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التوقيع................................. :
فراس عبد الرؤوف عبد اهلل طيطي
التاريخ2016/4/1 :

أ

شكر وتقدير

الشكر هلل تعالى أوالً بأن أعانني ووفقني ووىبني نعمة العمم في إتمام ىذه الرسالة ،لنيل درجة
الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي.
وأتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى مشرفي األكاديمي حضرة الدكتور إياد الحالق الذي
تكرم بإشرافو عمى ىذه الرسالة ،والذي قدم لي دعمو وارشاده ،والذي منحني ُجل اىتمامو ووقتو،
وأعطاني من إرشاداتو وتوجيياتو خير عطاء ،ولم يبخل عمي بمعرفتو.

وان من واجب العرفان أن أتقدم بالشكر لكل من االستاذ الدكتور تيسير عبد اهلل ،والدكتور عمر
الريماوي ،والدكتور عفيف زيدان ،لما قدموه لي من مساعدة ونصح وتوجيو إلثراء ىذه الرسالة.
كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى جميع العاممين في جامعة القدس ،وأخص بالذكر الييئة
التدريسية بقسم الد ارسات العميا في كمية العموم التربوية.
والشكر موصول أيضاً ألعضاء لجنة المناقشة الدكتور إياد الحالق رئيس المجنة,وكذلك الدكتور
عمر الريماوي ,واألستاذ الدكتور محمد أحمد شاىين عمى تفضميم بمناقشة ىذه الرسالة واثرائيا,
ليم مني كل االحترام والتقدير.
كما أتقدم بالشكر إلى الدكتور يوسف الطيطي الذي تفضل بتدقيق ىذه الرسالة لغوياً وامالئياً
ونحوياً ،لو مني كل االحترام والتقدير.
كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى مديري الفاضل عدنان حاليقة لما قدمو لي من عون ومساندة
طوال فترة الدراسة.
وأخي اًر إلى كل يد كريمة ساعدت أو أعانت أو سيمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إنجاز
ىذه الرسالة ،ليا مني كل الشكر واالمتنان.

الطالب :فراس طيطي
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الملخص
ىدفت الدراسة الحالية التعرف إلى مستوى الذكاء االنفعالي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية في
الضفة الغربية .والتعرف إلى أساليب المعاممة الوالدية التي يتعرض ليا طمبة الجامعات أثناء
تنشئتيم االجتماعية وذلك ,وفقاً لمتغيرات الدراسة( :الجنس ،والتخصص ،ومكان السكن،
والمستوى الدراسي ،ومستوى دخل األسرة ،واسم الجامعة) .والتعرف إلى العالقة بين مستوى
الذكاء االنفعالي وأساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية.
طبقت الدراسة عمى عينة عشوائية طبقية ،مكونة من ( )1044طالباً وطالبة من طمبة الجامعات
التقميدية في الضفة الغربية ،وذلك خالل الفصل الدراسي األول من العام ).)2016/2015
استخدم الباحث مقياس الذكاء االنفعالي لسكوت وآخرون ) ،(Schutte et al, 1998ومقياس
أساليب المعاممة الوالدية من إعداد الباحث .لمتأكد من الخصائص السيكومترية لممقياس ،ولمتأكد
من ثبات األدوات استخدم الباحث معادلة كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach's Alphaأما صدق
األدوات ,وأعتمد الباحث فيو عمى صدق االتساق الداخمي ،وصدق المحكمين ،والتحميل العاممي,
مستخدماً المنيج الوصفي االرتباطي لتحقيق أىداف الدراسة.
وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :أن درجة لمذكاء االنفعالي لدى طمبة الجامعات
الفمسطينية في الضفة الغربية كانت عالية .وحصل مجال األسموب الديمقراطي عمى أعمى
المتوسطات الحسابية من بين مجاالت مقياس أساليب المعاممة الوالدية .كما توصمت النتائج إلى
عدم وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05

 )αفي درجة الذكاء

االنفعالي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغيرات الدراسة التالية
(الجنس ،والتخصص ،ومستوى دخل االسرة ،مكان السكن ،واسم الجامعة) .كما أظيرت النتائج
وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (0.05

 )αفي درجة الذكاء االنفعالي

تعزى لمتغير المستوى الدراسي ،إذ كانت الفروق لصالح ذوي المستوى الدراسي األعمى .وأشارت
نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (0.05

 (αبين

متوسطات إستجابات أفراد العينة في أساليب المعاممة الوالدية تعزى لمتغيرات الدراسة التالية:


ت

(الجنس ،والتخصص ،ومكان السكن ،والمستوى الدراسي ،واسم الجامعة) ,وعدم وجود فروق ذات
داللة احصائية في أساليب المعاممة الوالدية يعزى لمتغير مستوى دخل األسرة.
وأوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة احصائياً بين جميع مجاالت أساليب المعاممة
الوالدية والدرجة الكمية لمذكاء االنفعالي ،إذ كان مستوى الداللة لجميع المجاالت أقل من مستوى
الداللة اإلحصائية (0.05

 .)αكما تبين وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية لمجاالت

مقياس أساليب المعاممة الوالدية التالية( :إثارة األلم النفسي ،والتفرقة والتمييز ،والحماية الزائدة،
والتسمط ،وعدم االتساق "التذبذب" ،والتدليل الزائد) مع الدرجة الكمية لمقياس الذكاء االنفعالي
وجميع مجاالتو .كما تبين وجود عالقة طرديو ذات داللة إحصائية لمجال األسموب الديمقراطي
في مقياس أساليب المعاممة الوالدية مع الدرجة الكمية لمقياس الذكاء االنفعالي وجميع مجاالتو.
واستناداً عمى ىذه النتائج خرجت الدراسة بأىم التوصيات التالية:
عمى اآلباء أن يحرصوا عمى إتباع أساليب المعاممة السوية مع أبنائيم ،لما ليا من انعكاسات
إيجابية عمى جوانب شخصياتيم المختمفة ،والعمل عمى تشجيع األبناء عمى التعبير عن
انفعاالتيم بطريقة مقبولة ،والبعد عن محاولة قمع ىذه االنفعاالت أو كبتيا ،وأن يحرص الوالدين
عمى مناقشة األبناء في مشاعرىم وانفعاالتيم وتقييميا ،وتقديم النصائح االنفعالية ليم في جو من
الود والحب بعيداً عن التسمط والتشدد .وأن يحرص الوالدين عمى تقديم نموذج انفعالي جيد
ألبنائيم يتعممون من خاللو كيفية التعبير عن االنفعاالت ،والتعاطف مع اآلخرين ،والوعي
بمشاعرىم الذاتية ،وتعميميم كيفية التحكم في انفعاالتيم ومشاعرىم خالل حياتيم ،مما ينمي لدييم
الذكاء االنفعالي.
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Emotional Intelligence and its Relation with Parental Treatment
among the Students of the Palestinian Universities in the West Bank
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Abstract
This study aimed to identify the level among emotional intelligence of the students
among the Palestinian universities in the West Bank, and to identify the parental
treatment methods that the university students’ were exposed during their social
upbringing, according to the study variables (sex, specialty, place of residence,
education level, household income level and the university).Hence, identifying the
relationship between the level of emotional intelligence and methods of parental
treatment of the Palestinian university students’ in the West Bank.
The study was applied on a stratified random sample, consisting of (1044) students
from the colleges in the West Bank, during the first semester of the year 2015/2016.
The researcher used the emotional intelligence measures for (Schutte et al.1998), but,
the measure of parental treatment methods was prepared by the researcher himself.
The researcher has examined the psychometric properties of the measure, and used
Cronbach Alpha equation to ensure the stability of the tools. Also, to ensure the
veracity of the tools, the researcher relied on the veracity of internal consistency, the
honesty of arbitrators, and the factor analysis. The researcher used the descriptive
method Correlative in this study.
The study has found the following results: the degree of the emotional intelligence of
the Palestinian university students’ in the West Bank were high, and that the area of
democratic method has received the highest average among other areas of the
measures of parental measure treatment methods. Results also found that there were
no statistically significant differences at the level of significance (α ≤0.05) on the
degree of emotional intelligence of the Palestinian university students in the West
Bank due to the following study variables (sex, specialty, family income level, place
of residence, university). Results of the study also showed that there is a statistically
significant difference at (α ≤ 0.05) on the degree of emotional intelligence of the
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Palestinian university students in the West Bank, due to the school level variable, in
which the differences was in favor of those with higher educational level. The study
results indicated the presence of statistically significant differences at the level of (α
≤0.05) between the means of respondents’ responses in parental treatment methods
due to the following variables of the study: (sex, specialty, place of residence, the
academic level, and university). The absence of significant differences in parental
treatment methods is due to the level of the household income variable.
Also the study showed the presence of statistically significant correlation between all
areas of parental treatment methods and the total score of emotional intelligence, in
which the level of significance for all areas below the level of statistical significance.
There was a statistically significant inverse relationship for each of the following
areas for measures of parental treatment methods (stirring psychological pain,
segregation and discrimination, increased security, authoritarianism, lack of
consistency "volatility", pampering excess) with the total score of the measure of
emotional intelligence and all of its fields. Also, there was a statistically significant
proportionality for the field of democratic method in the measure of parental
treatment methods with the total score of the measure of emotional intelligence and
all of its fields.
Based on these results the study of came up with the following important
recommendations: Parents should abide by following the normal treatment methods
with their children because of its positive impact on various aspects of their
personality. Parents should encourage their children to express their emotions in an
acceptable manner, and away from trying to suppress their feeling. Parents should
also discuss the feelings of their children with them and evaluate them, and provide
emotional advice to them in an atmosphere of friendliness and love away from
authoritarianism and militancy.
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الفصل الول
خلفية الدراسة وأهميتها
 1.1المقدمة:
يعد الذكاء االنفعالي مفهوم عصري حديث ،ووجد له تأثير واضح على مجرى سير حياة
اإلنسان ،وتأثير مهم في طريقة تفكيره وعالقاته وانفعاالته ،فهناك قاسم مشترك بين العواطف

والتفكير وبين العقل والقلب ،وهناك تعاون فيما بينها إلتاحة الفرصة لإلنسان التااذ الق اررات

الصحيحة والتفكير بشكل سليم ،فالشاص الذي يعاني من اضطراب انفعالي أوعدم اتزان انفعالي
ال يستطيع السيطرة على انفعاالته أو التحكم بانفعاالته ,حتى وأن كان على مستوى عال من

الذكاء (أبو رياش والصافي وعمور وشريف.)2006 ،

وحيث أن الذكاء االنفعالي يلعب دو اًر مهماً ويشكل مفتاحاً للنجاح على الجوانب كافة سواء أكان

في العمل أم األسرة أم المدرسة بما يتضمنه من عالقات متبادلة ،كما أن له دو اًر مهماً في الوعي
باالنفعاالت والمشاعر والتحكم بها وادارتها على أتم وجه ومنها التحكم بالغضب والقلق وغير ذلك

وقراءة مشاعر اآلارين والتعاطف معهم.
وتوصلت العديد من الدراسات إلى أن الذكاء العقلي العام والذي تقيسه مقاييس الذكاء المعروفة
غير كاف لتحقيق نجاح الفرد سواء أكان في العمل أم في المدرسة أم في األسرة .فالذكاء العام

ال يحدد سعادة الفرد في حياته المقبلة ,بينما يتناول الذكاء االنفعالي مهارات الفرد االجتماعية

واالنفعالية باإلضافة الى المعرفة (اظر.)2010 ،
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إن مفهوم الذكاء االنفعالي يضم مجموعة كبيرة من المهارات الفردية والميول ،التي يشار إليها
بالمهارات داال الشاص وبين األشااص ،التي تقع اارج نطاق المجاالت التقليدية للمعرفة

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

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

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

المعرفية (المصدر.)2007 ،

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

إلى التعرف على مشاعر اآلارين وادارة عالقاته بهم" .ويعرفه جولمان ()Goleman,1995
بأنه "مجموعة من القدرات المتنوعة التي يمتلكها األفراد ،الالزمة للنجاح في جوانب الحياة
الماتلفة التي يمكن تعلمها وتحسينها ،وتشمل :المعرفة االنفعالية ،وادارة االنفعاالت ،والحماس،
والمثابرة ،وحفز النفس وادراك انفعاالت اآلارين ،وادراك العالقات االجتماعية" .وعرفه بار أون

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

وهوعامل مهم لتحديد قدرة الفرد على النجاح في الحياة" (سماوي)730 :2013 ،
وهذا يوضح لنا أهمية التعامل مع الذكاء االنفعالي وفهمه الفهم الصحيح ليكون اير معين

لإلنسان في مواجهة المشكالت ،والتعامل مع ضغوط الحياة ,وادارة عواطفه وانفعاالته ،لتكون

دافعاً له وليس محطماً له ،وبناء العالقات المثمرة ،وادارة انفعاالته وعالقاته بشكل صحيح
نحوالنجاح.

