـ.
كما ىك كاضح مف خبلؿ المتكسطات الحسابية في الجدكؿ (. 12.4
جدول( :)12.4المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمفروق في المتوسطات الحسابية ألساليب المعاممة
الوالدية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس يعزى لموضع االجتماعي لموالدين
المجاؿ

أسمكب المعاممة المتسمط لؤلب

أسمكب المعاممة الحازـ لؤلب

أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلب

المتكسط

االنحراؼ

الحسابي

المعيارم

متزكجاف

309

3.35

0.86

مطمقاف

20

3.23

1.17

أحدىما متكفي

11

2.95

0.45

متزكجاف

309

4.02

0.76

مطمقاف

20

3.17

1.18

أحدىما متكفي

11

3.25

0.92

متزكجاف

309

4.00

0.63

مطمقاف

20

3.14

1.19

أحدىما متكفي

11

3.24

0.79

الكضع االجتماعي لمكالديف العدد
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أسمكب المعاممة المتسمط لؤلـ

أسمكب المعاممة الحازـ لؤلـ

أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلـ

متزكجاف

309

3.27

0.89

مطمقاف

20

3.55

0.91

أحدىما متكفي

11

2.85

0.78

متزكجاف

309

4.21

0.81

مطمقاف

20

4.10

0.83

أحدىما متكفي

11

3.75

0.84

متزكجاف

309

4.01

0.65

مطمقاف

20

3.92

0.81

أحدىما متكفي

11

3.80

0.55

نتيجة الفرضية الخامسة :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في
مستوى اساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى لممستوى
التعميمي لؤلم (أمي /ثانوي /جامعي).
جدول ( :)13.4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One way analysis of varianceلمفروق في
المتوسطات الحسابية ألساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس يعزى لممستوى
التعميمي لؤلم.
المجاؿ

أسمكب المعاممة المتسمط لؤلب

أسمكب المعاممة الحازـ لؤلب

أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلب

المربعات

درجات

الحرية

متكسط

بيف المجمكعات

0.233

2

0.117

داخؿ المجمكعات

257.118

337

0.763

المجمكع

257.351

339

بيف المجمكعات

1.079

2

0.540

داخؿ المجمكعات

232.330

337

0.689

المجمكع

233.409

339

بيف المجمكعات

2.284

2

1.142

داخؿ المجمكعات

173.017

337

0.513

مصدر التبايف

مجمكع
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المربعات

قيمة

المحسكبة

0.153

0.783

2.225

ؼ الداللة

اإلحصائية

0.858

0.458

0.110

أسمكب المعاممة المتسمط لؤلـ

أسمكب المعاممة الحازـ لؤلـ

أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلـ

المجمكع

175.301

339

بيف المجمكعات

1.010

2

0.505

داخؿ المجمكعات

270.884

337

0.804

المجمكع

271.894

339

بيف المجمكعات

1.451

2

0.726

داخؿ المجمكعات

224.697

337

0.667

المجمكع

226.148

339

بيف المجمكعات

0.742

2

0.371

داخؿ المجمكعات

146.804

337

0.436

المجمكع

147.546

339

0.628

1.088

0.851

0.534

0.338

0.428

يتضح مف خبلؿ المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 13.4إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكل الداللة ( α≥0.05بيف المتكسطات الحسابية ألساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة
الثانكية في مدينة القدس يعزل لممستكل التعميمي لؤلـ ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف
 ،0.05كىي غير دالة إحصائيا ،كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية .فقد كاف ىناؾ تقارب في أساليب
المعاممة الكالدية سكاء لدل اآلباء أك األميات كذلؾ عمى اختبلؼ المستكل التعميمي لؤلميات لدل
الطمبة المبحكثيف كذلؾ مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ.
نتيجة الفرضية السادسة :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في
مستوى اساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى لممستوى
التعميمي لؤلب (أمي /ثانوي /جامعي).
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جدول ( :)14.4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One way analysis of varianceلمفروق في
المتوسطات الحسابية ألساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس يعزى لممستوى
التعميمي لؤلب.

المجاؿ

أسمكب المعاممة المتسمط لؤلب

أسمكب المعاممة الحازـ لؤلب

أسمكب المعاممة المتساىؿ لؤلب

أسمكب المعاممة المتسمط لؤلـ

أسمكب المعاممة الحازـ لؤلـ

درجات

متكسط

قيمة

الحرية

المربعات

المحسكبة

0.339
0.762

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

بيف المجمكعات

0.678

2

داخؿ المجمكعات

256.673

337

المجمكع

257.351

339

بيف المجمكعات

0.826

2

0.413

داخؿ المجمكعات

232.583

337

0.690

المجمكع

233.409

339

بيف المجمكعات

0.578

2

0.289

داخؿ المجمكعات

174.723

337

0.518

المجمكع

175.301

339

بيف المجمكعات

2.008

2

1.004

داخؿ المجمكعات

269.886

337

0.801

المجمكع

271.894

339

بيف المجمكعات

0.286

2

0.143

داخؿ المجمكعات

225.862

337

0.670

المجمكع

226.148

339

0.445

0.599

0.558

1.254

0.214

ؼ

الداللة
اإلحصائية

0.641

0.550

0.573

0.287

0.808

يتضح مف خبلؿ المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 14.4إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكل الداللة ( α≥0.05بيف المتكسطات الحسابية الساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المرحمة
الثانكية في مدينة القدس يعزل لممستكل التعميمي لؤلب ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف
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 ،0.05كىي غير دالة إحصائيا ،كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية .فقد كاف ىناؾ تقارب في أساليب
المعاممة الكالدية سكاء لدل اآلباء أك األميات كذلؾ عمى اختبلؼ المستكل التعميمي لؤلب لدل الطمبة
المبحكثيف كذلؾ مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ.
نتيجة السؤال الخامس:
ىل يوجد فروق في المتوسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة
القدس تبعا لمتغيرات الدراسة (النوع االجتماعي ،الصف ،مكان السكن ،الحالة االجتماعية لمعائمة،
المستوى التعميمي لموالدين(األب  /األم))؟
لئلجابة عن السؤال الخامس تم تحويمو الى الفرضيات اآلتية:
نتيجة الفرضية األولى :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في
مستوى الذكاء االجتماعي ومجاالتو لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى
لمجنس(ذكر/أنثى).
لمتحقؽ مف صحة الفرضية األكلى استخدـ اختبار "ت" ( T-testلمفركؽ بيف المتكسطات الحسابية
لمذكاء االجتماعي كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس يعزل لمجنس ،كما ىك كاضح
مف خبلؿ الجدكؿ (. 15.4
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جدول ( :)15.4نتائج اختبار "ت" ( )T-testلمفروق بين المتوسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي ومجاالتو لدى
طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس يعزى لمجنس.
النكع

المجاؿ

الحسابي

المعيارم

الحرية

المحسكبة

ذكر

160

3.54

0.654

أنثى

180

3.58

0.680

ذكر

160

3.42

0.576

أنثى

180

3.47

0.673

ذكر

160

3.34

0.654

أنثى

180

3.52

0.586

لمذكاء ذكر

160

3.43

0.438

أنثى

180

3.52

0.472

االجتماعي

المعمكمات االجتماعية

الميارات االجتماعية

الكعي االجتماعي
الدرجة

المتكسط

االنحراؼ

درجات

قيمة

الكمية

االجتماعي

العدد

338

-0.556

ت الداللة
اإلحصائية
0.578

338

-0.807

0.420

338

-2.701

**0.007

338

-1.860

0.064

** دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 0.05
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 15.4إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( α≥0.05بيف المتكسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في
مدينة القدس يعزل لمجنس ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أقؿ مف  ،0.05كىي دالة إحصائيا ،كبذلؾ
رفضت الفرضية الصفرية .فقد كانت الفركؽ في مجاؿ الكعي االجتماعي كلصالح اإلناث ،كالمكاتي
كانت درجة الكعي االجتماعي لدييف أعمى شيء بمتكسط حسابي ( ، 3.52مقابؿ ( 3.34لدل
الذككر.
نتيجة الفرضية الثانية :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في
مستوى الذكاء االجتماعي ومجاالتو لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى لمصف
(عاشر /الحادي عشر /توجييي).
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جدول ( :)16.4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One way analysis of varianceلمفروق في
المتوسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي ومجاالتو يعزى لمصف.
المجاؿ

