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 شكر وتقدير

 
 فإف لـ تستطع فبل تبغضيـ". ،فإف لـ تستطع فأحب العمماء ،فإف لـ تستطع فكف متعممان  ،" كف عالمان 

 الحمد اهلل الذم منحني العمر كالعقؿ كاالرادة إلتماـ ىذه الدراسة بنجاح كتميز.
 

تو مف التي أحمد اهلل عمى إشرافيا لي لما قدم ، حسيف الشكر كالتقدير إلى مشرفتي الدكتكرة)عبل
 كؿ االمتناف كالمحبة.فميا  ،ارشادات كمتابعة مستمرة دكف ممؿ أك كمؿ

 
لتقبميما مناقشة الرسالة كاثرائيا  ايناس زيف كالدكتكرةالشكر كالتقدير لمدكتكر عمر الريماكم كما اتقدـ ب

بتقديـ المساعدة  لـ يبخؿ الذمدكتكر إياد الحبلؽ قدير لمكاتقدـ بالشكر كالت ،بالمبلحظات القيمة
 .كالمشكرة لي

في كمية  التدريسية كأخص بالذكر الييئة ،ي جامعة القدسكؿ الشكر كالتقدير لجميع العامميف ف
 قسـ االرشاد النفسي التربكم. -الدراسات العميا

 
 .يالة إلخراجيا بالشكؿ النيائإلى مف ساعدني في اتماـ ىذه الرس

 القدس. -كؿ الشكر كالتقدير إلى قسـ االرشاد التربكم في مديرية التربية كالتعميـ
 

 كأضافكا لي الكثير عمى الصعيد االنساني كالعممي. ،إلى زمبلئي الذيف زرعكا التفاؤؿ في طريقي
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 الممخص

المرحمة الثانكية  طمبةل دىدفت الدراسة التعرؼ إلى العبلقة بيف المعاممة الكالدية كالذكاء االجتماعي ل
لفركؽ في مستكيات المعاممة الكالدية كالذكاء االجتماعي كفؽ إلى اكالتعرؼ  ،في مدينة القدس
المستكل  ،الكضع االجتماعي لمكالديف ،مكاف السكف ،الصؼ ،النكع االجتماعي)المتغيرات التالية

 طمبة  طالب كطالبة مف 340ف )تككنت عينة الدراسة مالمستكل التعميمي لؤلـ .  ،ي لؤلبالتعميم
اتباع المنيج الكصفي االرتباطي. ك  ،  طالب160ك)طالبة   180)رس الحككمية في مدينة القدسالمدا

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ مقياسيف مف بعد التأكد مف  .عنقكديةستخداـ العينة العشكائية الاك 
كمقياس الذكاء االجتماعي  ، 2015،كارنةجحمداف كال)قياس المعاممة الكالديةصدقيما كثباتيما كىما: م

Silvera et al.,  2001) . 
عند كبل  كالدية شيكعان ىك االسمكب الحاـزأف أكثر أساليب المعاممة الأشارت نتائج الدراسة إلى كقد 

 تماعيلمتغير النكع االجعزل تفي أساليب المعاممة الكالدية كجكد فركؽ دالة احصائية . كبينت الكالداف
كجكد فركؽ دالة احصائيان تعزل لبقية  عدـإلى  النتائج كأشارت ،كالكضع االجتماعي لصالح االناث

كما كأظيرت  مي لؤلب كالمستكل التعميمي لؤلـ .المستكل التعمي ،مكاف السكف ،متغيرات )الصؼال
كد فركؽ دالة احصائية إلى كج . كأشارتسطان مستكل الذكاء االجتماعي لدل أفراد العينة متك  النتائج أفّ 

 ،مكاف السكف ،الصؼ ،النكع االجتماعي)في متكسطات الذكاء االجتماعي يعزل لمتغيرات الدراسة
كشفت الدراسة  كأخيران  مي لؤلب كالمستكل التعميمي لؤلـ .المستكل التعمي ،الكضع االجتماعي لمكالديف

المرحمة  طمبةة كالذكاء االجتماعي لدل كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف اساليب المعاممة الكالدي عف
 المزيد مف الدراسات حكؿ بإجراء تكصي الدراسة كفي ضكء النتائج التي تكصمت الييا الدراسة  الثانكية.