إن القدرة على السيطرة على العواطف واالنفعاالت هي أساس اإلرادة وأساس الشاصية الناجحة،

وادارة االنفعاالت هي تحد وهي حاجة ملحه بنفس الوقت ،فهناك أشااص يتمتعون بمستوى ذكاء
مرتفع ولكن ال يستطيعون تسيير حياتهم العاطفية بشكل جيد ،فقد يفشل الشاص الالمع من
حيث الذكاء في حياته نتيجة عدم سيطرته على انفعاالته ودوافعه الجامحة (اوالدة.)2004 ،

وتشير الدراسات في مجال الذكاء االنفعالي إلى أنه يرتبط إيجابياً بمجموعة من المتغيرات

المرغوبة شاصياً واجتماعياً ،فالذكاء االنفعالي يرتبط إيجاباً بالرضا عن الحياة ،ويرتبط بجودة
2

العالقات االجتماعية للفرد وحجمها ،ومرتبط بالعالقات اإليجابية مع األصدقاء .واألفراد األكثر

ذكاء انفعالياً هم أكثر قدرة على التكيف االجتماعي والماالطة االجتماعية ،وهم أفضل في جانب
ً
الصحة النفسية والبدنية ،وأكثر اهتماماً بمظهرهم ،وأكثر استعداداً لطلب المساعدة المهنية وغير
المهنية للمشكالت الشاصية العاطفية (الاضر والفضلي.)2007 ,

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

قدرة على تنظيم انفعاالتهم وضبطها ،والتواصل ،والتعاون مع زمالئهم ،وهم األكثر فاعلية في
درجة التعلم ،ويحققون نجاحاً دراسياً مرتفعاً .وأشار كذلك إلى أن القدرات والمهارات االنفعالية
واالجتماعية المتمثلة في الذكاء االنفعالي هي األساس لكل أنواع التعلم ،وأن الصحة االنفعالية

الجيدة تنبئ بالنجاح المدرسي (سماوي.)2013 ،
ومما ال شك فيه أن نجاح الفرد وتفوقه األكاديمي يتوقف على عدة عوامل ثقافية واجتماعية

وصحية ونفسية ،إال أن االنفعاالت تعتبر عامالً رئيساً .وقد أعطي جولمان  Golmanمجموعة

من المهارات االنفعالية واالجتماعية التي تميز مرتفعي الذكاء االنفعالي ،وتشمل :الوعي بالذات،

والتحكم في االندفاعات ،والمثابرة ،والحماسة ،والدافعية الذاتية ،والتقمص العاطفي ،واللياقة
االجتماعية .كما أشار "جولمان" بأن انافاض تلك المهارات االنفعالية واالجتماعية ليس في
صالح تفكير الفرد أو نجاحه في تفاعالته المهنية .باإلضافة إلى ذلك يتسم الذكور ذوي الذكاء

االنفعالي المرتفع بأنهم متوازنون اجتماعيا ،وصرحاء ومرحون ،وال يميلون إلى االستغراق في
القلق ،ويتمتعون أيضا بقدرة ملحوظة على االلتزام بالقضايا ،وبعالقاتهم باآلارين وتحمل

المسؤولية ،وهم أاالقيون وتتسم حياتهم االنفعالية بالثراء ,فهي حياة مناسبة ،وهم راضون فيها

عن أنفسهم وعن اآلارين وعن المجتمع الذي يعيشون فيه ،أما اإلناث ذوات الذكاء االنفعالي
المرتفع فيتصفن بالحسم والتعبير عن مشاعرهن بصورة مباشرة ،ويثقن في مشاعرهن ،والحياة

بالنسبة لهن معنى ،واجتماعيات غير متحفظات ،ويستطعن التكيف مع الضغوط النفسية ،ومن
السهل توازنهن االجتماعي ،وتكوين عالقات جديدة (المصدر.)2007 ،
وعلى الرغم من أهمية الذكاء االنفعالي ،إال أن الكثير من اآلباء واألمهات ال يدركون مدى أهمية

المعاملة الوالدية وأسلوب التنشئة االجتماعية في زيادة مهارات الذكاء االنفعالي ،حيث توصلت

العديد من الدراسات إلى أن للتنشئة االجتماعية دو اًر فاعالً في زيادة مهارات الذكاء االنفعالي

واالجتماعي (اظر.)2010 ،
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فاألسرة هي الجماعة اإلنسانية األولى التي يتلقى منها الطفل العناية والرعاية والتهذيب في
السنوات األولى من عمره ،وتقف األسرة كوسيط فعال يستادمه المجتمع لتوصيل التراث من

السلف إلى الالف ،حيث يوليها االبناء اهتماماً ااصاً ال يعادله اهتمام آار .وهي المؤسسة

التي يرجع إليها الفضل األكبر في نحت القالب الذي سيصب فيه كل محتويات الشاصية فيما
بعد من معتقدات وقيم واتجاهات ،ويبدوأن أداة النحت تكمن في تلك األساليب التي يتبعها اآلباء

في تعاملهم مع األبناء ،ويقترب هذا القالب تارة من قطب السواء النفسي وتارة أارى من قطب
عدم السواء ،وفي البعد والقرب ياتلف الناس كثي اًر .فأساليب المعاملة الوالدية التي ينحتها

الوالدين أو أحدهما لها دور مؤثر على الكثير من اصائص وسمات الشاصية لألبناء ،بل يشير
البعض إلى أنها تؤثر تأثي اًر حاسماً على النموالعقلي واالنفعالي واألداء الوظيفي للكبار والصغار

(ميكائيل.)2012 ،

وتؤدي البيئة االجتماعية المحيطة بالطفل دو اًر مهماً في إعداده للحياة االجتماعية الفاعلة عن

طريق تزويده بقيم المجتمع واتجاهاته ،فضالً عن المعارف والمهارات الالزمة من أجل استم ارره
وتوافقه بصورة إيجابية في الحياة االجتماعية .واألسرة هي الوسيط الذي اصطلح عليه المجتمع

لتلبية دوافع الطفل الطبيعية واالجتماعية ،وهي المدرسة األولى التي تقوم بتنشئته وتربيته
وتطبيعه االجتماعي ،والمكون األساس لشاصيته من الجوانب جميعها .فيعود إليها حسن توافق

الطفل أو عدمه مع المحيط الذي يعيش فيه .إذ عن طريقها يتعلم الطفل أنماط السلوك التي
يتبعها في حياته ،ولديه الوسائل التي تساعد على تحقيق توافقه داال محيط األسرة واارجها.

فاألسرة تقوم بعملية التنشئة االجتماعية للطفل من االل عمليات الضبط والثواب والعقاب ,حيث
تترسخ وتتكون لدى الطفل نظرته نحونفسه واآلارين ،وكذلك تتكون اتجاهاته بفضل عالقته
بوالديه ورعايتهم له .وعلى قدر ما تتضمن هذه العالقة من دفء وتقبل واشباع ,أو إهمال ونبذ

وحرمان ,تكون استجابات الفرد نحو اآلارين ،ومواجهة المشكالت والصعوبات التي تعترض

طريقه ،وتعيق توافقه (اسماعيل.)1987 ،

كما ورد في (اضر )2010 ،أنه ألهمية أساليب التنشئة االجتماعية اتجهت الدراسات إلى

الكشف عن األساليب الشائعة في تربية االبناء ،وكما اتجهت دراسات أارى إليجاد عالقة
أساليب المعاملة الوالدية مع متغيرات أارى ،مثل :التوافق النفسي واالستقاللية ،والتسامح,
وغيرها .وتوصلت بعض الدراسات ومنها دراسة دورنباش ( (Dornbsch, 1985إلى أن الطلبة

المراهقين من كال الجنسين الذين كانت معدالتهم في المواد الدراسية مرتفعة كان اآلباء يعاملونهم
معاملة تتسم بالحزم ،أما الطلبة الذين معدالتهم منافضة فكان آباؤهم يعاملونهم معاملة تتسم
بالتسلط والتسامح ،وأكدت دراسة ديوان ( )1996العالقة اإليجابية بين األسلوب الديمقراطي الذي
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يتعامل به اآلباء والتوافق االجتماعي .وأشار اليس ( )Ellisإلى أن للوالدين األثر الكبير في تعليم

االبناء منذ السنوات األولى من حياتهم المهارات الماتلفة ,إذ باستطاعتهم تعويد أبنائهم الطرق
الناجحة للتعامل مع الضغوط النفسية وتشجيع إبداعهم ,وتدريبهم على أن يكونوا متعاطفين مع

اآلارين.

ويؤكد علماء النفس على أن المعاملة الوالدية السيئة تشعر الطفل بفقدان األمن ،وتضع في

أنفسهم بذور التناقض الوجداني ،وتنمي فيهم مشاعر النقص والعجز في مواجهة مصاعب

الحياة .ويقول شافير  Schafferفي هذا الصدد إن الابرات المبكرة التي يتعرض لها االطفال
في محيط األسرة تترك أث اًر ملحوظاً على مراحل حياتهم المقبلة وتلعب دو اًر مهماً في تكوين
شاصياتهم (كشرود.)1991 ،

ويعد فرويد  Froudمن أوائل الذين تناولوا أثر المعاملة الوالدية في إصابة االبناء باالضطراب

النفسي ،إذ يرى أن ما يزرعه الوالدان في نفوسهم االل السنوات األولى سيظهر الحقاً على
شاصياتهم .فالمعاملة القاسية تنمي فيهم مشاعر عدم االطمئنان الذي يجعلهم يلجأون إلى
أساليب توافقية غير مناسبة لجذب االنتباه كالغيرة ،والعدوان ،والعزلة بينما توقظ فيهم المبالغة في

الحب والحماية االستعداد لإلصابة باألمراض العصابية .وأشارت هورني  Horneyإلى أن
شعور األبناء بعدم األمن في عالقتهم بوالديهم يسبب لهم القلق الذي يدفعهم إلى اتااذ أساليب
توافقية ماتلفة للتافيف من حدته ،ومع مرور الزمن تثبت هذه األساليب في شاصياتهم

فيصبحون عدوانيين أومبالغين في الاضوع ،وقد يتاذون ألنفسهم صو اًر مثالية غير واقعية

أويغرقون في اإلشفاق على ذواتهم لكسب تعاطف الناس .ويرى أدلر  Adlerأن التدليل يحطم
ثقتهم في أنفسهم ويشعرهم بالنقص في قدراتهم ،ويسلبهم استقاللهم واعتمادهم على ذواتهم ،ويزرع

فيهم االعتقاد بأن العالم كله لهم ،ويعمق العقاب البدني مشاعر النقص لديهم ويجعل النقد الزائد
عن الحد نظرتهم سلبية نحوالتعاون والعالقات االجتماعية مع اآلارين ،وتؤدى السارية إلى

شعورهم بالاوف (بركات.)2000 ،

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

التي ستحاول التعرف إلى طبيعة العالقة االرتباطية بين الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة
الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
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 2.1مشكلة الدراسة
أشارت بعض الدراسات إلى أن الذكاء العام وحده ال يضمن نجاح الفرد ،وتفوقه ،إنما يحتاج
الفرد إلى الذكاء االنفعالي الذي يعد مفتاح النجاح في المجاالت العلمية والعملية .وذكر جولمان

 Golmanأن الذكاء المعرفي يسهم على أعلى تقدير بنسبة ( )%20فقط في نجاح الفرد في
حياته ,بينما تسهم العوامل األارى وأهمها الذكاء االنفعالي بنسبة (( )%80المصدر.)2007 ،
فالذكاء االنفعالي له األثر الفعال على الفرد طول فترة حياته ,إذ أن الذكاء االنفعالي يلعب دو ًار
مهما ويشكل مفتاحاً للنجاح على الجوانب كافة سواء كانت في األسرة أم الجامعة أم العمل بما
يتضمنه من عالقات تبادلية .ولما ألساليب المعاملة الوالدية من دور مهم ومؤثر في تشكيل

شاصية األبناء وقدرتهم على التوافق في مجاالت الحياة الماتلفة ،بماتلف مراحلهم العمرية،
التي عن طريقها يكتسب األبناء العادات والتقاليد والقيم واالتجاهات والمعارف األولية ,سعت هذه

الدراسة التعرف إلى العالقة بين الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات
الفلسطينية في الضفة الغربية.