المعمكمات االجتماعية

الميارات االجتماعية

الكعي االجتماعي

الدرجة الكمية لمذكاء

االجتماعي

المربعات

درجات
الحرية

متكسط

بيف المجمكعات

0.114

2

0.057

داخؿ المجمكعات

150.791

337

0.447

المجمكع

150.905

339

بيف المجمكعات

0.800

2

0.400

داخؿ المجمكعات

133.302

337

0.396

المجمكع

134.102

339

بيف المجمكعات

3.575

2

1.787

داخؿ المجمكعات

128.705

337

0.382

المجمكع

132.280

339

بيف المجمكعات

0.570

2

0.285

داخؿ المجمكعات

70.511

337

0.209

المجمكع

71.082

339

مصدر التبايف

مجمكع

المربعات

قيمة

ؼ الداللة

المحسكبة

0.127

1.011

4.680

1.363

اإلحصائية

0.881

0.365

**0.010

0.257

** دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 0.05
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 16.4إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( α≥0.05بيف المتكسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في
مدينة القدس يعزل لمصؼ ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أقؿ مف  ،0.05كىي دالة إحصائيا ،كبذلؾ
رفضت الفرضية الصفرية .فقد كانت الفركؽ في مجاؿ الكعي االجتماعي.
كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار تككي ( Tukey testلممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في
المتكسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل
لمصؼ ،كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ (. 17.4

63

جدول ( :)17.4نتائج اختبار توكي ( )Tukey testلممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في المتوسطات الحسابية
لمذكاء االجتماعي ومجاالتو لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى لمصف
المجاؿ

العاشر

المقارنات
العاشر

الكعي االجتماعي

الحادم عشر

التكجييي

0.184

*0.235
0.052

الحادم عشر
التكجييي

تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ ( 17.4إلى أف الفركؽ في مجاؿ الكعي االجتماعي كانت
بيف طمبة الصؼ العاشر ،كطمبة التكجييي ،كلصالح طمبة الصؼ العاشر ،كالذيف كانت درجة الكعي
االجتماعي لدييـ أعمى شيء ،كذلؾ مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ ،كما ىك كاضح مف خبلؿ
المتكسطات الحسابية في الجدكؿ (. 18.4
جدول ( :)18.4انمتوسطاث انحسابيت ،واالنحزافاث انمعياريت نهفزوق في انمتوسطاث انحسابيت نهفزوق في انمتوسطاث
انحسابيت نهذكاء االجتماعي ومجاالته يعزى نهصف.
المجاؿ

المعمكمات االجتماعية

الميارات االجتماعية

الكعي االجتماعي

الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي

الصؼ

العدد

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

العاشر

121

3.55

0.67

الحادم عشر

109

3.56

0.68

التكجييي

110

3.59

0.66

العاشر

121

3.48

0.62

الحادم عشر

109

3.48

0.62

التكجييي

110

3.37

0.65

العاشر

121

3.57

0.63

الحادم عشر

109

3.38

0.58

التكجييي

110

3.33

0.64

العاشر

121

3.53

0.46

الحادم عشر

109

3.47

0.48

التكجييي

110

3.43

0.43
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نتيجة الفرضية الثالثة :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في
مستوى الذكاء االجتماعي ومجاالتو لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى لمكان
السكن (مدينة /قرية،مخيم).
جدول ( :)19.4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One way analysis of varianceلمفروق في
المتوسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي ومجاالتو يعزى لمكان السكن.

المجاؿ

المعمكمات االجتماعية

الميارات االجتماعية

الكعي االجتماعي

الدرجة الكمية لمذكاء
االجتماعي

مجمكع

درجات

متكسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسكبة

بيف المجمكعات

1.817

2

0.909

داخؿ المجمكعات

149.087

337

0.442

المجمكع

150.905

339

بيف المجمكعات

0.565

2

0.283

داخؿ المجمكعات

133.536

337

0.396

المجمكع

134.102

339

بيف المجمكعات

0.603

2

0.302

داخؿ المجمكعات

131.676

337

0.391

المجمكع

132.280

339

بيف المجمكعات

0.665

2

0.332

داخؿ المجمكعات

70.417

337

0.209

المجمكع

71.082

339

مصدر التبايف

2.054

0.713

0.772

1.591

ؼ الداللة
اإلحصائية

0.130

0.491

0.463

0.205

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 19.4إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
الداللة ( α≥0.05بيف المتكسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية
في مدينة القدس يعزل مكاف السكف ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر مف  ،0.05كىي غير دالة
إحصائيا ،كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية.
65

نتيجة الفرضية الرابعة :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في
مستوى الذكاء االجتماعي ومجاالتو لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى لمحالة
االجتماعية لموالدين(متزوجان /منفصبلن /أحدىما متوفي).
جدول ( :)20.4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One way analysis of varianceلمفروق في
المتوسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي ومجاالتو يعزى لموضع االجتماعي لموالدين.

المجاؿ

المعمكمات
االجتماعية

الميارات االجتماعية

الكعي االجتماعي

الدرجة الكمية لمذكاء
االجتماعي

مجمكع

درجات

متكسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسكبة

بيف المجمكعات

0.518

2

0.259

داخؿ المجمكعات

150.387

337

0.446

المجمكع

150.905

339

بيف المجمكعات

1.753

2

0.876

داخؿ المجمكعات

132.349

337

0.393

المجمكع

134.102

339

بيف المجمكعات

2.424

2

1.212

داخؿ المجمكعات

129.856

337

0.385

المجمكع

132.280

339

بيف المجمكعات

1.212

2

0.606

داخؿ المجمكعات

69.869

337

0.207

المجمكع

71.082

339

مصدر التبايف

0.581

2.231

3.145

2.923

ؼ الداللة
اإلحصائية

0.560

0.109

**0.044

**0.054

** دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 0.05
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 20.4إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( α≥0.05بيف المتكسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في
مدينة القدس يعزل لمكضع االجتماعي لمكالديف ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أقؿ مف  ،0.05كىي
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دالة إحصائيا ،كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية .فقد كانت الفركؽ في مجاؿ الكعي االجتماعي،
ككذلؾ الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي بشكؿ عاـ.
كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار تككي ( Tukey testلممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في
المتكسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل
لمكضع االجتماعي لمكالديف ،كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ (. 21.4
جدول ( :)21.4نتائج اختبار توكي ( )Tukey testلممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في المتوسطات الحسابية
لمذكاء االجتماعي ومجاالتو لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى لموضع االجتماعي لموالدين
المجاؿ

متزكجاف

المقارنات
متزكجاف

الكعي االجتماعي

مطمقاف

أحدىما متكفي

-0.094

*0.455
*0.549

مطمقاف
أحدىما متكفي
متزكجاف

الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي

-0.075

مطمقاف

0.318
*0.393

أحدىما متكفي

تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ ( 21.4إلى أف الفركؽ في الكعي االجتماعي كانت بيف
الطمبة الذيف آباؤىـ متزكجيف ،كالذيف كاف أحدىـ متكفي ،كلصالح الطمبة الذيف آباؤىـ متزكجيف،
كالذيف كانت درجة الكعي االجتماعي لدييـ أعمى شيء.
أيضا كجدت فركؽ بيف الطمبة الذيف آباؤىـ مطمقاف ،كبيف الطمبة الذيف أحد آباءىـ متكفى ،كلصالح
الطمبة الذيف أباؤىـ مطمقاف ،كالذيف كانت درجة الكعي االجتماعي لدييـ أعمى شيء.
كفي الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي كانت الفركؽ بيف الطمبة الذيف أحد آباءىـ متكفى ،كلصالح
الطمبة الذيف أباؤىـ مطمقاف ،كالذيف كانت درجة الكعي االجتماعي لدييـ أعمى شيء .كما ىك كاضح
مف خبلؿ المتكسطات الحسابية في الجدكؿ (. 22.4
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جدول ( :)22.4المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمفروق في المتوسطات الحسابية لمفروق في
المتوسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي ومجاالتو يعزى لموضع االجتماعي لموالدين.
المجاؿ

المعمكمات االجتماعية

الميارات االجتماعية

الكعي االجتماعي

الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي

الكضع االجتماعي لمكالديف

العدد

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

متزكجاف

309

3.56

0.67

مطمقاف

20

3.71

0.62

أحدىما متكفي

11

3.47

0.64

متزكجاف

309

3.46

0.62

مطمقاف

20

3.44

0.71

أحدىما متكفي

11

3.05

0.67

متزكجاف

309

3.44

0.62

مطمقاف

20

3.54

0.67

أحدىما متكفي

11

2.99

0.43

متزكجاف

309

3.49

0.45

مطمقاف

20

3.56

0.54

أحدىما متكفي

11

3.17

0.40

نتيجة الفرضية الخامسة :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في
مستوى الذكاء االجتماعي ومجاالتو لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى لممستوى
التعميمي لؤلب (اقل من ثانوي /ثانوي الى دبموم /بكالوريوس فأكثر).
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جدول ( :)23.4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One way analysis of varianceلمفروق في
المتوسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي ومجاالتو يعزى لممستوى التعميمي لؤلب.