كفحص متغيرات أخرل ليا  ،األنماط األكثر استخدامان في مدينة القدس خصكصان كفمسطيف عمكمان 
كذلؾ مف خبلؿ  ،طمبةع مستكل الذكاء االجتماعي عند العبلقة بالمعاممة الكالدية. كالعمؿ عمى رف

 الدكرات التدريبية االرشادية.
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Relationship between parenting style and social intelligence among high 

school students in Jerusalem 

 

Prepared by: Inas Aref Mohammad Maragha 

Supervisor: Dr. Ola Husain 

 

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.  
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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.  
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 الفصل األول
______________________________________________________ 

 اإلطار العام لمدراسة :
 

مف حيث مشكمة الدراسة كأسئمتيا كأىدافيا كتكضيح  ،ىذا الفصؿ عرض اإلطار العاـ لمدراسة
فاىيـ مع تفسير إجرائي كاصطبلحي ألبرز الم ،كالفرضيات التي تتحقؽ منيا ىذه الدراسة ،ألىميتيا

 الكاردة في الدراسة.

 المقدمة 1.1

فيي البيئة التي ينشأ فييا الفرد منذ المحظات  ،األسرة ىي الخمية االجتماعية األكلى في المجتمع إفّ 
كيمارس فييا عبلقاتو اإلنسانية. فمف خبلؿ األسرة يشبع الفرد حاجاتو البيكلكجية  ،األكلى مف حياتو

المعاممة الكالدية التي يتمقاىا الفرد في  لذلؾ فإفّ  ،الحناف كاألمافكينعـ بالدؼء كالحب ك  ،كالنفسية
كانت  فسكاءن   ،كالتي يمكف إرجاعيا إلى المعاممة الكالدية ،مراحؿ نمكه ليا القيمة كاألثر عمى تكافقو

  .1996 ،)قناكم كشخصيتو سمككوأك سمبية تنعكس أثرىا عمى  ،جابيةيىذه المعاممة إ
 

التي يتبعيا الكالداف في  تكاالستراتيجيا: ىي عبارة عف الطرائؽ لدية عمى أنياالكا كيتـ تعريؼ المعاممة
 ،أك األفعاؿ ،كتظير باألقكاؿ ،أك شعكرم ،لغكمفي معظـ المكاقؼ سكاء بجانب  ،التعامؿ مع ابنائيـ
  .920ص،2012،كمعتقدات كخبرات الكالداف")ميكائيؿكتعكس اتجاىات 

 
 ،اإلذالؿ ،القسكة ،الحرماف ،: اإليذاء الجسدمالدية إلى أربعة عشر محكران الك  تقسيـ المعاممةكقد تـ 
مكزعيف  ، (Empo, 1980التدليؿ كتفضيؿ األخكة ،التسامح ،الزائدالتدخؿ  ،الزائدةالحماية  ،الرفض
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لكالدية مع الفرد منذ الطفكلة تتسـ "المعاممة اعمى نمطيف أك اتجاىيف االيجابي كالسمبي فإذا كانت 
كىذا القبكؿ يجعمو  ،يحب غيره كيقبمو اآلخركف فتساعده عمى أف ينمك شخصان  ،لحب كالثقةا ،بالقبكؿ

ينعـ بطفكلة سعيدة تنعكس إيجابان عمى تكافقو النفسي كاالجتماعي كالصحي كاالنفعالي في جميع 
ماؿ كانت المعاممة الكالدية مع الفرد منذ طفكلتو تتسـ باإلى ا إفْ  . أمّ 1987 ،مراحؿ حياتو )سبلمة