 3.1أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذي تتناوله كونها تعد الدراسة األولى من

نوعها في المجتمع الفلسطيني  -حسب علم الباحث ،-والتي سعت للتعرف إلى العالقة بين
الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات في الضفة الغربية .وال شك أن

اء من الناحية النظرية أم التطبيقية.
هذا الموضوع ينطوي على أهمية كبيرة سو ً
الهمية النظرية

 .1تكتسب هذه الدراسة أهميتها من الناحية النظرية من االل أهمية موضوعها لكونها
إضافة علمية لنتائج جديدة ,ولتوسيع المعرفة حول العالقة بين الذكاء االنفعالي وأساليب
المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

 .2كما ترجع أهمية الدراسة لتناولها أساليب المعاملة الوالدية لما لهذه األساليب من أهمية إذ
تعد عامالً هاماً ومؤث اًر في تشكيل شاصية األبناء وقدرتهم على التوافق في مجاالت

الحياة الماتلفة.
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 .3كما تتضح أهمية الدراسة في تناولها المرحلة الجامعية التي تعد من المراحل المهمة في
حياة األبناء ،وما تفرضه هذه المرحلة من مطالب وتحديات تحتاج إلى مهارات الذكاء

االنفعالي.

 .4إثراء الدراسات والبحوث ذات العالقة بطلبة المرحلة الجامعية في مجال الذكاء االنفعالي
وأساليب المعاملة الوالدية.
الهمية التطبيقية
 .1تنبع األهمية التطبيقية بما يسفر عن هذه الدراسة من نتائج يمكن من االلها توجيه

اآلباء نحو األسلوب األمثل في معاملة األبناء ,التي تؤدي إلى تنمية ذكائهم االنفعالي,
وتحسين صحتهم النفسية ,وزيادة فاعليتهم وكفاءتهم الشاصية ,ونجاحهم في حياتهم.

 .2قد تفتح هذه الدراسة المجال أمام الباحثين في علم النفس واإلرشاد والتربية لبحث هذا
المفهوم الجديد "الذكاء االنفعالي "وعالقته بمتغيرات نفسية أارى.

 .3قد تزود نتائج الدراسة المرشدين التربويين بمعلومات يستفاد منها في مجال اإلرشاد
النفسي والتربوي على صعيد الفرد والعائلة.

 4.1أهداف الدراسة
 .1التعرف إلى مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية
وعالقتها ببعض المتغيرات.

 .2التعرف إلى أساليب المعاملة الوالدية التي يتعرض لها طلبة الجامعات في أثناء تنشئتهم
االجتماعية وعالقتها ببعض المتغيرات.
 .3التعرف إلى العالقة بين مستوى الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة
الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

 5.1أسئلة الدراسة
سوف تحاول الدراسة اإلجابة عن األـسئلة التالية:
 .1ما درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟

 .2ما درجة أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟
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 .3هل توجد فروق دالة إحصائياً في الذكاء اإلنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في

الضفة الغربية تبعاً للجنس ,والتاصص ,والمستوى الدراسي ,ومستوى دال األسرة,
ومكان السكن ,والجامعة.

 .4هل تاتلف أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية
تبعاً للجنس ,والتاصص ,والمستوى الدراسي ,ومستوى دال األسرة ,ومكان السكن,
والجامعة.
 .5هل توجد عالقة ارتباطيه بين الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة
الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟

 6.1فرضيات الدراسة
سوف تسعى هذه الدراسة إلى فحص الفرضيات التالية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس.

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

 .3ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى الدراسي.

 .4ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مستوى دال

االسرة.

 .5ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان السكن.

 .6ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير اسم الجامعة.

 .7ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات
أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير

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

التاصص.

 .9ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات
أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير
المستوى الدراسي.

.10

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات

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

مستوى دال األسرة.
.11

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات

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

مكان السكن.
.12

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات

أسال يب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير
اسم الجامعة.

.13

ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05بين

الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة

الغربية.

 7.1حدود الدراسة
اقتصرت هذه الدراسة على مجموعة من الحدود ,هي:
 .1الحد البشري :طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية من طلبة الجامعات التقليدية
البالغ عددها في الضفة الغربية تسع جامعات .حيث تكونت عينة الدراسة من طلبة

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

 .2الحد الزماني :الفصل الدراسي األول .2016 - 2015
 .3الحد المكاني :الجامعات الفلسطينية التقليدية في الضفة الغربية ,إذ شملت عينة الدراسة كل
من الجامعات التالية( :جامعة القدس ،جامعة بيرزيت ،جامعة بيت لحم ،جامعة الاليل،

جامعة فلسطين التقنية الاضوري).
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 .4الحد النوعي :اقتصرت الدراسة الحالية على دراسة العالقة ما بين الذكاء االنفعالي وأساليب
المعاملة الوالدية.

 .5الحد اإلجرائي :اعتمدت الدراسة على المقاييس التالية:

أ .مقياس الذكاء االنفعالي لسكوت وآارون ((Schutte et al,1998

لقياس الذكاء

االنفعالي.

ب .مقياس أساليب المعاملة الوالدية من إعداد الباحث ،إذ شمل المقياس المجاالت التالية:
(األسلوب الديمقراطية ،التسلط ،التدليل الزائد ،عدم االتساق ،التفرقة والتمييز في

المعاملة ،إثارة األلم النفسي ،الحماية الزائدة) .كما تحددت هذه الدراسة باألسلوب

اإلحصائي الذي استادمه الباحث ,وبالنتائج التي أسفرت عن عينة الدراسة.
 .6الحد المفاهيمي :المفاهيم والمصطلحات الواردة في الدراسة.

 8.1مفاهيم ومصطلحات الدراسة
الذكاء االنفعالي:
عرف جولمان الذكاء االنفعالي بأنه "مجموعة من المهارات االنفعالية التي يتمتع بها الفرد،

والالزمة للنجاح في التفاعالت المهنية وفي مواقف الحياة الماتلفة ،وعرفه أيضاً بقوله :إنه قدرتنا
على معرفة مشاعرنا ومشاعر اآلارين وعلى تحقيق ذواتنا ،وادارة انفعاالتنا وعالقاتنا مع اآلارين

بشكل فاعل" ( )Goleman,1995:271
ويعرف الذكاء االنفعالي إجرائياً بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد العينة على مقياس الذكاء

االنفعالي المعد ألغراض البحث.
أساليب المعاملة الوالدية:

وترى شعيبي ( )2009أن أساليب المعاملة الوالدية "هي كل ما ي اره اآلباء ويتمسكون به من
أساليب في معاملة وتنشئة االبناء في ماتلف المواقف الحياتية ،وتتضمن أساليب المعاملة

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

تعرف أساليب المعاملة الوالدية إجرائياً بالدرجة الكلية التي يحصل عليها أفراد العينة على مقياس

أساليب المعاملة الوالدية المعد ألغراض البحث ،حيث يكون لكل مجال من مجاالت المقياس

درجة كلية.
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 السلوب الديمقراطي:يتصف األسلوب الديمقراطي بالتسامح ,ومنح االبن الحرية في التعبير عن نفسه ,وابداء الرأي في

ااتيار أنشطته وأصدقائه وأفكاره ،الذي يظهر من االل الدرجة المرتفعة التي يحصل عليها
المفحوص على هذا البعد في مقياس أساليب المعاملة الوالدية (الشربيني.)2013 ،
 عدم االتساق (التذبذب):يتمثل أسلوب عدم االتساق في معاملة الوالدين لالبن من االل أنهما ال يعامالنه معاملة واحدة
في الموقف الواحد ،بل إن هناك تذبذباً قد يصل إلى درجة التناقض في مواقف الوالدين ،وهذا

األسلوب يجعل االبن ال يستطيع أن يتوقع رد فعل والديه إزاء سلوكه كذلك يشمل هذا األسلوب

إدراك االبن أن معاملة والديه تعتمد على المزاج الشاصي ،والوقتي وليس هناك أساس ثابت
لسلوك والديه نحوه (كفافي.)1989 ،
 التسلط والتشدد:ويقابله على الطرف اآلار الديمقراطية والتسامح ،ومن المعالم األساسية لهذا األسلوب الضبط

المفرط لسلوك األبناء ،والصرامة في معاملتهم ،والزامهم الطاعة العمياء ،والاضوع لما يملي
عليهم من تعليمات من قبل اآلباء بحيث ال يمنحون الفرص الالزمة للتعبير عن استقالليتهم

وارادتهم ،كما ينطوي هذا األسلوب في التنشئة على رفض آراء الطفل ولومه ونقده وعقابه
وحرمانه ،وارغامه قس اًر ،والتاويف المستمر من العقاب ،وربما إذالله (القريطي.)1998 ،
 أسلوب الحماية الزائدة:يقصد به القيام نيابة عن االبناء بالواجبات والمسؤوليات التي يمكنه القيام بها والتي يجب تدريبه

عليها ،كما تتمثل في عدم إعطاء الفرصة االبناء في التصرف في الكثير من األمور ،كااتيار
األصدقاء والمالبس.
 أسلوب الفرقة التمييز:يقصد به عدم المساواة بين األبناء جميعاً والتفضيل بينهم على أساس الجنس أو السن أو أي

أساس آار.
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 أسلوب القسوة :يقصد به استادام أساليب العقاب البدني والتهديد بصورة مستمرة (قناوي،.)1983
 إثارة اللم النفسي:ويتمثل في جميع األساليب التي تعتمد على إثارة األلم النفسي وقد يكون ذلك عن طريق إشعار

الطفل بالذنب كلما أتى سلوكاً غير مرغوب فيه فبعض اآلباء واألمهات يبحثون عن أاطاء

الطفل ويبدون مالحظات نقديه هدامه لسلوكه مما يفقد الطفل ثقته بذاته ،ويجعله متردداً في أي
عمل يقدم عليه اوفاً من حرمانه من رضا الكبار وحبهم ويترتب على هذا االتجاه شاصية

انسحابيه منطوية غير واثقة من نفسها توجه عدوانها نحونفسها (احمد و محمد.)2007 ،
 -التدليل الزائد:

يتمثل هذا االتجاه في تشجيع الطفل على تحقيق رغباته على النحوالذي يحاوله ،وعدم توجيهه
لتحمل أي مسؤولية تتناسب مع مرحلة النموالتي يمر بها ،وقد يتضمن هذا االتجاه تشجيع الطفل

على القيام بسلوكيات تعتبر عادة غير مرغوب فيها ،وحتى الدفاع عنها ضد أي نقد قد يصدر
من اآلارين .ويترتب على هذا االتجاه شاصية قلقة ،مترددة ،تتابط في سلوكها بال قواعد أو