المجاؿ

المعمكمات االجتماعية

الميارات االجتماعية

الكعي االجتماعي

الدرجة

مجمكع

درجات

متكسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسكبة

بيف المجمكعات

1.485

2

0.742

داخؿ المجمكعات

149.420

337

0.443

المجمكع

150.905

339

بيف المجمكعات

2.551

2

1.275

داخؿ المجمكعات

131.551

337

0.390

المجمكع

134.102

339

بيف المجمكعات

0.461

2

0.231

داخؿ المجمكعات

131.818

337

0.391

المجمكع

132.280

339

بيف المجمكعات

0.527

2

0.263

داخؿ المجمكعات

70.555

337

0.209

المجمكع

71.082

339

مصدر التبايف

الكمية

االجتماعي

لمذكاء

ؼ الداللة

1.674

3.267

0.590

1.258

اإلحصائية
0.189

**0.039

0.555

0.286

** دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 0.05

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 23.4إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

( α≥0.05بيف المتكسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في
مدينة القدس يعزل لممستكل التعميمي لؤلب ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أقؿ مف  ،0.05كىي دالة

إحصائيا ،كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية .فقد كانت الفركؽ في مجاؿ الميارات االجتماعية.
كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار تككي ( Tukey testلممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في
المتكسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل
لممستكل التعميمي لؤلب في مجاؿ الميارات االجتماعية ،كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ (. 24.4
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جدول ( :)24.4نتائج اختبار توكي ( )Tukey testلممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في المتوسطات الحسابية
لمذكاء االجتماعي ومجاالتو في مجال الميارات االجتماعية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى
لممستوى التعميمي لؤلب.
المجاؿ

أقؿ مف ثانكم

المقارنات
أقؿ مف ثانكم

الميارات االجتماعية

ثانكم إلى دبمكـ

بكالكريكس فأكثر

-0.142

*-0.233
-0.091

ثانكم إلى دبمكـ
بكالكريكس فأكثر

أف الفركؽ كانت بيف الطمبة الذيف كاف
تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ ( 24.4إلى ّ
مستكل تعميـ األب لدييـ أقؿ مف ثانكم ،كبيف الطمبة الذيف مستكل تعميـ األب لدييـ بكالكريكس فأكثر،
كلصالح الطمبة الذيف كاف مستكل تعميـ األب لدييـ بكالكريكس فأكثر ،كالذيف كانت درجة الميارات
االجتماعية لدييـ أعمى شيء ،كما ىك كاضح مف خبلؿ المتكسطات الحسابية في الجدكؿ (. 25.4
جدول ( :)25.4المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمفروق في المتوسطات الحسابية لمفروق في
المتوسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي ومجاالتو يعزى لممستوى التعميمي لؤلب.
المجاؿ

المعمكمات االجتماعية

الميارات االجتماعية

الكعي االجتماعي

الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي

االنحراؼ

المستكل التعميمي لؤلب

العدد

المتكسط الحسابي

أقؿ مف ثانكم

147

3.50

0.67

ثانكم إلى دبمكـ

145

3.60

0.67

بكالكريكس فأكثر

48

3.68

0.65

أقؿ مف ثانكم

147

3.35

0.66

ثانكم إلى دبمكـ

145

3.49

0.58

بكالكريكس فأكثر

48

3.58

0.65

أقؿ مف ثانكم

147

3.47

0.62

ثانكم إلى دبمكـ

145

3.43

0.59

بكالكريكس فأكثر

48

3.35

0.74

أقؿ مف ثانكم

147

3.44

0.45

ثانكم إلى دبمكـ

145

3.51

0.46

بكالكريكس فأكثر

48

3.54

0.48
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المعيارم

نتيجة الفرضية السادسة :ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05في
مستوى الذكاء االجتماعي ومجاالتو لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى لممستوى
التعميمي لؤلم (أقل من ثانوي /ثانوي الى دبموم /بكالوريوس فأكثر).
جدول ( :)26.4نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ( )One way analysis of varianceلمفروق في
المتوسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي ومجاالتو يعزى لممستوى التعميمي لؤلم.
المجاؿ

المعمكمات االجتماعية

الميارات االجتماعية

الكعي االجتماعي

الدرجة

مجمكع

درجات

متكسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسكبة

بيف المجمكعات

5.762

2

2.881

داخؿ المجمكعات

145.143

337

0.431

المجمكع

150.905

339

بيف المجمكعات

1.326

2

0.663

داخؿ المجمكعات

132.775

337

0.394

المجمكع

134.102

339

بيف المجمكعات

0.869

2

0.435

داخؿ المجمكعات

131.410

337

0.390

المجمكع

132.280

339

بيف المجمكعات

0.943

2

0.472

داخؿ المجمكعات

70.139

337

0.208

المجمكع

71.082

339

مصدر التبايف

الكمية

االجتماعي

لمذكاء

6.689

1.683

1.115

2.266

ؼ الداللة
اإلحصائية
**0.001

0.187

0.329

0.105

** دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 0.05
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ ( 26.4إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
( α≥0.05بيف المتكسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في
مدينة القدس يعزل لممستكل التعميمي لؤلـ ،حيث كانت الداللة اإلحصائية أقؿ مف  ،0.05كىي دالة
إحصائيا ،كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية .فقد كانت الفركؽ في مجاؿ المعمكمات االجتماعية.
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كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار تككي ( Tukey testلممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في
المتكسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي كمجاالتو لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل
لممستكل التعميمي لؤلب في مجاؿ المعمكمات االجتماعية ،كما ىك كاضح مف خبلؿ الجدكؿ (. 29
جدول ( :)27.4نتائج اختبار توكي ( )Tukey testلممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في المتوسطات الحسابية
لمذكاء االجتماعي ومجاالتو في مجال المعمومات االجتماعية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس تعزى
لممستوى التعميمي لؤلم.
المجاؿ

المقارنات

أقؿ مف ثانكم

أقؿ مف ثانكم
المعمكمات االجتماعية

ثانكم إلى دبمكـ

ثانكم إلى دبمكـ

بكالكريكس فأكثر

-0.001

*-0.317
*-0.316

بكالكريكس فأكثر

تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ ( 27.4إلى أف الفركؽ كانت بيف الطمبة الذيف كاف
مستكل تعميـ األـ لدييـ أقؿ مف ثانكم ،كبيف الطمبة الذيف مستكل تعميـ األـ لدييـ بكالكريكس فأكثر،
كلصالح الطمبة الذيف كاف مستكل تعميـ األـ لدييـ بكالكريكس فأكثر ،كالذيف كانت درجة المعمكمات
االجتماعية لدييـ أعمى شيء.
أيضا كانت ىناؾ فركؽ بيف الطمبة الذيف كاف مستكل تعميـ األـ لدييـ ثانكم إلى دبمكـ ،كبيف الطمبة
الذيف مستكل تعميـ األـ لدييـ بكالكريكس فأكثر ،كلصالح الطمبة الذيف كاف مستكل تعميـ األـ لدييـ
بكالكريكس فأكثر ،كالذيف كانت درجة المعمكمات االجتماعية لدييـ أعمى شيء ،كما ىك كاضح مف
خبلؿ المتكسطات الحسابية في الجدكؿ (. 28.4
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جدول ( :)28.4المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لمفروق في المتوسطات الحسابية لمفروق في
المتوسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي ومجاالتو يعزى لممستوى التعميمي لؤلم.
المجاؿ