ككيفية تككينو لمعبلقات  ،يا مف الممكف أف تنعكس سمبان عمى نمط شخصيتوفإنّ  ،كالقسكة كاإلذالؿ
  . 1998 ،)منصكر كالشربينياالجتماعية كاإلنسانية خبلؿ مراحؿ حياتو

 ،كتصرفاتو كسمككو كانفعاالتوالمعاممة الكالدية تؤثر عمى تطكير شخصية الفرد  لذكر أفّ كمف الجدير با
فإف األسمكب المتبع  ،كفي التكاصؿ كالتعامؿ مع اآلخريف ،بناء العبلقات اإلنسانية كاالجتماعية كفي

كانت ايجابية أك  التي يأخذىا الفرد عف نفسو سكاءن في المعاممة الكالدية يعتبر المككف األساسي لمفكرة 
كبناء  صؿ مع مف حكلوالتكا بناء شخصيتو التي تساعد الفرد عمى كمف خبلليا يستطيع الفرد ،سمبية

اجتماعيان لدل الفرد  فقدرة الفرد عمى بناء ىذه العبلقات يتطمب كجكد ذكاءن  ،العبلقات االجتماعية
  .2005 ،)سالـ

كفيـ  ،و "القدرة عمى إدراؾ العبلقات االجتماعية  بأنّ 2003 ،)زىراف فالذكاء االجتماعي كما عرفو
كالسمكؾ الحكيـ في  ،كاقؼ كاألكضاع االجتماعيةكحسف التصرؼ في الم ،الناس كالتفاعؿ معيـ
 .نجاح الفرد في حياتو االجتماعية"مما يؤدم إلى التكافؽ االجتماعي ك ،العبلقات اإلنسانية 

كبعد مراجعة الدراسات القميمة جدان التي ىدفت التعرؼ إلى العبلقة بيف المعاممة الكالدية كالذكاء 
أكدت عمى أىمية دراسة أساليب المعاممة الكالدية  التي  2018 ،االجتماعي كمف بينيا دراسة )باطا

لما يعكساف عمى حياة الفرد بجميع جكانبيا النفسية  ،كالذكاء االجتماعي كمعرفة العبلقة بينيما
تكلد لدل الباحثة الرغبة في دراسة أساليب المعاممة الكالدية كعبلقتيا في الذكاء  كاالجتماعية
و يتطرؽ الى مرحمة ىامة كخاصة جدا كىي مرحمة ألنّ  كباألخص ،المكضكع كذلؾ ألىمية ،االجتماعي

المراىقة التي تعد مرحمة خطرة في ذات الكقت ككنيا تميد لبناء شخصية مكتممة كلبناء عبلقات 
تمتمؾ النسبة  -المراىقة-خر ككف افراد ىذ الشريحةآما مع االخريف. كمف جانب  ة نكعان اجتماعية ثابت
شريحة المراىقيف حيث تمثؿ  داد السكاف في مدينة القدس خاصة كفي فمسطيف عامة.األكبر مف تع

حسب إحصاءات جياز اإلحصاء المركزم الفمسطيني حكؿ كاقع الشباب الفمسطيني في فمسطيف لعاـ 
% 37يتكزعكف بكاقع  ،% مف إجمالي السكاف30  سنة في فمسطيف 29-15: نسبة الشباب )2017
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 لئلحصاء)الجياز المركزم   سنة29-20% في الفئة العمرية )63  سنة ك19-15في الفئة العمرية )
 . 2017الفمسطيني، 

 

 مشكمة الدراسة: 2.1

 ،الدية كالذكاء االجتماعيمة الك تكمف مشكمة الدراسة في عدـ إدراؾ مدل العبلقة الكامنة بيف المعام
 ،توكثبات شخصيعف ىكيتو،  كىي المرحمة التي يبحث فييا الفرد ،خصكصان في مرحمة المراىقة
عمى األدبيات المتعمقة بمكضكع المعاممة الكالدية  االطبلعكمف خبلؿ  ،كتطكير عبلقاتو االجتماعية
فينالؾ العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت كبل  ،كعبلقتيا بالذكاء االجتماعي
كتأثيرىما عمى  ،مبحث في كبل المكضكعيفالدراسة الحالية تسعى ل فّ إإال  ،المكضكعيف بشكؿ منفصؿ