حدود ،وربما تكون شاصية متسيبة كثي اًر ما تفقد ضوابط السلوك المتعارف عليها ،وبذلك فإن

الطفل المدلل غالبا ما ينمومستهت اًر في كبره ،غير محافظ على مواعيده ،وال يستطيع تحمل أي
مسؤولية يعهد بها اليه (همشري.)2003 ،

طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية:
هم طلبة الجامعات الفلسطينية التقليدية في الضفة الغربية من الذكور واالناث موزعين على()9

جامعات ،للعام الدراسي  ،2016/2015البالغ عددهم ( )75178طالب وطالبة منهم
ذكور بنسبة ( )%42.56و( )43181إناثاً بنسبة ( .)%57.44كما هوموضح في
()31997
اً
عينة الدراسة (و ازرة التربية والتعليم العالي ،الدليل اإلحصائي السنوي .)2015/2014
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الفصل الثاني
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الفصل الثاني
االطار النظري والدراسات السابقة
 1.2الذكاء االنفعالي
 1.1.2تمهيد
شهدت السنوات القليلة الماضية اهتماماً متزايداً بمفهوم الذكاء االنفعالي وذلك بعد إصدار

جولمان عام ) (1995كتاب له عن الذكاء االنفعالي ،الذي أكد فيه أن معامل الذكاء ( )IQيسهم
بنسبة ) )%20فقط من العوامل التي تحدد النجاح في الحياة تاركاً ) )%80لعوامل أارى غير
معرفية من بينها الذكاء االنفعالي ،وتمثل هذا االهتمام في ظهور العديد من الدراسات األجنبية

والعربية التي تناولت هذا المفهوم من عدة جوانب ,مثل :عالقة الذكاء االنفعالي بالنجاح
األكاديمي ،والنجاح المهني ،والقدرات العقلية ،والسمات الشاصية (حسن.)2007 ،
إن الذكاء االنفعالي يلعب دو اًر مهماً ويشكل مفتاحاً على الجوانب كافة سوا ًء في العمل أم األسرة
أم المدرسة بما يتضمنه من عالقات تبادلية ،كما أن للذكاء االنفعالي دو اًر مهماً في الوعي
باالنفعاالت والمشاعر والتحكم بها وادارتها على أتم وجه ,ومنها التحكم بالغضب ,والقلق ,وغير

ذلك ,وقراءة مشاعر اآلارين والتعاطف معها .ونتيجة الدراسات العديدة التي توصلت إلى أن

الذكاء العقلي العام الذي تقيسه مقاييس الذكاء المعروفة غير كاف لتحقيق نجاح الفرد سوا ًء في
العمل أم الدراسة أم األسرة .فالذكاء العام ال يحدد سعادة الفرد في حياته المقبلة بينما يتناول
الذكاء االنفعالي مهارات الفرد االجتماعية واالنفعالية باإلضافة إلى المعرفية .وقد تم تقديم مفهوم

الذكاء االنفعالي ونماذج المهارات المكونة له التي تتمثل في معرفة االنفعاالت الذاتية وفهمها،

وادارة االنفعاالت ،وتحفيز النفس لتوجيه االنفعاالت من أجل ادمة هدف ما .والتعرف إلى
عواطف اآلارين (اوالدة.)2004 ،
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ومن هذا المنطلق فإننا بحاجة إلى دراسة الذكاء االنفعالي ،وذلك من االل تناول نبذة تارياية
حول كيفية نشأته وظهوره في ساحة علم النفس ،واألساس النيورولوجي الذي يقوم عليه ،والنماذج

المفسرة له ،وأدوات قياسه ،وأهمية الذكاء االنفعالي.

 2.1.2التعريفات والمصطلحات
تتعدد أسماء هذا المفهوم باللغة العربية ،فذهب البعض إلى تسميته بالذكاء االنفعالي ،وآارون

أطلقوا عليه اسم الذكاء العاطفي ,وفريق ثالث أطلق عليه اسم ذكاء المشاعر ,وفريق رابع أسماه
الذكاء الوجداني ،وكلها ترجمة لمصطلح " "Emotional Intelligenceباللغة االنجليزية .ويعتمد
البحث الحالي مصطلح الذكاء االنفعالي.

وفيما يلي أهم التعاريف التي تناولت هذا المفهوم:
 تعريف (الديدي)2005 ،هو قدرة الفرد إلى التعرف على داللة انفعاالته وتحديدها وفهمها جيداً ,وتنظيمها واستثمارها في

فهم مشاعر اآلارين ,ومشاركتهم انفعالياً ,وتحقيق نجاح في االتصال باآلارين ,وتنظيم العالقات

الشاصية المتبادلة كمهارات نفسية اجتماعية يتحقق من االلها الصحة النفسية.
 -تعريف (ابراهيم)2003 ،

مفهوم يشير إلى توافر مجموعة من السمات أو الصفات الشاصية التي تتعلق بوجود مهارات
اجتماعية وانفعالية تمكن الشاص من تفهم حالته النفسية وتفهم مشاعرهم وانفعاالت اآلارين.

 تعريف ()Baron,202هو مهارات ولياقات التعامل في الشارع والعمل وفي كل مجاالت الحياة ،كما إنه يعكس بنجاح

قدرة تعامل الفرد مع اآلارين على ااتالف مشاعرهم وبيئتهم ,والتعامل بنجاح مع ضغوط تلك
العالقات ,وأن تتوافر لديه القدرة في التأثير اإليجابي عليهم.
 -تعريف (عبد النبي)2001 ،

هو الفروق الفردية الثابتة نسبياً بين األفراد في طريقة اإلدراك الجيد لالنفعاالت الذاتية وفهمها
وتنظيمها ،والتحكم بها ،وذلك من االل مراقبة مشاعر اآلارين وانفعاالتهم والتعاطف والتواصل

معهم ,مما يؤدي إلى اكتساب المزيد من المهارات االنفعالية واالجتماعية.
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 تعريف ديولكس وهيكس )(1999هو معرفة المشاعر وكيفية توظيفها من أجل تحسين األداء ،وتحقيق األهداف التنظيمية،
مصحوبة بالتعاطف والفهم لمشاعر اآلارين مما يؤدي إلى عالقة ناجحة معهم (عجاج،

.)2002
 تعريف ماير وسالوفي ( ) Mayer & Salove 1997 , P 56مجموعة من المهارات والكفاءات العقلية المرتبطة بتجهيز المعلومات االنفعالية ,وتاتص بصفة
عامة بإدراك االنفعاالت ,واستادام االنفعاالت في تسيير عملية التفكير ,والفهم االنفعالي ,وتنظيم

إدارة االنفعاالت.

 3.1.2الجذور التاريخية للذكاء االنفعالي
رغم أن مفهوم الذكاء االنفعالي يعد مفهوماً حديثاً نسبياً إال أن جذور هذا المفهوم تعود إلى قرون
عديدة بدأت تقريباً منذ مائتي عام قبل الميالد ،وحتى ثالثمائة عام بعد الميالد ,وكان هدفها هو
معرفة الدور الذي يلعبه االنفعال في توجيه وقيادة سلوكنا ،ولكن في نهاية القرن الثامن عشر

ظهرت الحركة الرومانتيكية األوروبية وأكدت على التفكير الحدسي والتفكير القائم على التقمص
االنفعالي الذي يساعدنا في استبصار بعض األمور التي ال يمكن تحقيقها عن طريق المنطق.
وعندما بدأ علماء النفس في التفكير والكتابة عن الذكاء االنفعالي ركزوا على الجوانب المعرفية

مثل :التذكر ,وحل المشكالت ،وبالرغم من ذلك أدرك بعض الباحثين مبك اًر أهمية الجوانب غير
المعرفية ومن بينهم ثورنديك ( )1930 -1920وقدم نظريته عن الذكاء التي ميز فيها بين ثالثة
أنواع من الذكاء هي :الذكاء المجرد "المهارات اللغوية والرياضية" ،والذكاء العملي "التعامل مع

االشياء" ،والذكاء االجتماعي "مهارات التعامل مع اآلارين" (حسن.)2007 ،
وقد يكون من المناسب تقديم عرض سريع للوقوف على المحطات المهمة في التطور التارياي

لنظرية الذكاء وصوالً إلى نظرية الذكاء االنفعالي.

لقد كان ألفالطون إرهاصات مبكرة للذكاء االنفعالي ,فقد قسم قوى العقل ونشاطه إلى ثالثة

قوى ,هي :معرفية ,وعاطفية ,ونزوعيه ,وهي اإلدراك :الذي يؤكد الناحية المعرفية ,وتشمل على
العديد من الوظائف ,مثل الذاكرة ,والتفكير ,وماتلف العمليات المعرفية .االنفعال :الذي يؤكد
الناحية العاطفية التي تشتمل على العديد من النواحي المزاجية واالنفعالية .النزوع :الذي يؤكد

الفعل واألداء ,مثل :الفرح ,والغضب ,وغيرها .أما ارسطو فقد قسم قوى العقل إلى مظهرين,
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األول :مظهر عقلي معرفي ,الثاني :انفعالي ومزاجي وبنائي وحركي ،كما أكد أفالطون وأرسطو
على الناحية اإلدراكية المعرفية التي لاصها الفيلسوف الروماني سيشرون في كلمة "ذكاء",

وأيضاً اهتم بالناحية الوجدانية ،فقد أعتبر أفالطون كبح جماح اإلفراط في االنفعال أي االتزان

االنفعالي أوضبط النفس فضيلة تستحق اإلرشاد(حسين.)2011،

 أشار عالم األحياء دارون  )1809 - 1882( Darwinفي كتابة بعنوان "التعبير عنالعواطف لدى اإلنسان والحيوان "الذي نشرة عام  ،1872إلى أهمية التعبيرات العاطفية بالنسبة

للبقاء والتكيف لدى اإلنسان والحيوان .ونشر جالتون  )1911 - 1822( Galtonكتاباً بعنوان

"العبقرية الموروثة" عام ) ,(1869وكان أول من أجرى بحثاً عن التوائم في محاولة لعزل العوامل

الجينية أو الفطرية عن العوامل البيئية للذكاء ،وكان يعتقد بأن الذكاء يرتبط بقوة الحواس الامس

وزمن رد الفعل لدى الفرد ،ووضع ااتبارات لقياس قوة الحواس .ونجح الفرد بينيه Alfred Binet

( )1911 - 1857بمعاونة مساعدة سيمون  Simonعام ) )1905في وضع أول ااتبار ذكاء

فردي باعتباره سمة عامة ,وعرفاه على أنه القدرة على التكيف بفاعلية مع المحيط ,ثم عدل
االاتبار وزيادة مداه العمري وعدد ااتباراته وعينة تقنينه ،في عامي ( 1908و .(1911قام
تيرمان  )1956 - 1877( Lewis Termanومساعدوه بتطوير صورة امريكية موسعة

الاتبارات نشرت عام ( )1916باسم مقاييس ستانفورد بينيه ،وتم تطوير وتوسيع عينة تقنية في
عامي ( 1929و ،(1937كما عدل عام  1960بعد وفاة تيرمان (جروان.)2012 ،

 عرف ثورنديك  THorndikeالذكاء االجتماعي على أنه " القدرة على فهم الفرد للحاالتالداالية والدوافع و السلوكيات لديه ولدى االارين وعلى التصرف تجاهها في أفضل صورة على
اساس تلك المعلومات "  ,وقدم فكرته هذه في مجلة  . Harpers ` Magazineوقامت على
فكرة ثورنديك للذكاء االجتماعي اهم ااتبارات الذكاء االجتماعي وهو ااتبار جامعة جورج
واشنطن الذي اعده موسى  ,هنت  ,اومواك ( حسن .)2007 ,
 كما قدم وكسلر عام  1940ارهاصات للذكاء الوجداني منذ ان اعتبر ان العوامل الوجدانيةهي المؤشر على نجاح الفرد في حياته وأنها تمثل القدرة العامة للفرد على السلوك الهادف الفعال
و التفكير المنطقي (حسين .)2011 ,
 -وبعد أكثر من ربع قرن أعيد تناول الذكاء الشاصي حين عرض جيلفورد  Guilfordعام