المعمكمات االجتماعية

الميارات االجتماعية

الكعي االجتماعي

الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي

المستكل التعميمي لؤلـ

العدد

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

أقؿ مف ثانكم

107

3.50

0.65

ثانكم إلى دبمكـ

160

3.50

0.67

بكالكريكس فأكثر

73

3.81

0.64

أقؿ مف ثانكم

107

3.36

0.63

ثانكم إلى دبمكـ

160

3.46

0.57

بكالكريكس فأكثر

73

3.53

0.74

أقؿ مف ثانكم

107

3.40

0.58

ثانكم إلى دبمكـ

160

3.48

0.62

بكالكريكس فأكثر

73

3.36

0.69

أقؿ مف ثانكم

107

3.42

0.43

ثانكم إلى دبمكـ

160

3.48

0.45

بكالكريكس فأكثر

73

3.57

0.51
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الفصل الخامس
______________________________________________________________
مناقشة النتائج والتوصيات:

 1.5مناقشة النتائج
يتضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي تكصمت الييا الدراسة لمعرفة العبلقة بيف المعاممة الكالدية
كالذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس ،باإلضافة إلى عرض التكصيات التي
تراىا الباحثة في ضكء نتائج ىذه الدراسة.
 2.5مناقشة أسئمة الدراسة:
مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
ما مستوى المعاممة الوالدية لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس؟
أف أكثر األساليب شيكعان لدل اآلباء مف كجية نظر طمبة المرحمة الثانكية في مدينة
أظيرت النتائج ْ
القدس كانت أسمكب المعاممة الحازـ ،حيث بمغ المتكسط الحسابي الستجاباتيـ عمى ىذا األسمكب
( ، 3.95تبعيا أسمكب المعاممة المتساىؿ ،بمتكسط حسابي ( ، 3.92كأخي ار أسمكب المعاممة المتسمط
بمتكسط حسابي (. 3.33
كذلؾ كاف أكثر األساليب شيكعا لدل األميات مف كجية نظر طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس
ىك أسمكب المعاممة الحازـ بمتكسط حسابي ( ، 4.19تبعيا أسمكب المعاممة المتساىؿ بمتكسط
حسابي ( ، 3.99كأخي انر أسمكب المعاممة المتسمط ،بمتكسط حسابي (. 3.27
كتبعا لنتائج السؤاؿ األكؿ تبيف أ ّف ىنالؾ حسب كجية نظر طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس أ ّف
األساليب الكالدية المتبعة مف قبؿ األـ كاألب ىي متشابية مف ناحية االستخداـ ،حيث (األسمكب
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الحازـ ىك األسمكب األكثر استخدامان مف قبؿ الكالديف يميو (األسمكب المتساىؿ كمف ثـ األسمكب
المتسمط .
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة الستخداـ األسمكب الحازـ لدل الكالديف في مدينة القدس مع ابنائيـ
المراىقيف لطبيعة كحساسية مرحمة المراىقة حيث يحتاج المراىؽ ألسمكب تعامؿ خاص حيث يقدـ لو
التكجييات كاالرشادات مع الحرص عمى تغميؼ ىذا األسمكب بالمحبة كالدؼء ،التي تساعده عمى رفع
ثقتو بنفسو كباألخريف ،باإلضافة إلى حساسية الكضع األمني كخكؼ الكالداف عمى أبنائيـ في ىذه
المرحمة ،فيمجؤكف إلى دمج أسمكب التكجيو كالحزـ مع مصاحبة أبنائيـ كذلؾ خكفان عمييـ كلحمايتيـ
ألف
مف أم ضرر .كجاء األسمكب المتسمط أخي ار لحساسية ىذه المرحمة فيـ يكدكف احتكاء أبنائيـ ّ
التسمط يؤدم إلى ناتج عكسية مع شخصية المراىؽ .باإلضافة الى كعي الكالديف بأىمية ىذه المرحمة
كما األسمكب األفضؿ لمتعامؿ مع أبنائيـ.
كاختمفت ىذه النتيجة مع دراسة باطا( 2018كدراسة حمداف كحكارنة( ، 2014كاتفقت مع
دراسة( Ehsan, 2012كدراسة (. Beng, 2011
مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
ما مستوى الذكاء االجتماعي لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس؟
أظيرت النتائج أف مستكل الذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس جاء بدرجة
متكسطة ،كقد كانت أكثر مجاالت الذكاء شيكعان ىي المتعمقة بالمعمكمات االجتماعية ،تبعيا مستكل
الميارات االجتماعية كأخي ار مستكل الكعي االجتماعي.
بأف احتكاء الطالب عمى المعمكمات االجتماعية جاء بشكؿ
حيث تفسر الباحثة نتائج السؤاؿ الثاني ّ
أكبر مف مستكل الميارات االجتماعية كالكعي االجتماعي ،كذلؾ مف خبلؿ الربط بيف النتيجة
كخصائص مرحمة المراىقة كما تحتكيو مف الصراعات الداخمية لدل المراىؽ كرغبتو في اثبات نفسو
كىكيتو كعدـ االنسياؽ كراء آراء األخريف ،تجعمو يميؿ إلى االنطكائية كالعزلة أكثر مف مخالطة الناس
كمشاركتيـ ،بالرغـ مف امتبلكو لممعمكمات االجتماعية كبعض الميارات التي تمكنو مف بناء عبلقات
بأف احتكاء الطالب عمى المعمكمات االجتماعية
اجتماعية سميمة .إذ تفسر الباحثة نتائج السؤاؿ الثاني ّ
جاء بشكؿ اكبر مف مستكل الميارات االجتماعية كالكعي االجتماعي ،كذلؾ مف خبلؿ الربط بيف
75

النتيجة كخصائص مرحمة المراىقة كما تحتكيو مف الصراعات الداخمية لدل المراىؽ كرغبتو في اثبات
نفسو كىكيتو كعدـ االنسياؽ كراء أراء األخريف ،حيث تجعمو يميؿ إلى االنطكائية كالعزلة أكثر مف
مخالطة الناس كمشاركتيـ ،بالرغـ مف امتبلكو لممعمكمات االجتماعية كبعض الميارات التي تمكنو مف
بناء عبلقات اجتماعية سميمة ،باإلضافة إلى سيكلة استخداـ شبكة االنترنت كأنيا أصبحت في متناكؿ
الجميع حيث يقكـ المراىؽ بتككيف عبلقات مع االخريف بكاسطة برامج التكاصؿ االجتماعي دكف
التكاصؿ معيـ بطريقة مباشرة مما انعكس سمبان عمى مستكل الكعي االجتماعي لديو.
كعندما يككف لدل االنساف معمكمات عف مكضكع ما ،سيككف لديو القدرة عمى التحكـ بنفسو حكؿ ىذا
ذكاء
المكضكع كالكعي بو ،كىذا يعني ّأنو عندما تنتيي مرحمة المراىقة سيستطيع المراىؽ امتبلؾ
ن
اجتماعيان كبناء ما يمتمكو مف معمكمات كميارات ليصبح لديو عبلقات اجتماعية ناجحة ،كىذا ما أكدتو