في تككيف العبلقات االجتماعية كذلؾ ألىميتو  ،القدس مدارس ىؽ في المرحمة الثانكية في مدينةالمرا
التعرؼ إلى العبلقة بيف المعاممة مف ىنا تحاكؿ الدراسة الحالية  السميمة في حياة المراىؽ مستقببلن.
 المرحمة الثانكية في مدينة القدس. مبةطالكالدية كالذكاء االجتماعي لدل 

 

 أسئمة الدراسة: 3.1

 المرحمة الثانكية في مدينة القدس؟ طمبة. ما مستكل المعاممة الكالدية لدل 1
 المرحمة الثانكية في مدينة لقدس؟ طمبة. ما مستكل الذكاء االجتماعي لدل 2
المرحمة  طمبةلذكاء االجتماعي لدل . ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية بيف أساليب المعاممة الكالدية كا3

 الثانكية في مدينة القدس؟
المرحمة الثانكية  طمبةلدل لمعاممة الكالدية ا في اساليب في المتكسطات الحسابية. ىؿ يكجد فركؽ 4

الحالة االجتماعية  ،مكاف السكف ،الصؼ ،النكع االجتماعيفي مدينة القدس تبعا لمتغيرات الدراسة )
 كل التعميمي لمكالديف)األب/ األـ  ؟المست ،لمكالديف
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المرحمة الثانكية في مدينة  طمبةلدل في المتكسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي . ىؿ يكجد فركؽ 5
 ،لمكالديفالحالة االجتماعية  ،مكاف السكف ،الصؼ ،النكع االجتماعيالقدس تبعا لمتغيرات الدراسة )

 ؟المستكل التعميمي لمكالديف)األب / األـ  

 أىمية الدراسة: 4.1

حيث تتناكؿ المعاممة الكالدية كعبلقتيا بالذكاء  ،تنبع أىمية الدراسة مف خبلؿ المكضكع الذم تتناكلو
طبلع الباحثة لـ تجد دراسات ،القدس ي مدينةالمرحمة الثانكية ف طمبةاالجتماعي لدل   فعمى حد عمـ كا 

كما كتنبع الدراسات العربية قميمة في ىذا المجاؿ، كما أف   ،تطرقت لدراسة المكضكعاف معان  فمسطينية
 أىمية الدراسة حسب اآلتي:

 األىمية النظرية:
مينية تتمثؿ في عمؿ الباحثة في المجاؿ النفسي التربكم تمبي الدراسة الحالية احتياجات شخصية ك  .1

 مع فئة المراىقيف في مدينة القدس.
كالذكاء  ،المؤثرة عمى شخصية المراىقيف المعاممة الكالدية أساليب تقديـ فيـ أعمؽ حكؿ .2

 االجتماعي.
تزكيد المكتبات الفمسطينية بإطار نظرم حكؿ مكاضيع الدراسة)المعاممة الكالدية كالذكاء  .3

 االجتماعي .

 األىمية التطبيقية:
حكؿ المعاممة الكالدية كالذكاء االجتماعي عمى عينات أخرل  مستقبمية االستفادة في إجراء بحكث .1

 في المجتمع الفمسطيني. مختمفة 
 عمؿ برامج مع الكالديف حكؿ أساليب المعاممة الكالدية االيجابية مع المراىقيف. .2
 عمؿ برامج تكعكية حكؿ تنمية كتحسيف الذكاء االجتماعي لممراىقيف. .3
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 الدراسة: أىداف 5.1

المرحمة  طمبةاعي لدل كعبلقتيا بالذكاء االجتمالتعرؼ إلى المعاممة الكالدية تحاكؿ الدراسة الحالية 
 كما كتسعى إلى معرفة األىداؼ التالية: الثانكية في مدينة القدس.