) )1967نموذجه المعدل حول بنية العقل ،وحينئذ ذكر احتمال إضافة فئة جديدة لفئات المحتوى
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أسماه المحتوى السلوكي الذي يشتمل على القدرات التي تتطلب من الشاص إدراك سلوكه

وسلوك اآلارين .كما قدم وارديل وروس  Wardeel and Royceعام ) )1978تصو اًر نظرياً
في إطار نتائج الدراسات حيث تعاملت كثير من الدراسات مع المشاعر والتفكير باعتبارهما

مكونين بينهما تفاعل متبادل له تأثير على الشاصية اإلنسانية بأكملها في تكاملها وتايالتها
وتطرفها وتعاملها مع العالم .وفي عام ( (1980أشار بوزان  Buzanإلى التكامل بين الجانب

العقلي والجانب االنفعالي داال الفرد ،حيث يظهر هذا التكامل ويتبلور من االل الذكاء

االنفعالي ،والذي يعبر عن نفسه في صور سلوكية متعددة .وفي عام ) (1983اقترح جاردنر
 Gardnerأستاذ علم النفس في جامعة هارفارد وجود سبعة ذكاءات أساسية على األقل .وذكر

منها الذكاء االجتماعي ويعرفه بأنه "القدرة على إدراك أمزجة اآلارين ومقاصدهم ودوافعهم
ومشاعرهم والتمييز بينها" .كما عرف الذكاء الشاصي "بمعرفة الذات والقدرة على التصرف

توافقياً على أساس تلك المعرفة ،ويتضمن وعي الفرد بأمزجته الداالية ومقاصده ودوافعه وحاالته
المزاجية واالنفعالية ورغباته والقدرة على تأديب الذات وفهمها وتقديرها"(مغربي1429 ،ه).

 -من جهة أارى فإن  Sternbergعام ( )1985من االل نظرية السياقية Contextual

 Theoryانتقد أيضاً االتجاه التقليدي وهو حصر الذكاء ضمناً بمجموعة من النشاطات

التحليلية في السياق األكاديمي ،ورأى أنه من غير المعقول استادام االاتبارات العقلية المشبعة
بالمواقف األكاديمية للتنبؤ بأداء األفراد في المجاالت المهنية واالجتماعية ،لذا طلب بتوسيع

المفهوم ليشتمل الحياة اليومية للفرد وذلك فيما عرف بالذكاء االجتماعي والعملي ،وأن هذا التنوع
من الذكاء أقدر على التنبؤ بأداء الفرد في نشاطاته اليومية .وتعد نهاية الثمانينات وبداية

التسعينات من القرن العشرين بداية استادام مفهوم الذكاء االنفعالي ،وأول من قدم هذا المفهوم
في التراث السيكولوجي هو "جرين سبان"  Greenspanعام ( ،(1989وحاول تقديم نموذج

موحد لتعلم الذكاء االنفعالي في ضوء نظرية بياجيه للنمو المعرفي ونظريات التحليل النفسي
والتعلم االنفعالي (حسن.)2007 ،

 نظرية ماير وسالوفي  Mayer & Saloveالتي تنطلق من نظرية جاردنر عن الذكاءالمتعدد ,لكن نظريتهم وسعت مفهوم الذكاء االنفعالي ليكون أشمل من الذكاء االجتماعي ،فهو

يجمع بين العواطف الشاصية والعواطف في سياقها االجتماعي من االل التفاعل مع اآلارين،

كما أنه أكثر تحديداً بتعامله مع المكون االنفعالي .فقد اتبع سالوفي عام (  (1990نهج جاردنر

اء ،واكتشف زميله "جون
الفكري الذي رسم اطة تفصيلية حول كيفية جعل انفعاالتنا أكثر ذك ً
ماير" في محاولة تعريفه للذكاء االنفعالي وتحديد أبعاده أن الوعي بالمشاعر هو قدرة انفعالية
مهمة تبنى على أساسها قدرات أارى ,مثل :السيطرة الذاتية على االنفعاالت ,ومحاولة التالص
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من قبضة الغضب عند إدراكها ,وقدرة التعامل مع اإلحباط والتواصل مع اآلارين ,وهذه القدرات

هي التي تشكل االاتالف الكبير بين شاص وآار ،وان الوعي بالذات يتطلب االنتباه لتحديد
وتسمية االنفعاالت المثارة والوعي بالذات ليس انتباهاً يؤدي إلى انجراف العواطف ،والمبالغة في

رد وتضايم ما ندركه حسياً ,بل هو طريقة محايدة تحافظ على تكامل الذات حتى في أثناء

العواطف المثارة ،فاليقظة المدركة لحالة التوتر تصور لنا االاتالف الحاسم بين أن يسيطر عليك
شعور ما ،وأن تدرك في الوقت نفسه أن هذا الشعور قد جرفك بعيداً عن التعقل .ثم قدم سالوفي

وماير معاً أكثر من مقال تناوال فيها الذكاء االنفعالي فقدما عام ( )1990مقاالً بعنوان الذكاء

االنفعالي ومقاالً أار سنة ( )1993بعنوان الذكاء االنفعالي (حسين.)2011 ،

 -اصدر الباحث جولمان  Golemanكتابه األول عام ( )1995بعنوان "الذكاء االنفعالي:

لماذا يمكن أن يهم أكثر من نسبة الذكاء؟ " ,حيث اكتسب الكاتب شعبية وشهرة واسعة في

الوسط األكاديمي واارجه ،وطبع منه أكثر من امس ماليين نساة ،وفتح افاقاً جديدة وأحدث
نوعاً من الثورة في الثقافة األمريكية ،وااصة في عالم التربية واألعمال ،وربما ساعده في ذلك
مقاالته التي كان يكتبها لجريدة نيويورك تايمز ومجلة علم النفس الشعبي ،اليه يعود الفضل في

نشر مفهوم الذكاء االنفعالي وثقافته على نطاق واسع .وفي عام ( )1997نشر الباحث بار أون
أول أداه لقياس الذكاء االنفعالي  Baron EQ-iبطريقة التقدير الذاتي أو تقدير المعلم أو ولي
األمر للطفل في المراحل العمرية المبكرة ،وذلك على عدد من الفقرات التي تتناول مجموعة من
القبليات غير المعرفية والمهارات والكفايات التي تؤثر في قدرة الفرد على النجاح في التكيف مع

ضغوط البيئة المحيطة ومتطلباتها .و في عام ( )1998أصدر الباحث جولمان كتابه الثاني

"العمل مع الذكاء االنفعالي" ،وجهه لسوق العمل موسعاً تعريفة للذكاء االنفعالي ليضم ((25
بناء على مفهوم الذكاء
مهارة وقدرة وكفاية .وعرف الكفايات العاطفية بأنها قابليات متعلمة ً
االنفعالي الذي ينجم عنه أداء متميز في مجال العمل ،نشر الباحثون ماير وسالوفي وكاسروسو

عام ( (1998ااتبار الذكاء االنفعالي متعدد العوامل (جروان.)2012 ،

 4.1.2أهمية الذكاء االنفعالي
يعد الذكاء االنفعالي مفهوم عصري حديث ،لكن وجد له تأثير واضح على مجرى سير حياة
اإلنسان ،وتأثير مهم في طريقة تفكيره وعالقاته وانفعاالته ،فهناك قاسم مشترك بين العواطف

والتفكير وبين العقل والقلب ،وهناك تعاون فيما بينها إلتاحة الفرصة لإلنسان التااذ الق اررات

الصحيحة والتفكير بشكل سليم ،فالشاص الذي يعاني من اضطراب عاطفي أو عدم اتزان
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انفعالي ال يستطيع السيطرة على عواطفه أو التحكم بانفعاالته حتى وان كان على مستوى عال

من الذكاء (أبو رياش والصافي وعمور وشريف.)2006 ،

إن البحث العلمي بدأ في االهتمام بالعواطف واالنفعاالت لإلنسان وطور األساليب والطرق لفهم

ودراسة هذه العواطف واالنفعاالت التي كانت مصدر غموض فيما مضى ،وتعتبر العواطف

جانباً أساسياً من جوانب السلوك اإلنساني ،وهي ذات صلة وتأثير كبير على حياة اإلنسان
وشاصيته وتاتلف بااتالف شاصية الفرد وسلوكه والبيئة التي يعيش فيها ،فمن الناس من لديه
نضج عاطفي وانفعالي وله القدرة على التكيف مع أفراد المجتمع ،ومنهم من ليس لديه نضج وهو

غالباً ما يعاني من مشكالت التكيف والتوافق وادارة العالقات مع المجتمع ،ومنهم من لديه القدرة
على التعامل مع العواطف واالنفعاالت اإليجابية والسلبية منها ،ولديه القدرة على التحكم بها

حافز له ودافعاً له ويكون هو متاذاً القرار والمتصرف األول ،ومنهم من تحطمه
وادارتها لتكون
اً

العواطف السلبية وتقذف به يميناً ويسا اًر وتتحكم بق ارراته وتصرفاته ،فالذكاء االنفعالي هو المفتاح

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

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

الصحيح ليكون اير معين لإلنسان في مواجهة المشكالت والتعامل مع ضغوط الحياة وادارة

انفعاالته لتكون دافعاً له وليس محطماً له ،وبناء العالقات المثمرة وادارة االنفعاالت وعالقاته
بشكل صحيح نحوالنجاح (اوالدة.)2004 ،

فالعواطف هي التي تقود التفكير والقيم والاوف والبقاء ،والقدرة على إدارتها بشكل صحيح يعني

الاروج من األزمات والمشكالت وادارتها بشكل سلبي يعني االنغماس في األزمات والمشكالت,
وبالتالي التأثير بشكل سلبي على ق ارراته .واألفراد الذين يدركون مشاعرهم وعواطفه بصورة دقيقة

يتعاملون مع الموضوعات االنفعالية بصورة أفضل ،ومن ثم يتمتعون أكثر بحياتهم قياساً بأولئك

الذين يدركون مشاعرهم وعواطفهم بصورة أقل دقة ،وللذكاء االنفعالي تأثير على قدرة الفرد على

التكيف مع متطلبات البيئة المحيطة به والتعامل مع ضغوطها ،وهذا ما أشار إليه (بار أون)

و(جولمان) من أهمية الذكاء االنفعالي في النجاح بالحياة والسعادة .وتشير الدراسات في مجال

الذكاء االنفعالي إلى أنه يرتبط إيجاباً بمجموعة من المتغيرات المرغوبة شاصياً واجتماعياً،
فالذكاء االنفعالي يرتبط إيجابياً بالرضا عن الحياة ،ويرتبط بجودة العالقات االجتماعية للفرد
وحجمها ،ومرتبط بالعالقات اإليجابية مع األصدقاء ،واألفراد األكثر ذكاء انفعاليأ أكثر قدرة على

التكيف االجتماعي والماالطة االجتماعية ،وهم أفضل في جانب الصحة النفسية والبدنية ،وأكثر
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اهتماماً بمظهرهم وأكثر استعداداً لطلب المساعدة المهنية وغير المهنية للمشكالت الشاصية
العاطفية .ووجد أن األفراد ذوي الذكاء االنفعالي المرتفع أكثر نجاحاً في حياتهم المهنية وأعلى

أداء وظيفياً وشعو اًر بضغوط ولديهم مهارات قيادية أعلى ،ولديهم مقدرة على تحقيق التوازن بين
ً
متطلبات العمل والمنزل ،وييسر عمليات التغيير التنظيمي بشكل أفضل ،ويزيد من أداء فرق
العمل ،وتحسن األداء اإلداري (الاضر والفضلي.)2007 ,
وأظهرت الدراسات في هذا المجال أن الذكاء االنفعالي له عالقة بتحصيل األطفال وتعليمهم