ىذه الدراسة بأف امتبلؾ الطالب لمعمكمات اجتماعية أدت إلى استخدامو لمميارات االجتماعية أكثر ك
الكعي بيا (نحكىا .
مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥0.05بين أساليب المعاممة الوالدية
والذكاء االجتماعي لدى طمبة المرحمة الثانوية في مدينة القدس.
بأف ىناؾ عبلقات ارتباطية دالة إحصائيا بيف أساليب المعاممة الكالدية كالذكاء
أظيرت النتائج ّ
االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس .كتـ الكشؼ عف كجكد عبلقات ارتباط طردية
بيف األساليب اإليجابية لممعاممة الكالدية لكبل الكالديف كالذكاء االجتماعي ،بحيث تبيف ّانو كمما زادت
األساليب اإليجابية لممعاممة الكالدية زادت درجة الذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة
القدس ،كالعكس صحيح .فقد ارتبط أسمكب المعاممة الحازـ بعبلقة طردية مع الذكاء االجتماعي .في
حيف تـ الكشؼ عف كجكد عبلقات ارتباط عكسية مع األساليب السالبة كىي المتساىؿ كالمتسمط مع
الذكاء االجتماعي.
حيث تعزك الباحثة نتائج السؤاؿ الثالث بأف األسمكب الحازـ لدل آباء كاميات طمبة المرحمة الثانكية
في مدينة القدس ىك األسمكب الذم يعزز كيحفز الطالب عمى أف يككف متفكؽ كأف يككف ذك شخصية
جيدة أكثر ،فالتعامؿ مع األبناء بشكؿ إيجابي كجيد ىك األنسب كي يككف الشخص ناجح في حياتو.
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أف استخداـ الحزـ في المعاممة الكالدية كما تفسرىا النظرية السمككية كما يتبعو مف تعزيز سكاء
كما ّ
مادم أك معنكم ،فإنو يعمؿ عمى تقكية شخصية األبف كيفتح المجاؿ لو ببناء عبلقات اجتماعية دكف
أف يككف ىنالؾ حكاجز بينو كبيف العالـ الخارجي مما يزيد مف ذكائو االجتماعي .في حيف عند
استخداـ أساليب المعاممة الكالدية السمبية كالتسمط كالتساىؿ فإنو يؤثر عمى بناء شخصية األبف فيجعمو
أكثر انع ازالن كاتكالية عمى الغير ،كما يصبح سيؿ االنقياد كأقؿ تحمبلن لممسؤكلية كيؤخر النضج
االنفعالي كاالجتماعي لديو.
كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة( Thakur et al, 2013كدراسة) ، Terwase et al, 2016
كدراسة الدكيؾ(  2008كاختمفت مع دراسة باطا( 2018كدراسة بكير(. 2013
 3.5مناقشة نتائج الفرضيات:
مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل اساليب المعاممة
الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمنكع(ذكر/أنثى .
أظيرت النتائج اف ىنالؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية.
ففي مجاؿ المعاممة الكالدية المتسمط لؤلب ،كانت الفركؽ لصالح اإلناث كالمكاتي كف يشعرف باألسمكب
المتسمط لؤلب أكثر مف الذككر.
كفي مجاؿ المعاممة الكالدية المتسمط لؤلـ ،كانت الفركؽ لصالح اإلناث ،كالمكاتي كف يشعرف باألسمكب
المتسمط لؤلـ أكثر مف الذككر.
أما في مجاؿ المعاممة الكالدية الحازـ لؤلب ،فقد كانت الفركؽ لصالح الذككر كالذيف كانكا يشعركف
بيذا األسمكب أكثر مف اإلناث.
حيث تعزك الباحثة نتائج الفرضية األكلى مف الدراسة الحالية بأف األسمكب التسمطي لطبيعة ثقافة
البيئة العربية بشكؿ عاـ كالفمسطينية كالمقدسية بشكؿ خاص كالتي تحرص عمى المحافظة عمى
الشرؼ كالسمعة كالخكؼ مف ارتكاب البنات أم سمكؾ قد يضر بيا كبسمعة عائمتيا ،لذلؾ يسمؾ
الكالداف األسمكب التسمطي في التعامؿ مع بناتيـ .كما أف ثقافة المجتمع تؤثر عمى طبيعة األسمكب
الحازـ الذم يتعامؿ بو الكالداف مع ابنائيـ الذككر بأنو ىك المسؤكؿ عف تصرفاتو  ،كىذا دليؿ عمى أف
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األب يحب أف يعامؿ ابنو بطريقة ك كأنو شاب يجب أف يعتمد عمى نفسو ك يثؽ بنفسو أكثر مف
االنثى.
اختمفت مع دراسة أبك مرؽ كأبك عقيؿ( 2012كدراسة ابراىيـ(2012
مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل اساليب المعاممة
الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمصؼ (عاشر /الحادم عشر /تكجييي .
أكدت نتائج الدراسة ىذه الفرضية عدـ كجكد فركؽ كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية .فقد كاف ىناؾ
تقارب في أساليب المعاممة الكالدية سكاء لدل اآلباء أك األميات كذلؾ عمى اختبلؼ صفكؼ الطمبة
المبحكثيف كذلؾ مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ.
حيث تعزك الباحثة لنتائج الفرضية الثانية مف الدراسة الحالية تبيف بأف رأم طمبة المرحمة الثانكية في
مدينة القدس ال يختمؼ بمستكيات الصفكؼ فرأم طمبة الصؼ العاشر كالحادم عشر كالتكجييي ىك
كاحد ،فقد كاف ىنالؾ تقارب في أساليب المعاممة الكالدية لدل اآلباء ك األميات بنفس المستكل لتمؾ
الصفكؼ ،كذلؾ ألنيـ جميعيـ يمركف بنفس المرحمة العمرية(مرحمة المراىقة كما يتبعيا مف خصائص
كمميزات كسمككيات مثؿ التمرد كعدـ رغبة بالدراسة كاالىتماـ بالكماليات كالمظير كالرغبة في فرض
رأييـ ،لذلؾ تتشابو أساليب المعاممة الكالدية