 المرحمة الثانكية في مدينة القدس. طمبةالتعرؼ إلى مستكل المعاممة الكالدية لدل  .1
 المرحمة الثانكية في مدينة القدس. طمبةالتعرؼ إلى مستكل الذكاء االجتماعي لدل  .2
المعاممة الكالدية  أساليب   بيفα≤0.05)عند مستكل الداللة  ارتباطيةة التعرؼ إلى كجكد عبلق .3

 المرحمة الثانكية في مدينة القدس. طمبةكالذكاء االجتماعي لدل 
المرحمة الثانكية في مدينة  طمبةالكالدية لدل الفركؽ في المتكسطات الحسابية لممعاممة التعرؼ إلى  .4

 ،الحالة االجتماعية لمعائمة ،مكاف السكف ،الصؼ ،الجتماعيالنكع ا) تبعا لمتغيرات الدراسةالقدس 
  المستكل التعميمي لمكالديف

حمة الثانكية في المر  طمبةلدل  التعرؼ إلى الفركؽ في المتكسطات الحسابية لمذكاء االجتماعي .5
حالة االجتماعية ال ،مكاف السكف ،الصؼ ،النكع االجتماعي)مدينة القدس تبعا لمتغيرات الدراسة 

 لتعميمي لمكالديف .ا المستكل ،لمعائمة

 فرضيات الدراسة:  6.1

أساليب المعاممة الكالدية   بيف α≤0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .1
 المرحمة الثانكية في مدينة القدس. طمبةكالذكاء االجتماعي لدل 

لمعاممة ا اساليب مستكل   فيα≤0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .2
 .نكع االجتماعيلا لمتغيرعزل المرحمة الثانكية في مدينة القدس ت طمبةلدل الكالدية 

  في مستكل اساليب المعاممة α≤0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .3
 .لصؼا لمتغيرالمرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل  طمبةالكالدية لدل 

  في مستكل اساليب المعاممة α≤0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .4
 .مكاف السكف لمتغيرالمرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل  طمبةالكالدية لدل 
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  في مستكل اساليب المعاممة α≤0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .5
 .لحالة االجتماعية لمكالديفا لمتغير المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل طمبةلدل الكالدية 

  في مستكل اساليب المعاممة α≤0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .6
 .لمستكل التعميمي لؤلـا لمتغيرالمرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل  طمبةالكالدية لدل 

  في مستكل اساليب المعاممة α≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال يكجد .7
 .لمستكل التعميمي لؤلبا لمتغيرالمرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل  طمبةالكالدية لدل 

  في مستكل الذكاء االجتماعي α≤0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .8
 لنكع االجتماعي.ا لمتغير المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل طمبةل لد كمجاالتو

  في مستكل الذكاء االجتماعي α≤0.05يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال .9
 .لصؼا لمتغيرالمرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل  طمبةلدل  كمجاالتو

  في مستكل الذكاء االجتماعي α≤0.05ستكل الداللة ) يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مال .10
 .مكاف السكف لمتغير المرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل طمبةلدل  كمجاالتو

  في مستكل الذكاء االجتماعي α≤0.05 يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال .11
 .لحالة االجتماعية لمكالديفا لمتغيرتعزل المرحمة الثانكية في مدينة القدس  طمبةلدل  كمجاالتو

  في مستكل الذكاء االجتماعي α≤0.05يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال .12
 .لمستكل التعميمي لؤلبا لمتغيرالمرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل  طمبةلدل  كمجاالتو

  في مستكل الذكاء االجتماعي α≤0.05ة )يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الدالل ال .13
 لمستكل التعميمي لؤلـ ا لمتغيرالمرحمة الثانكية في مدينة القدس تعزل  طمبةلدل كمجاالتو 

  حدود الدراسة:  7.1
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