وبتحسين سلوكهم .وأشارت دراسات أارى إلى أن ضعف مستوى الذكاء االنفعالي لدى المعلمين
واآلهل يجعل انفعاالت وعواطف األطفال حادة وسلوكياتهم عدوانية ويكونون أكثر تعرضاً

لإلحباط واالكتئاب ,وأن إهمال التعامل الذكي عاطفياً مع األطفال يجعلهم يلجأون إلى التلفزيون
والفيديو بما فيها من ابرات عاطفية مصطنعة وسطحية ,تؤدي إلى فقدان األطفال للكثير من

النمو االنفعالي الطبيعي .وتشير نتائج الدراسات النفسية التربوية واالجتماعية إلى أن أثر الذكاء
االنفعالي على النجاح في الحياة أعلى من أثر الذكاء العام ,فالذكاء االنفعالي صالت كثيرة
ومتشعبة بواقع تعاملنا مع الحياة وطريقة إدارتنا ألنفسنا وعالقاتنا مع اآلارين ,كما أن الذكاء

االنفعالي يتعلق بالتنظيم الشاصي في اإلدارة والمهارات التي تدفع الفرد للتفوق في مركز العمل
وفي الحياة بشكل عام (نصيف.)2006 ،
مما سبق يتبين لنا أهمية المشاعر في حياتنا ,وهذا ما دعا "جولمان" عام ( )1995حين ركز

الفصل األول من كتابه "الذكاء االنفعالي" تركي اًز شديداً على نشأة المشاعر وتطورها ودورها،
وفيما يلي بعض األسباب التي تؤدي الى أهمية المشاعر في حياتنا (حسين وحسين:)2006 ،

 .1صنع القرار :تعد المشاعر من أغنى المصادر بالمعلومات والمعارف ،إذ أنها تساعد
بصورة كبيرة في صنع القرار ،فإذا لم يكن لدى الفرد القدرة على إدارة تلك المشاعر بفعالية
وبصورة جيدة ،فإنه لن يتمكن من أاذ أي قرار جيد في حياته ،وذلك ألنه ال يتوافر لديه

المعرفة الااصة بتأثير تلك المشاعر على اآلارين وعلى نفسه.

 .2التواصل مع اآلارين :تساعد المشاعر على التواصل مع اآلارين والتعبير عن آرائنا لهم
واالستماع إلى آرائهم ،فعلى سبيل المثال تساعدنا تعبيرات الوجه ونبرات الصوت على إبراز

العديد من المشاعر الداالية ،وذلك ألننا لو كنا نشعر بالحزن أو الكآبة مثال فإننا من االل

تعبيرات الوجه نبرز لآلارين أننا في حاجه إلى مساعدتهم ،ولو توافرت لدينا مهارات الذكاء

االنفعالي ،فإننا سوف نكون أكثر قدرة على التعبير عن حاجاتنا ومطالبنا الوجدانية بصورة

أكبر ،وبالتالي سوف تزداد فرصة تلبية تلك المطالب ،ولو كانت لدينا مهارة أيضاً في
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االستماع إلى مطالب اآلارين ،وتفهم مشاعرهم ,فإننا سوف نكون أكثر قدرة على

مساعدتهم ،واالهتمام بتلبيتها ,وضرورة حل تلك المشكالت االنفعالية ويكون التواصل
بشقيه اللفظي وغير اللفظي.

 .3السعادة والراحة :األسلوب الوحيد لمعرفة أن الفرد يشعر بالسعادة هو ظهور ذلك على
تصرفاته وتعبيراته ،فحينما نشعر بالسعادة ،فإننا نشعر بالراحة والطمأنينة ،وذلك لن يتحقق

دون توافر مهارات الذكاء االنفعالي التي تساعد بصورة كبيرة في تلبية مطالبنا وحاجاتنا

االنفعالية ،وفي التنبؤ بردود األفعال ،واالستجابات االنفعالية لمطالب ومشاعر اآلارين،
فبدون تلبية تلك المطالب االنفعالية لن يشعر الفرد بالسعادة حتى وان كان يشعر بالشبع أو
غير ذلك من المطالب والحاجات الجسمانية ،فالمشاعر هي التي تميز السعيد من غيره،

ولذلك من األفضل االهتمام بتوفير المعرفة الكاملة والمهارة الالزمة لتحديد المشاعر ،ألن

ذلك يساعدنا على الشعور بسعادة أكثر من غيرنا.

 .4الوحدة الكاملة :تمثل المشاعر الحل الوحيد والسبيل الوحيد لتحقيق الوحدة والتكامل بين
أفراد المجتمع الواحد ,وذلك ألنه عندما يكون المجتمع ذكياً انفعالياً فإن جميع أفراده يعملون

على تلبية مطالب اآلارين ،وعدم إيذائهم وجدانياً ،وبالتالي يؤدي ذلك إلى التكامل والوحدة
بين أفراد المجتمع ,وهذا لن يتحقق إال من االل توافر مهارات الذكاء االنفعالي ،ألن الذكاء

االنفعالي يتكون من مجموعة من المهارات والكفاءات التي تساهم بصورة كبيرة في زيادة

قدرات الفرد على فهم وادارة مشاعره ومشاعر اآلارين ،وزيادة قدرته على تقييم الحالة
النفسية واالنفعالية لآلارين ,وبالتالي العمل على تلبية تلك المطالب االنفعالية والنفسية ,مما

يزيد من تأثير ذلك الفرد على آراء اآلارين ،وهذا يحقق التكامل بين أفراد المجتمع الواحد.

 5.1.2قياس الذكاء االنفعالي وتحديده
للمتأمل في هذا الموضوع نجد أن هناك عدة طرق ماتلفة لقياس الذكاء االنفعالي ،يرجع
االاتالف بينها إلى تباين تفسير مفهوم الذكاء االنفعالي وكيفية تعريفه ,والمقصود هنا بتباين
مفهوم الذكاء االنفعالي هو هل يفهم ويفسر على أنه سمه شاصية Personal Trait؟ أم قدرة
عقلية معرفية Mental Ability؟ أم جدارة كفاية فردية Competency؟ وبناء على هذا الفهم
تعددت أنواع ااتبارات الذكاء االنفعالي ،فهناك ثالثة أنواع من أساليب قياس الذكاء االنفعالي
يشير إليها جون ماير( )John Mayerكاآلتي:
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 .1االتجاه األول :يقيس الذكاء االنفعالي من االل ااتبارات األداء األقصى Ability
 ,Measuresومفهوم الذكاء االنفعالي بناء على ذلك يتعلق بالقدرات المعرفية الحقيقية ذات
الصلة بالمشاعر.

 .2أما االتجاه الثاني ,ويقيس الذكاء االنفعالي من االل استبيانات التقرير الذاتي ( – Self
 ,)Report Testsومفهوم الذكاء االنفعالي بناء على ذلك يعن بالقدرات المعرفية المرتبطة

بالمشاعر كما يدركها الفرد ذاتياً ,ويعتمد على نماذج السمات أو النماذج الماتلط لبار -أون

وجولمان وسينج وغيرهم.

 .3أما االتجاه الثالث ,ويسمى ااتبارات تقديرات المحيطين Informant Test or

 ,observers Scalesوهي طريقة مشابهة لطريقة التقرير الذاتي ,لكن نقطة الاالف تتمثل

في أنه في هذه الطريقة يتم التقييم من قبل شاص آار وليس الفرد نفسه هو من يجيب

على أداة القياس .ويعتمد هذا األسلوب أيضاً على نماذج السمات أو النماذج الماتلطة

لبار -أون وجولمان وسينج وغيرهم .ويجب اإلشارة إلى أنه ال يوجد اتفاق حول أنسب الطرق
لقياس الذكاء االنفعالي ،كذلك ال يوجد أتفاق حول ما إذا كانت مقاييس التقرير الذاتي أو

مقاييس األداء هما طريقتان ماتلفتان لقياس نفس المفهوم ,أم أن كل طريقة تقيس مفهوم
ماتلف عن المفهوم الذي تقيسه الطريقة األارى (القاضي)2012 ،

الفرق بين االختبارات الدائية واختبارات التقرير الذاتي
يمكن تلايص الفروق بين االاتبارات األدائية وااتبار التقرير الذاتي حسب اآلـتي (السمادوني,

:)2007

 .1تقيس ااتبارات األداء الذكاء االنفعالي ,بينما تقيس ااتبارات التقرير الذاتي الذكاء االنفعالي
المدرك .فكل من الذكاء االنفعالي الحقيقي والمدرك يكون مهماً ,ويعتبر أحد المتنبئات التي
تسهم في تكيف الناس مع الصعوبات التي تواجههم في حياتهم اليومية .ويتساءل العاملون في

مجال علم النفس .كيف يعتقد الناس أن كل ما يفعلونه حقيقي وواقعي أو كل ما يدركونه يكون

حقيقياً؟.

 .2إن ااتبارات األداء تتطلب وقتاً أكبر في التطبيق مقارنة بالوقت المستغرق في استادام
مقاييس التقرير الذاتي ،حيث أن النوع األاير من االاتبارات تسمح لألفراد أن يحددوا نسبة

ذكائهم االنفعالي من االل عبارات لفظية قصيرة( ,مثل :أكون جيداً في إدراك انفعاالتي

وانفعاالت اآلارين) ،بينما تتطلب ااتبارات األداء عددًا من المالحظات ,مثل :تحديد نسبة

الذكاء االنفعالي.
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 .3إن ااتبارات األداء تاتلف عن مقاييس التقرير الذاتي التي تتطلب من الفرد أن يكون ذو
بصيرة ووعي عند تحديد نسبة ذكائه االنفعالي .إن معظم الناس في بعض األحيان ليس لديهم

فهم دقيق عن ذكائهم بصفة عامة ،إذا تجاوزنا الذكاء االنفعالي ،لذلك توصلت الدراسات إلى

وجود ارتباطات ضعيفة بين مقاييس التقرير الذاتي ومقاييس القدرة الحقيقية (ااتبارات األداء).
وبالمثل ,تبين من بعض الدراسات أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة بين التقرير الذاتي لإلدراك
االنفعالي وبين األداء الحقيقي في التعرف إلى االنفعاالت.

 .4إن المشكلة األساسية في استادام مقاييس التقرير الذاتي ،أن الناس يمكنهم أن يحرفوا
(يشوهوا) استجاباتهم ,لكي يظهروا بمظهر أفضل أو سيئ عن استجاباتهم الحقيقية .وحتى

تتعرف على درجة التشوية في استجابات الفرد يجب أن تشتمل تلك الدرجة مثل مقياس
الكذب .أما بالنسبة الاتبارات األداء ,فال يتطلب من الشاص تحريف استجاباته ألنها تتطلب
عدداً من المالحظات قبل تحديد نسبة الذكاء االنفعالي.

 .5تميل مقاييس التقرير الذاتي إلى قياس الذكاء االنفعالي ألن ترتبط بااتبارات تقيس سمات
الشاصية المعدة جيداً ,والتي تقيس عوامل متعددة ،أما ااتبارات األداء ,تميل إلى أن يكون

ارتباطها ضعيفاً مع ااتبارات الشاصية ,وتتداال معها بمقاييس الذكاء التقليدية.

ويؤكد ميشيل بيرنت ((Perent, Michae1996أن قياس الذكاء االنفعالي من االل عبارات

تقرير الذات تعد مشكلة ،ألنها ال تكون متوافقة أحياناً مع السلوك الواقعي ،بعكس المقاييس

المبنية على األداء الفعلي للذكاء االنفعالي .وعلى الجانب اآلار نجد دولر وهجز (1996
 )Galen Geher & Johan Mayerيشيران إلى أن الذكاء االنفعالي سمة وليس قدرة وبالتالي

يتم قياسه من االل عبارات التقرير الذاتي (عصام واإلمام.)2002 ،

 6.1.2قدرات الذكاء االنفعالي
هناك سبع قدرات حاسمة وقوية ترتبط ارتباطاً مباش اًر بالذكاء االنفعالي ,هي (حسين:)2005 ،
 .1الثقة :اإلحساس بالسيطرة على الجسد والتعامل معه ,والتمكن من التصرف والتعامل مع
العالم المحيط ,وأن يشعر الفرد بأنه على األرجح سينجح فيما يعهد إليه.