لخطكرة المرحمة كأىمية ضبطيا كتكجيييا مف قبؿ

الكالديف.
مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل اساليب المعاممة
الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمكاف السكف (مدينة /قرية/مخيـ .
أكدت نتائج الدراسة ىذه الفرضية عدـ كجكد فركؽ كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية .فقد كاف ىناؾ
تقارب في أساليب المعاممة الكالدية سكاء لدل اآلباء أك األميات كذلؾ عمى اختبلؼ أماكف سكف
الطمبة المبحكثيف كذلؾ مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ.
أف جميع المقدسيف
حيث تعزك الباحثة نتائج الفرضية الثالثة إلى طبيعة الحياة في مدينة القدس حيث ّ
يمركف بنفس الظركؼ األمنية كالسياسية كاالقتصادية ،كىذا يجعؿ كؿ األسر المقدسية ينتيجكف نفس
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أف طبيعة البيئة المقدسية أصبحت متشابية
األساليب لمتعامؿ مع ابنائيـ لمحفاظ عمييـ كحمايتيـ ،كما ّ
أف الطمبة بمختمؼ اماكف سكنيـ يدرسكف
في القرية كالمخيـ كالمدينة كأكثر انفتاحان عمى بعضيا حيث ّ
بنفس المدرسة كيقكمكف بتبادؿ الخبرات كالظركؼ كاالشتراؾ باألنشطة كالفعاليات كالخمفية االسرية لكؿ
منيـ ،كاتفقت مع دراسة أبك مرؽ كأبك عقيؿ(2012
مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل اساليب المعاممة
الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمحالة االجتماعية لمكالديف(متزكجاف/
منفصبلف /أحدىما متكفي .
حيث أظيرت نتائج الفرضية الخامسة كجكد فركؽ ذات داللة كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية.
حيث أشارت المقارنات الثنائية البعدية إلى أف الفركؽ في أسمكب المعاممة الحازـ لؤلب كانت بيف
اآلباء المتزكجيف ،كاآلباء المطمقيف ،كلصالح اآلباء المتزكجكف ،حيث كاف ىذا األسمكب ىك الشائع
أكثر شيء لدل اآلباء مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ.
أيضا كجدت فركؽ في أسمكب المعاممة الحازـ كالمتساىؿ لؤلب بيف اآلباء المتزكجيف ،كاآلباء الذيف
أحدىـ متكفى ،كلصالح اآلباء المتزكجكف ،حيث كاف ىذا األسمكب ىك الشائع أكثر شيء لدل اآلباء
مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ.
حيث تعزك الباحثة نتائج الفرضية الرابعة الى أف تككيف األسرة الناجحة يجب اف تتألؼ مف الكالداف
معان لكي تقكـ عممية التنشئة االسرية بشكؿ صحيح كاختيار األسمكب االمثؿ لمتعامؿ مع أبناءىـ كتمبية
احتياجاتيـ النفسية كالعاطفية كالجسمية ،حيث أف االسر التي تعاني مف التفكؾ االسرم كاالنفصاؿ اك
الفقداف قد يؤثر بشكؿ سمبي عمى طريقة تعامؿ االباء مع ابنائيـ مما يؤثر عمى شخصية االبف.
مناقشة نتائج الفرضية الخامسة:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل اساليب المعاممة
الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لممستكل التعميمي لؤلب.
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أكدت نتائج الدراسة ىذه الفرضية عدـ كجكد فركؽ كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية .فقد كاف ىناؾ
تقارب في أساليب المعاممة الكالدية سكاء لدل اآلباء أك األميات كذلؾ عمى اختبلؼ المستكل التعميمي
لؤلب لدل الطمبة المبحكثيف كذلؾ مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ.
بأف المستكل التعميمي لؤلب ال يؤثر عمى أسمكب التعامؿ مع
حيث تعزك الباحثة نتائج ىذه الفرضية ّ
أبنائو فالتعامؿ مع االبف يككف مف خبلؿ االىتماـ بو كاعتباره محكر الحياة كقد تبيف مف خبلؿ نتائج
الفرضية الخامسة بأف المستكل التعميمي ال يؤثر في استخداـ أسمكب معيف في التعامؿ مع األبناء.
حيث اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الطماكم( 2017كدراسة(. Lazarrides et al, 2011
مناقشة نتائج الفرضية السادسة:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل اساليب المعاممة
الكالدية لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لممستكل التعميمي لؤلـ
أكدت نتائج الدراسة ىذه الفرضية عدـ كجكد فركؽ كبذلؾ قبمت الفرضية الصفرية .فقد كاف ىناؾ
تقارب في أساليب المعاممة الكالدية سكاء لدل اآلباء أك األميات كذلؾ عمى اختبلؼ المستكل التعميمي
لؤلميات لدل الطمبة المبحكثيف كذلؾ مف كجية نظر الطمبة أنفسيـ.
حيث تعزك الباحثة نتائج ىذه الفرضية بأف المستكل التعميمي لؤلـ ال يؤثر عمى أسمكب المعاممة
أف
الكالدية كذلؾ ألف طبيعة العبلقة بيف األبف كاألـ ىي عبلقة فطرية قائمة عمى العطؼ كالرحمة ،ك ّ
استخداـ االـ ألساليب سمبية لمتعامؿ مع ابنائيا يعتبر مخالؼ لمطبيعة البشرية .كيعكد ذلؾ لقمة الخبرة
في الحياة كالجيؿ أك لخبرات سابقة قد عاشكىا مف حرماف كالقسكة ،كأكدت عمى ذلؾ النظرية التحميمية
فالمستكل التعميمي لكبل الكالديف ال يؤثر في استخداـ االساليب الصحيحة في تربية االبناء ،فيناؾ أباء
كأميات ذكم مستكل تعميمي محدكد ،كلكنيـ يبذلكف جيدىـ في استخداـ األساليب األكثر إيجابية في
تربية ابنائيـ ،كىذا ما تكصمت إليو مع دراسة (Lazarrides et al, 2011
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مناقشة نتائج الفرضية السابعة:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل الذكاء االجتماعي
كأبعاده لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمنكع(ذكر/أنثى .
أظيرت نتائج الفرضية الثامنة إلى اف ىنالؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ،كبذلؾ رفضت الفرضية
الصفرية .فقد كانت الفركؽ في مجاؿ الكعي االجتماعي كلصالح اإلناث ،كالمكاتي كانت درجة الكعي
االجتماعي لدييف أعمى .كتعزك الباحثة النتيجة لظركؼ التنشئة االجتماعية لكبل النكع االجتماعييف
منذ الطفكلة ،كما أف لمجانب االجتماعي ميمان في النمك النفسي لمفرد كذكاءه االجتماعي كما يترتب
عميو مف تكجيو لسمكؾ الفرد كتصرفاتو ،حيث أف اإلناث في مجتمعنا فرصة اختبلطيـ محدكدة ككننا
مجتمع محافظ ،حيث يصب تركيز األىؿ منذ بداية التنشئة االسرية عمى ىذا الجانب لدل االناث أكثر
منو عند الذككر ،فنجد األىؿ ييتمكف بمعرفة تفاصيؿ عبلقات ابنتيـ ،لذلؾ نجد أف تكجو األنثى
يككف بشكؿ انتقائي ،كتككف عبلقاتيـ مع اقرانيـ االناث مف خبلؿ اختيار كاعي كمقبكؿ لؤلىؿ ،مقارنة
بالذككر فميما اختمط باآلخريف ال خكؼ عميو ،كما ّأنو ىنالؾ اختبلؼ في التككيف العصبي بيف
الذككر كاالناث كمنو ما يتعمؽ بطريقتيف في االستجابات االجتماعية .حيث اتفقت ىذه النتيجة مع
دراسة (. Saxena, 2013
مناقشة نتائج الفرضية الثامنة:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل الذكاء االجتماعي
كأبعاده لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمصؼ (عاشر /الحادم عشر /تكجييي .
أظيرت نتائج الفرضية الثامنة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ،كبذلؾ رفضت الفرضية الصفرية.
فقد كانت الفركؽ في مجاؿ الكعي االجتماعي.
كتعزك الباحثة نتائج الفرضية الثامنة أف الفركؽ في مجاؿ الكعي االجتماعي كانت بيف طمبة الصؼ
أف طمبة الصؼ الحادم عشر كالتكجييي قد كصمكا إلى ذركة مرحمة المراىقة
العاشر ،كيعكد ذلؾ إلى ّ
حيث تصبح عبلقاتيـ االجتماعية أقؿ كتنحصر بفئة قميمة مف الناس األقرباء ،باإلضافة إلى اختبلؼ
نكعية تفكيرىـ مقارنة بطمبة الصؼ العاشر ،كما أف الضغط كالتكتر الذم يمر بو طمبة الصؼ
التكجييي تجعمو أقؿ مستكل بالكعي االجتماعي.
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مناقشة نتائج الفرضية التاسعة:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل الذكاء االجتماعي
كأبعاده لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمكاف السكف (مدينة /قرية ،مخيـ .
أظيرت نتائج الفرضية العاشرة الى أ ّف ىنالؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة كبذلؾ قبمت الفرضية
الصفرية.
كتعزك الباحثة نتائج الفرضية التاسعة بأ ّف مكاف السكف ال يؤثر عمى مستكل الذكاء االجتماعي لدل
ألف التكنكلكجيا عممت عمى تسييؿ عممية االتصاؿ كالتكاصؿ ،كاصبح العالـ كقرية
الطمبة ،كذلؾ ّ
صغيرة ال فرؽ بيف قرية كمخيـ كمدينة ،فمـ يعد مكاف السكف يؤثر عمى مستكل الذكاءات كتنميتيا لدل
أف البيئة المقدسية أصبحت متشابية مف حيث العادات كالتقاليد بيف المدينة كالمخيـ
األفراد .كما ّ
كالقرية ،كما أف ىناؾ فرصة لمدراسة كالعمؿ معان في أماكف مختمفة ،كىذا يعزز فرص التكافؽ في
مستكل الذكاء االجتماعي بينيـ.
مناقشة الفرضية العاشرة:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل الذكاء االجتماعي
كأبعاده لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لمحالة االجتماعية لمكالديف(متزكجاف/
منفصبلف /أحدىما متكفي .
أظيرت نتائج الفرضية إلى أ ّف ىنالؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية كبذلؾ رفضت الفرضية
الصفرية .فقد كانت الفركؽ في مجاؿ الكعي االجتماعي ،ككذلؾ الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي
بشكؿ عاـ.
كما كتبيف إلى أف الفركؽ في الكعي االجتماعي كانت بيف الطمبة الذيف آباؤىـ متزكجيف ،كالذيف كاف
أحدىـ متكفي ،كلصالح الطمبة الذيف آباؤىـ متزكجيف ،كالذيف كانت درجة الكعي االجتماعي لدييـ
أعمى شيء .أيضا كجدت فركؽ بيف الطمبة الذيف آباؤىـ مطمقاف ،كبيف الطمبة الذيف أحد آباءىـ
متكفى ،كلصالح الطمبة الذيف أباؤىـ مطمقاف ،كالذيف كانت درجة الكعي االجتماعي لدييـ أعمى شيء.
كفي الدرجة الكمية لمذكاء االجتماعي كانت الفركؽ بيف الطمبة الذيف أحد آباءىـ متكفى ،كلصالح
الطمبة الذيف أباؤىـ مطمقاف ،كالذيف كانت درجة الكعي االجتماعي لدييـ أعمى شيء.
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أف الطمبة الذيف يعيشكف في جك أسرم متكازف ك ذك كعي اجتماعي
كتعزك الباحثة نتائج الفرضية ،أم ّ
ألف الجك االسرم المتكامؿ
أكثر مف الطمبة الذيف يعيشكف في جك أسرم يعاني مف التفكؾ ،كذلؾ ّ
الذم يسكده الدؼء كالمحبة كالحكار بيف الكالداف كاألبف ينعكس عمى الصحة النفسية لدل األبناء
كيمنحو الثقة بنفسو كيجعمو أكثر كعيان بما يحيط بو مف عبلقات اجتماعية كمعرفتو بما يناسبو منيا،
كبالتالي يؤثر عمى حياتو الشخصية كاالجتماعية.
مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشر:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل الذكاء االجتماعي
كأبعاده لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لممستكل التعميمي لؤلب.
أظيرت نتائج الفرضية إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ،كبذلؾ رفضت
الفرضية الصفرية .فقد كانت الفركؽ في مجاؿ الميارات االجتماعية.
كتبعا لنتائج الفرضية تبيف باف المستكل التعميمي لمكالد يؤثر عمى الطمبة فقد تبيف إلى أف الفركؽ كانت
بيف الطمبة الذيف كاف مستكل تعميـ األب لدييـ أقؿ مف ثانكم ،كبيف الطمبة الذيف مستكل تعميـ األب
لدييـ بكالكريكس فأكثر ،كلصالح الطمبة الذيف كاف مستكل تعميـ األب لدييـ بكالكريكس فأكثر ،كالذيف
كانت درجة الميارات االجتماعية لدييـ أعمى شيء.
حيث تعزك الباحثة نتائج الفرضية إلى أف األب الحاصؿ عمى درجة تعميمية اكبر يككف لدل أبنائيـ
ذكاء اجتماعيان اكبر كذلؾ أل ّف األب خبلؿ فترة تعميمو قد زكد بخبرات تجعمو قاد انر تحكيؿ ىذه الخبرات
ن
كاالتجاىات في عممية تربيتو ألبنو كبذلؾ تنصب ميزات ىذه الخبرات كالتكجيات في عممية بناء