 .2حب االستطالع :اإلحساس بأن اكتشاف األشياء أمر إيجابي يمأل النفس بالسرور.
 .3اإلصرار :الرغبة والقدرة على أن يكون مؤث اًر ,وعلى أن يفعل ذلك بأدب واصرار ,وهذه القدرة
ترتبط بالشعور بالكفاءة والفعالية.
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 .4السيطرة على النفس :القدرة على تغيير األفعال ،والتحكم فيها بطرق تتناسب مع المرحلة
السنية واإلحساس بأن هذا االنضباط نابع من دااله.

 .5القدرة على تكوين عالقات االرتباط باآلارين :االرتكاز على اإلحساس بأنه يفهم اآلارين
وأنهم يفهمونه.

 .6القدرة على التواصل :الرغبة والقدرة على التبادل الشفوي لألفكار والمشاعر والمفاهيم مع
غيره ،وهذا مرتبط بثقتك في اآلارين واالستمتاع باالرتباط بهم.

 .7التعاون :القدرة على عمل توازن في نشاط الجماعة بين االحتياجات الشاصية واحتياجات
الغير.

 7.1.2خصائص وسمات الذكياء انفعاليا
ذكر عدد من العلماء والباحثين سمات ومؤشرات األذكياء انفعالياً كاآلتي (القاضي:)2012 ,
 -1لديهم قدرة عالية على التكيف وادارة الضغوط.
 -2يتمتعون بدرجة منافضة من اإلكتئاب والقلق.
 -3أنهم أكثر مرونة وانفتاحاً وتقمصاً تجاه اآلارين.
 -4لديهم إحساس كبير بالمسؤولية االجتماعية.
 -5لديهم القدرة على التحكم بالذات ,والتعبير المناسب عن المشاعر.
 -6لديهم القدرة على التفاؤل والوعي بالذات.
 -7لديهم القدرة على حل المشكالت بشكل متروي وهادئ.
 -8لديهم القدرة على التاطيط ,وتحديد األهداف ,والمثابرة في أداء األعمال.
 -9لديهم القدرة على بناء روابط الثقة مع اآلارين.
 -11لديهم توازن عاطفي في حياتهم.
 -12لديهم قدر كبير من التركيز والتفكير.
 -13لديهم القدرة على السيطرة على االنفعاالت وكبح جماح الغضب.
 -14لديهم على قدرة على إظهار التعاطف مع اآلارين وتحليل انفعالتهم.
25

 -15لديهم القدرة على توقع النتائج المترتبة على السلوك.
 -16لديهم قدرة على تأكيد الذات.
 -17لديهم قدرة على التعاون والتفاعل مع اآلارين.

 8.1.2وسائل تنمية الذكاء االنفعالي
يسعى معظم اآلباء واألمهات إلى توفير فرص النمو الجيدة لألطفال ،وفي اعتقادهم أنه كلما
أمكن تهيئة أنشطة ماتلفة ومتنوعة ,بأن ذلك يعني تهيئة فرص أكبر لنجاح األطفال .وقد أثبتت
الدراسات التربوية والنفسية أن التنشئة والعالقة بين اآلباء واألبناء لها األثر المهم في مستقبلهم،

ومن هنا ظهرت اتجاهات تدعو لتعليم الوالدين األساليب والطرق الناجحة في التعامل مع أبنائهم

واظهار االهتمام اإليجابي بهم ,ومن هذه األساليب (عليوات:(2007 ،

 .1مساعدة األبناء في االعتماد على أنفسهم وعلى اتااذ ق ارراتهم ،لكي يتمكنوا من اتااذ
ق اررات مصيرية في المستقبل.

 .2تعليم األبناء احترام من هم أكبر منهم سناً أياً كانت صلتهم بهم ،فاالحترام سينمو معهم

وسيساهم في نجاحهم المستقبلي ،وهذا يعزز شاصية األبناء عندما يكونوا أفراداً في

اء في الوظيفة أم األسرة.
المجتمع سو ً
 .3تعليم األبناء فن االستماع للغير بتعاطف.

 .4تدريب األبناء أن يتعلموا من أاطائهم وأاطاء اآلارين ،فكل واحد منا ياطئ ويتعثر,
والمهم أن نتعلم كيف نقف بعد كل سقطة والسير من جديد ،وأن نعلم أبناءنا أن الفشل

فرصة لنتعلم منه الصواب لكي نندفع إلى األمام ,فال نتراجع أو نيأس.

 .5يجب أن ننمي في شاصية أبنائنا النظرة التفاؤلية :ألن الشاص المتفائل هو الذي يكون
قاد اًر على تاطي المشاكل والمصاعب في المستقبل.

 .6يجب أن نعلم األبناء على تقديم االعتذار في حال ارتكاب اطأ ما في حق شاص
آار ،وتعليمهم أن ذلك ال ينقص من قدرهم.

 .7تهيئة األبناء لتحمل المسؤولية ,ولكن يجب أن تكون هذه المسؤوليات تناسب أعمارهم.

 .8تهيئة األبناء على أن يكونوا اجتماعيين ،فمثالً إقامة عالقات اجتماعية وعقد صداقات
جديدة لينسجموا مع من حولهم.

 .9تدريبهم على التعاطف واالهتمام باآلارين ,كمشاركة أصدقائهم في فرحهم وأحزانهم,
مثالً( :زيارة مريض ،تقديم هدية بسيطة في عيد ميالد صديق) ,حيث ينصح
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المتاصصون في التربية اآلباء واألمهات بعدم تنمية تقدير الذات لالبن عن طريق كيل

المدح والثناء الدائم له أو التعزيز المستمر ,مما ينتج عنه آثار غير محمودة العواقب,
فكثرة المدح تؤثر على نفسية االبن وسلوكه.

 9.1.2التفسير العصبي "الحيائي" للذكاء االنفعالي
اوضح حسين ( )2005التفسيرات العصبية األتية للذكاء االنفعالي:
 .1يتحدث علماء المخ في معظم األحيان عن جزء المخ المتاصص بالتفكير وهو اللحاء,

ويشار إليه أحياناً باسم اللحاء الحديث للمخ الذي يمثل جزءاً مستقالً عن الجزء العاطفي
للمخ ،أي الجهاز الطرفي ،إال أنه في حقيقة األمر يتم تحديد الذكاء االنفعالي بالعالقة بين

كل من الجزئيين.

 .2اللحاء عبارة عن شريحة مطوية من األنسجة يصل سمكها إلى ( )3مليمترات ,ويقوم
بتغليف النصفين الكرويين للدماغ أو المخ ،في الوقت الذي يقوم فيه النصفان الكرويين

للمخ بالتحكم في معظم المهام الرئيسة للجسم .كالحركة العضلية أو اإلدراك ،فإن اللحاء

هو الذي يعطي المعنى لكل ما نقوم بأدائه من أفعال ,فاللحاء "مزاج التأمل ،أو التفكير في

المخ" هو الذي يوصل اإلنسان إلى قمة التطور.

 .3يتكون اللحاء من أربعة فصوص ،فمثالً نجد أن الفص الموجود في مؤارة الرأس على
سبيل المثال يحتوي على منطقة البصرية الرئيسة في المخ .وفي الحالة إصابة هذه المنطقة
بأي جرح فان مجال اإلبصار للشاص المصاب يغطي بتعتيم في الرؤية ،وطبقا لمدى

اإلصابة وزيادتها قد يصاب الشاص بالعمى أو فقدان البصر .أما بالنسبة إلصابة الفص

الصدغ باألذى وهو الفص الذي يقع الف األذن في الجانب اآلار من الرأس فان ذلك
ينتج عنه مشكلة تتعلق بالذاكرة على مدى البعيد .أن فهم اللحاء وتطوره يمكننا من إدراك

السبب في أن يكون بعض األطفال موهوبين ،بينما يكون أطفال آارون من ذوي اإلعاقة

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

نستطيع تحليل سبب إحساسنا ألشياء بطريقة معنية ،مما يجعلنا نتاذ موقفناً مناسباً بشأنها.

 .4إن الجهاز الطرفي الذي يشار إليه غالبا على أنه الجزء العاطفي للمخ يستقر بعمق داال
النصفين الكرويين للدماغ أو المخ ،وهو المسؤول األول عن تنظيم عواطفنا ودوافعنا.

ويشتمل الجهاز الطرفي قرية معززة في الدماغ الذي تحدث فيه العملية التعليمية ،وتازن
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فيه الذكريات العاطفية ،كما يشمل هذا الجهاز على إحدى لوزتي الحلق التي تعتبر مركز

التحكم العاطفي في المخ.

 .5وبالنسبة للعنصر الرئيس الثالث من أجزاء العصبي ،فقد تمكن العلماء تعيين أو تحديد

ايوط الحامض األميني المسماة بالبيتيدات العصبية وهي مرتبطة بالعواطف ،ويتم تازين
هذه البيتيدات في الجزء العاطفي للمخ ،ثم يتم إرسالها إلى أجزاء الجسم كافة عند اإلحساس

بأية عاطفة ،وتوجيه الجسم ألحداث أي رد فعل مناسب.

 .6اللحاء جزء التفكير في المخ ،ويساعد على ضبط العواطف والتحكم فيها ،فيما يتعلق بحل
المشكالت واللغة ،والتايالت والعمليات األارى المشابهة.
يعتبر الجزء الطرفي بالمخ هو الجزء العاطفي والماتص بالعواطف ،ويشتمل اآلتي :المهاد

البصري من الدماغ ويقوم بإرسال أوتوصيل الرسائل الى اللحاء قرية أمون في الدماغ ،ويعتقد أن

له دو اًر مهماً يقوم بأدائه بشان الذاكرة وتدبر المدركات الحسية.

 10.1.2اال تجاهات النظرية في الذكاء االنفعالي
تشير المراجعة المستفيضة لألدب التربوي والدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع الذكاء االنفعالي

إلى تنوع المداال النظرية وتعددها ،وذلك على الرغم من حداثة المفهوم الذي ظهر في أواسط
الثمانينيات .ويرجعون هذا التباين إلى الكم الهائل من البحوث والدراسات التي تناولت المفهوم من
منطلقات نظرية متباينة على مدى العقدين الماضيين ,ال سيما بعد نشر جولمان كتابه المشهور

عن الذكاء االنفعالي عام (  .)1995ومع ذلك فانه يمكن تحديد ثالثة اتجاهات أو نماذج رئيسة,
(جرون:)2012 ،
ا
هي
 .1اتجاه تناول الذكاء االنفعالي كقدرة شانه في ذلك شان الذكاء العام .وهذا ما يمكن وصفه
بنموذج القدرة ،ويمثل هذا االتجاه ماير وسالوفي.

 .2اتجاه تناول الذكاء االنفعالي كمجموعة من الكفايات والمهارات الشاصية واالجتماعية
والدافعية ،وهذا ما يمكن وصفه بنموذج الكفايات ،ويمثله دانيال جولمان.