شخصية األبناء كتنشئتيـ ليصبحكا أكثر كعيان في عبلقاتو االجتماعية.
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مناقشة نتائج الفرضية الثانية عشر:
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( α≥0.05في مستكل الذكاء االجتماعي
كأبعاده لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل لممستكل التعميمي لؤلـ.
أظيرت نتائج الفرضية إلى أ ّف ىنالؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ،كبذلؾ رفضت الفرضية
الصفرية .فقد كانت الفركؽ في مجاؿ المعمكمات االجتماعية.
كتبعا لنتائج الفرضية تبيف بأف الطمبة الذيف يممككف أميات ذك مستكل تعميمي أعمى ىـ األفضؿ،
أف األـ المتعممة تككف أقرب إلى ابنائيا كأكثر مركنة في التعامؿ معيـ ،كتقكـ بكظائفيا
حيث ّ
االرشادية بطريقة أنسب ،حيث تعمؿ عمى بناء شخصيتيـ المستقمة القادرة عمى تحمؿ المسؤكلية،
كبالتالي يصبح لدييـ بعض الخبرات التي تؤىميـ ليككف لدييـ المعمكمات كالميارات االجتماعية التي
تسيؿ عمييـ لتعامؿ مع الناس كبناء عبلقات اجتماعية سميمة.
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التوصيات:
 .1تكعية اآلباء كاالميات حكؿ األساليب االيجابية التي مف خبلليا تعزز ثقة الطالب بنفسو
كباألخريف ،كتنمي عندىـ الميارات االجتماعية السميمة كالناجحة.
 .2تكعية أىالي الطمبة الذيف يعانكف مف التفكؾ االسرم (االنفصاؿ مف خبلؿ القياـ دمجيـ بكرشات
عمؿ كمحاضرات بكيفية التعامؿ مع أبنائيـ ،لترسيخ معاممة كالدية تكفر مناخان تكافقيا بيف الكالديف
كاالبناء.
 .3التعامؿ مع الطمبة الذيف يعانكف مف التفكؾ االسرم (االنفصاؿ أك الفقداف كالعمؿ عمى تعزيز
مستكل الذكاء االجتماعي لدييـ بدمجيـ في المجتمع مف خبلؿ النشاطات المختمفة.
 .4العمؿ عمى رفع مستكل الذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية ،كذلؾ مف خبلؿ الدكرات
التدريبية كاالرشادية كباألخص عند الذككر كفي الصفكؼ الدنيا.
 .5رفع مستكل الذكاء االجتماعي عند أىالي الطمبة كذلؾ عف طريؽ دكرات تكعكية ارشادية بالطرؽ
المناسبة لتمكينيـ مف تنمية الذكاء االجتماعي لدل أبنائيـ.
 .6تفعيؿ مجمس أكلياء األمكر كالمعمميف ،كتسميط الضكء عمى أساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيا
بالذكاء االجتماعي لمطمبة.
 .7تفعيؿ دكر المرشديف التربكييف كالنفسييف في المدارس الثانكية لما ليذه المرحمة مف خصكصية
كتأثيرىا عمى شخصية الطمبة.
 .8إجراء دراسات أكثر حكؿ االنماط األكثر استخدامان في مدينة القدس خصكصان كفمسطيف عمكمان
كفحص متغيرات أخرل ليا عبلقة أنماط المعاممة الكالدية.
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ممحق رقم ()1
الصورة األولية لمقاييس الدراسة
لمعاممة الكالدية كعبلقتيا بالذكاء االجتماعي
تحية طيبة كبعد...
أقكـ بإجراء دراسة بعنكاف "المعاممة الكالدية كعبلقتيا بالذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في
محافظة القدس" الستكماؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير في جامعة القدس ،في تخصص اإلرشاد
النفسي كالتربكم .الرجاء التكرـ باإلجابة عف فقرات االستبانة ككضع إشارة ( xأماـ العبارة التي تتفؽ
مع كجية نظرؾ .عمما بأف إجابتؾ ستحاط بالسرية التامة كستستخدـ لغرض البحث العممي فقط.
مع خالص الشكر لحسف تعاكنكـ
أكال :البيانات األكلية:
 .1النكع االجتماعي :ذكر (
 .2الصؼ :العاشر(

أنثى(

الحادم عشر(

 .3مكاف السكف :مدينة (

تكجييي( .
مخيـ(

قرية(

 .4الكضع االجتماعي لمكالداف :متزكجاف(
 .5المستكل التعميمي لؤلب  :أمي(
 .6المستكل التعميمي لؤلـ :أمي(

.
.

منفصبلف(
ثانكم(

ثانكم(

94

أحدىما متكفي(
جامعي(

جامعي(

مقياس المعاممة الوالدية

الفقرات المتعمقة باألب

بشكل

بشكل

بشكل

بشكل

كبير جدا

كبير

متوسط

قميل

 .1يفرض أبي رأيو بشدة أثناء المناقشات.
 .2يكجو أبي سمككي بنظاـ.
 .3يغضب أبي مني عندما احاكؿ مخالفتو الرأم.
 .4ييمؿ أبي مشكبلت األبناء داخؿ األسرة.
 .5يعمؿ أبي عمى تعزيز الثقة المتبادلة بينو كبيني.
 .6يتصيد أبي أخطائي.
 .7يعزز أبي لدم الشعكر بالمسؤكلية.
 .8ال يتدخؿ أبي بما أفعمو.
 .9يعاقبني أبي عندما ال أحقؽ طمكحاتو.
 .10يراعي أبي حاجات أفراد األسرة.
 .11يتصؼ أبي بأنو غير قادر عمى تنظيـ أمكر
األسرة.
 .12يجبرني أبي عمى تنفيذ ما يريد مني.
 .13تتسـ ق اررات أبي بعدـ المسؤكلية كالبلمباالة.
 .14يعمؿ أبي عمى تحقيؽ التآلؼ داخؿ األسرة.
 .15يتيرب أبي مف المسؤكلية.
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بشكل
قميل
جدا

الفقرات المتعمقة باألم

بشكل

بشكل

بشكل

بشكل

كبير جدا

كبير

متوسط

قميل

 .1تفرض أمي رأييا بشدة أثناء المناقشات.
 .2تكجو أمي سمككي بمنطؽ كنظاـ.
 .3تغضب أمي مني عندما احاكؿ مخالفتيا الرأم.
 .4تيمؿ أمي مشكبلت األبناء داخؿ األسرة.
 .5تعمؿ أمي عمى تعزيز الثقة المتبادلة بينيا كبيني.
 .6تتصيد أمي أخطائي.
 .7تعزز أمي لدم الشعكر بالمسؤكلية.
 .8ال تتدخؿ أمي بما أفعمو.
 .9تعاقبني أمي عندما ال أحقؽ طمكحاتيا.
 .10تراعي أمي حاجات أفراد األسرة.
 .11تتصؼ أمي بأنيا غير قادرة عمى تنظيـ أمكر األسرة.
 .12تجبرني أمي عمى تنفيذ ما تريد مني.
 .13تتسـ ق اررات أمي بعدـ المسؤكلية كالبلمباالة.
 .14تعمؿ أمي عمى تحقيؽ التآلؼ داخؿ األسرة.
 .15تتيرب أمي مف المسؤكلية.
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بشكل
قميل
جدا

الذكاء االجتماعي
ـ

الفقرات

1

أتنبأ بسمكؾ اآلخريف

2

أشعر أنو مف الصعب فيـ رغبات اآلخريف

3

أستطيع التأثير في اآلخريف

كبيرة جدان

كبيرة

 4أشعر بعدـ الثقة في الناس الجدد
5

يدىشني ما يفعمو الناس

6

أتفيـ مشاعر اآلخريف.

7

أنسجـ بسيكلة في المكاقؼ االجتماعية المختمفة.

 8يغضب مني الناس اآلخريف دكف معرفتي لؤلسباب.
9

أتفيـ رغبات اآلخريف.

 10يسيؿ التعرؼ عمى أناس جدد أقابميـ ألكؿ مرة.
 11تغضب الناس مني عندما أعبر عف أفكارم.
 12أجد صعكبة في التكاصؿ مع اآلخريف .
 13أستطيع القكؿ أنو ال يمكف التنبؤ بسمككيات الناس .
 14أفيـ ما يريده اآلخريف دكف حاجتيـ لمتعبير عنو
 15أحتاج لكقت كي أعرؼ الناس جيدان.

 16أتسبب في إيذاء اآلخريف دكف أف أدرؾ ذلؾ.
 17أتنبأ بطرؽ التي سيستجيب بيا اآلخريف ردان عمى
تصرفاتي.

 18أستطيع أف أقيـ عبلقات طيبة مع الناس الجدد
 19أفيـ ما يقصده اآلخريف مف خبلؿ تعبيراتيـ
 20أكاجو صعكبة في إيجاد مكاضيع جذابة لمحديث مع
اآلخريف.
 21أستغرب مف رد فعؿ اآلخريف لما أفعمو.

الباحثة :إيناس مراغة
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متكسطة

قميمة

قميمة جدان

ممحق رقم ()2
الصورة النيائية لممقاييس
مقياس المعاممة الوالدية والذكاء االجتماعي ”

كمية الدراسات العميا لمتربية
قسم اإلرشاد النفسي والتربوي
المعاممة الكالدية كعبلقتيا بالذكاء االجتماعي
تحية طيبة كبعد ...
أقكـ بإجراء دراسة بعنكاف "المعاممة الكالدية كعبلقتيا بالذكاء االجتماعي لدل طمبة المرحمة الثانكية في
مدينة القدس" الستكماؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير في جامعة القدس ،في تخصص اإلرشاد
النفسي كالتربكم .الرجاء التكرـ باإلجابة عف فقرات االستبانة ككضع إشارة ) (xأماـ العبارة التي تتفؽ
مع كجية نظرؾ .عمما بأف إجابتؾ ستحاط بالسرية التامة كستستخدـ لغرض البحث العممي فقط .
مع خالص الشكر لحسف تعاكنكـ
إيناس مراغة
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أ :البيانات األكلية:
ذكر (

 .1النكع االجتماعي:

.

أنثى(

 .2الصؼ:

العاشر(

الحادم عشر(

تكجييي(

 .3مكاف السكف:

مدينة (

قرية(

مخيـ(

متزكجاف(

مطمقاف(

 .4الكضع االجتماعي لمكالديف:

أحدىما متكفي(
 .5المستكل التعميمي لؤلب :

.

.

أقؿ مف ثانكم(

ثانكم إلى دبمكـ(

بكالكريكس فأكثر(
 .6المستكل التعميمي لؤلـ:

.

أقؿ مف ثانكم(

.
ثانكم إلى دبمكـ(

بكالكريكس فأكثر(
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.

.

مقياس المعاممة الوالدية

الفقرات المتعمقة باألب

1

يفرض أبي رأيو بشدة أثناء المناقشات.

2

يكجو أبي سمككي بنظاـ.

3

يغضب أبي مني عندما احاكؿ مخالفتو الرأم.

4

ييمؿ أبي مشاكؿ أخكتي داخؿ األسرة.

5

يعمؿ أبي عمى تعزيز الثقة المتبادلة بينو كبيني.

6

يتصيد أبي أخطائي.

7

يعزز أبي لدم الشعكر بالمسؤكلية.

8

ال يتدخؿ أبي بما أفعمو.

9

يعاقبني أبي عندما ال أحقؽ طمكحاتو.

10

يراعي أبي حاجات أفراد األسرة.

11

يتصؼ أبي بأنو غير قادر عمى تنظيـ أمكر األسرة.

12

يجبرني أبي عمى تنفيذ أكامره.

13

تتسـ ق اررات أبي بعدـ المسؤكلية.

14

يعمؿ أبي عمى تحقيؽ التآلؼ داخؿ أسرتنا.

15

يتيرب أبي مف المسؤكلية.
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بشكل

بشكل

بشكل

بشكل

كبير جدا

كبير

متوسط

قميل

بشكل
قميل
جدا

بشكل
كبير

الفقرات المتعمقة باألم

جدا
1

تفرض أمي رأييا بشدة أثناء المناقشات.

2

تكجو أمي سمككي بمنطؽ كنظاـ.

3

تغضب أمي مني عندما احاكؿ مخالفتيا الرأم.

4

تيمؿ أمي مشاكؿ أخكتي داخؿ األسرة.

5

تعمؿ أمي عمى تعزيز الثقة المتبادلة بينيا كبيني.

6

تتصيد أمي أخطائي.

7

تعزز أمي لدم الشعكر بالمسؤكلية.

8

ال تتدخؿ أمي بما أفعمو.

9

تعاقبني أمي عندما ال أحقؽ طمكحاتيا.

10

تراعي أمي حاجات أفراد أسرتنا.

11

تتصؼ أمي بأنيا غير قادرة عمى تنظيـ أمكر
األسرة.

12

تجبرني أمي عمى تنفيذ أكامرىا.

13

تتسـ ق اررات أمي بعدـ المسؤكلية.

14

تعمؿ أمي عمى تحقيؽ التآلؼ بيف أفراد أسرتنا.

15

تتيرب أمي مف المسؤكلية.

111

بشكل

بشكل

بشكل

كبير

متوسط

قميل

بشكل
قميل
جدا

الذكاء االجتماعي
م

كبيرة

الفقرات

جداً

1

أتنبأ بسمكؾ اآلخريف.

2

أشعر أنو مف الصعب فيـ رغبات اآلخريف.

3

أستطيع التأثير في اآلخريف.

4

أشعر بعدـ الثقة في الناس الجدد.

5

يدىشني ما يفعمو الناس.

6

أتفيـ مشاعر اآلخريف.

7

أنسجـ بسيكلة في المكاقؼ االجتماعية المختمفة.

8

يغضب مني الناس اآلخريف دكف معرفتي لؤلسباب.

9

أتفيـ رغبات اآلخريف.

كبيرة

 10يسيؿ عمي التعرؼ عمى أناس جدد أقابميـ ألكؿ
مرة.

 11تغضب الناس مني عندما أعبر عف أفكارم.
 12أجد صعكبة في التكاصؿ مع اآلخريف .
 13أستطيع القكؿ أنو ال يمكف التنبؤ بسمككيات الناس .
 14أفيـ ما يريده اآلخريف دكف حاجتيـ لمتعبير عنو
 15أحتاج لكقت كي أعرؼ الناس جيدان.

 16أتسبب في إيذاء اآلخريف دكف أف أدرؾ ذلؾ.
 17أتنبأ بالطرؽ التي سيستجيب بيا اآلخريف ردان عمى
تصرفاتي.

 18أستطيع أف أقيـ عبلقات طيبة مع الناس الجدد.
 19أفيـ ما يقصده اآلخريف مف خبلؿ تعبيراتيـ.
أكاجو صعكبة في إيجاد مكاضيع جذابة لمحديث مع
اآلخريف.
 21أستغرب مف رد فعؿ اآلخريف لما أفعمو.
الباحثة :إيناس مراغة
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متوسطة

قميمة

قميمة
جداً

ممحق رقم ( :)3محكمي االستبانو
الرقم

الجامعة  /المؤسسة

اسم المحكم

1

الدكتكر حسف عبد الكريـ

جامعة بيرزيت

2

الدكتكر محمكد حماد

الجامعة االىمية

3

الدكتكر اياد الحبلؽ

جامعة القدس

4

الدكتكر عمر الريماكم

جامعة القدس

5

الدكتكرة سيير الصباح

جامعة القدس

6

الدكتكر محسف عدس

جامعة القدس

7

الدكتكر بدر االعرج

جامعة بيرزيت

8

الدكتكرة ناىده العرجا

جامعة بيت لحـ

9

الدكتكر محمد فرحات

جامعة القدس المفتكحة بيت لحـ

10

الدكتكرة ايناس ابكلبف

جامعة االستقبلؿ

11

الدكتكرة فردكس عبد ربو

جامعة بيت لحـ

12

الدكتكر احمد فسفكس

جامعة بيت لحـ
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