 .3اتجاه نظر للذكاء العاطفي كمفهوم تتداال فيه عناصر ومكونات غير معرفية ،وسمات
شاصية ،وهذا ما يمكن وصفه بنموذج الشاصية ،ويمثله بار أون.
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وفيما يلي عرض لهذه االتجاهات والنماذج بشيء من التفصيل:
أ -نموذج القدرة لماير وسالوفي ()Mayer & Salove, 1998
قدم هذا النموذج عالمي النفس االمريكيان بيتر سالوفي األستاذ في جامعة ييل األمريكية بالتظافر
مع جهود جون ماير أستاذ علم النفس في جامعة همشاير األمريكية .ويرى العالمان أن الذكاء

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

المعرفية .ولقد قسم العالمان الذكاء االنفعالي بحسب نموذج القدرة إلى اربع قدرات ,هي (حسن،
:)2013

 .1إدراك االنفعاالت Emotional Cognition
وتعني التعرف إلى االنفعاالت التي تواجه الفرد وتقييمها ,والتعبير عنها بصورة دقيقة .ولكي يتم

اإلدراك االنفعالي ,ينبغي أن تتوافر لدى الفرد مجموعة من الاصائص حددها سالوفي وماير
باآلتي :التعرف إلى انفعاالت الذات ,التعرف إلى انفعاالت اآلارين واألشياء ,التعبير بدقة عن
االنفعاالت والحاجات المتصلة بها ,والتمييز بين االنفعاالت الصادقة والمزيفة.
 .2استثمار االنفعاالت Emotion Investment
وتعني استادام االنفعاالت الماتلفة التي تواجه الفرد ,لرؤية األمور من زوايا متعددة ,مما يمكننا

من اتااذ الق اررات الصحيحة ,كما أن توظيف االنفعاالت يعني أن تسهل االنفعاالت عملية
التفكير من االل توجيه االنتباه للمعلومات المهمة للموقف .ويوضح سالوفي وماير أنه كي
يحدث توظيف االنفعاالت ال بد أن تتوافر لدى الفرد مجموعة من الاصائص ,هي :توليد

االنفعاالت الحية التي يمكن أن تيسر عملية اتااذ القرار والتذكر ,التحول (التأرجح) بين

انفعاالت لرؤية األمور من عدة زوايا ,واستادام المزاج لتسهيل عملية توليد الحلول المناسبة.
 -3فهم االنفعاالت Understanding of Emotions

وتعني تحليل االنفعاالت الماتلفة التي تواجه الفرد ,وذلك من أجل :تسمية االنفعاالت والتمييز

بين التسميات المتشابهة وانفعاالتها ,تفسير المعاني التي تحملها االنفعاالت ,فهم االنفعاالت

المركبة والمتناقضة ,ومالحظة التحول أوالتغير في االنفعال سواء في الشدة والنوع.
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 -4إدارة االنفعاالت Emotion Management
وتعني تنظيم االنفعاالت بصورة تأملية لتفعيل النمو االنفعالي والعقلي ,الذي يتم من االل:

االنفتاح أو التقبل للمشاعر السارة وغير السارة ,االقتراب أو االبتعاد من انفعال ما بشكل تأملي,
وادارة انفعاالت الذات واآلارون دون كبت أو تضايم المعلومات التي تحملها.
ب -نموذج جولمان )(Golman, 1995
عرض جولمان في كتابه األول "الذكاء االنفعالي" نظريته في الذكاء االنفعالي ،ودوره في النجاح
المهني للفرد في حياته العملية مقارنة مع دور الذكاء األكاديمي أو الذكاء العام بالمفهوم

التقليدي .يتمتع بها الفرد ,والالزمة للنجاح في التفاعالت المهنية ،وفي مواقف الحياة الماتلفة.

وأشار جولمان إلى أن الذكاء االنفعالي يمثل اليطاً من السمات الشاصية والدافعية والكفايات
والمهارات االنفعالية التي تتوزع ضمن امسة مجاالت ,هي :الوعي الذاتي ،وادارة االنفعاالت،

وتحفيز الذات ،والتعاطف ،والعالقات االجتماعية .وصنف هذه المجاالت في بعدين رئيسيين
(جرون:)2012 ،
هما ,ا
أ .الكفاية الشخصية .تحدد هذه الكفايات الكيفية التي ندير بها أنفسنا وتضم المجاالت
الثالثة التالية:

 الوعي الذاتي  Self - Awarenessويشتمل الكفاءات األتية :الوعي االنفعالي ,التقييم-

الدقيق للذات ,الثقة بالنفس.

التنظيم الذاتي  Self - Regulationويقصد به إدارة الحاالت الداالية للفرد ودوافعة

وامكاناته .ويشتمل التنظيم الذاتي ,الموثوقية ,الوعي ,التكيف ,االبتكار.

 الدافعية  Motivationيقصد بها النزعات العاطفية الموجهة أو المسهلة لبلوغ األهداف.تشتمل الدافعية على الكفاءات األتية :الدافع للتحصيل ,االلتزام ,المبادرة  ,التفاؤل.

ب .الكفاية االجتماعية :تحدد هذه الكفايات الكيفية التي نتناول بها العالقة مع اآلارين.
 .1التعاطف  Empathyيقصد به الوعي بمشاعر اآلارين وحاجاتهم واهتماماتهم .ويشتمل

التعاطف الكفاءات األتية :فهم اآلارين ,تطوير اآلارين ,تكييف الادمة ,فعالية التنوع,
الوعي السياسي.

 .2المهارات االجتماعية  Social Skillsتعني الابرة والمهارة في إحداث االستجابات
المرغوبة عند اآلارين وتتضمن ما يلي :التأثير ,االتصال ,إدارة الصراع ,القيادة ,تحفيز

التغيير ,التعاون ,قدرات الفري ,بناء روابط.
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ج .نموذج بار أون Bar ON 1998
يتكون نموذج بار أون من امسة أبعاد رئيسية وامسة عشر بعداً فرعياً كما هو موضح فيما يلي

(حسن:)2007 ،

 .1الذكاء االنفعالي الشاصي  Interpersonal Emotional Intelligenceويشتمل:

الوعي بالذات الوجدانية واالنفعالية ،التوكيدية ،اعتبار الذات ،تحقيق الذات،

واالستقاللية.

 .2الذكاء االنفعالي االجتماعي

 Interpersonal Emotional Intelligenceويشتمل:

التعاطف ،المسئولية االجتماعية ،العالقات االجتماعية.

 .3القدرة على التكيف  Adaptabilityوتشتمل :حل المشكلة ،ااتبار الواقع ،والمرونة.

 .4إدارة الضغوط  Stress Managementوتشمل :تحمل الضغوط ،وضبط االندفاع.
 .5المزاج العام  General Moodويشتمل :السعادة ،والتفاؤل.
وقد أعاد بار أون تنظيم العوامل المكونة للذكاء االنفعالي في تنظيم أطلق عليه التنظيم

الطبوغرافي وفيه قسم أبعاد الذكاء االنفعالي إلى ثالثة عوامل:

أ .العوامل الجوهرية  Core Factorsوتشمل :الوعي بالذات االنفعالية ,التفهم ,التوكيدية,
ااتبار الواقع ,ضبط االندفاع.

ب .العوامل التأييدية  Supporting Factorsوتشمل :اعتبار الذات ,االستقاللية,
المسئولية االجتماعية ,التفاؤل ,المرونة ,تحمل الضغط.
ج .العوامل المحصلة  Resultant Factorsوتشمل :حل المشكلة ,العالقات الشاصية
مع اآلارين ,تحقيق الذات ,السعادة.
ويرى بار أون أن هناك ثالثة من بين العوامل الجوهرية أكثر أهمية من العوامل األارى ,هي:

الوعي بالذات االنفعالية ،والتوكيدية ،والتفهم ،أما العوامل الجوهرية األارى فال تقل إسهاماً في

الذكاء االنفعالي ,وهذه العوامل الجوهرية تقود إلى عوامل محصلة ,ويعتمد العامالن على العوامل
المساعدة أو المساندة فمثالً يعتمد الوعي بالذات االنفعالية على اعتبار الذات وأن توكد الذات

يتضمن االستقاللية ،كما تعتمد العالقات بين األشااص على اعتبار الذات والمسؤولية

االجتماعية كما تتفاعل العوامل المساندة اإلضافية ,مثل :التفاؤل ,وتحمل الضغوط مع العوامل
الجوهرية ,مثل ااتبار الواقع وضبط االندفاع ،وكذلك عامل المرونة المساندة الذي يسهم في
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العوامل األارى ,مثل :حل المشكلة ,وتحمل الضغوط والعالقات بين االشااص (حسين،

.)2011

وتتفق تلك النماذج فيما بينها على أن هناك العديد من مكونات الذكاء االنفعالي ,وأن هناك

تداال في مسميات األبعاد الرئيسة ومكوناتها الفرعية ،ولكن هنالك ااتالفاً طفيفاً في درجة فهم
كل نموذج لتلك المكونات االنفعالية ،فعلى سبيل المثال تشتمل كل تلك النماذج على مفهوم

الوعي باالنفعاالت وادراكها ,وعلى مفهوم إدارة النفعاالت باعتبارها عنص اًر من أهم عناصر
الذكاء االنفعالي لدى الفرد ،ولقد تم إيجاد عالقة بين العناصر الماتلفة لتلك النماذج الماتلفة من

االل القيام ببعض التحليالت اإلحصائية ,وتم التوصل إلى أن هناك دليالً على وجود عالقة

سواء من قريب أو بعيد بين المقاييس الماتلفة للذكاء االنفعالي ,وأنه أحياناً يوجد تشابه بين تلك
المقاييس في نوعية المكونات التي يتم تقييمها .فالذكاء االنفعالي ال يقتصر على نظرية واحدة،

ولكن مجموعة من النظريات التي تهتم بإبراز موضوع واحد ،وتسعى كل نظرية في محاولة من

واضعها لفهم مهارات الذكاء االنفعالي وسماته وقدراته المتعلقة به وتفسيرها تفسي اًر معقوالً ,مما
يساهم في الوقوف على ماهية الذكاء االنفعالي .لذلك ,فكل نظرية من نظريات ونماذج الذكاء

االنفعالي تضيف جوانب ومهارات إضافية وماتلفة عن النظرية التي سبقتها ،ولكن يجب أن

نعترف أن وجود تلك النظريات المتعددة للذكاء االنفعالي ال يشير إلى أي ضعف أو قصور,

ولكن يشير إلى اصوبة ذلك المجال ,وان كان البعض يرى أن ذلك التعدد ,وعدم االستقرار على

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

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

ويرى الباحث أن جميع النماذج سابقة الذكر تشير إلى أنه ينبغي على الفرد استثمار جميع قدراته

االنفعالية في تعامله مع اآلارين ,وجميعها تمثل االستثمار الحقيقي النفعاالت الفرد وللذكاء
الوجداني للفرد ،إال أن الباحث يتبنى نموذج ماير وسالوفي للذكاء االنفعالي ,وذلك ألن هذا

النموذج بشكل عام يمثل التجسيد العلمي والعملي للذكاء االنفعالي بأبعاده ,وشموله على األبعاد

المالئمة للذكاء االنفعالي والمتمثلة في التعرف إلى االنفعاالت ,وهي عبارة عن المداالت األولية
للذكاء االنفعالي ,ومن ثم توظيف تلك االنفعاالت واستادامها في الحياة اليومية وداال المواقف

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

دقيق كما إلدارة االنفعاالت المتمثلة في قدرة الفرد على تقبل جميع االنفعاالت ,والسيطرة والتحكم
بها ,وذلك يساعد الفرد على توظيف تلك االنفعاالت بالشكل اإليجابي في المواقف االجتماعية.
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 2.2أساليب المعاملة الوالدية
 1.2.2تمهيد
مما بينته األبحاث العلمية العديدة وأكده علماء النفس ،هو كون مرحلة الطفولة مرحلة مهمه
وأساسية ،وجداً حساسة من حيث بناء قواعد المجتمع القوي الصالح وتهيئة األطفال لاوض
غمار المستقبل بنجاح والمساهمة في ماتلف النشاطات ومجاالت الحياة االجتماعية بكيفية
فعالة ،بعد أن يكون قد تشبع منذ صغره بما يقوي شاصيته وعقيدته ويشد عزيمته وينمي عالقاته

بالمجتمع ،فيكون بذلك ثقة بالنفس وقدراته عالية تؤهله في المستقبل ليكون فرداً صالحاً له ومع

اآلارين .وما دام الفرد منذ والدته يمر بمراحل عديدة وماتلفة في نشأته وحياته ،فإن مسؤولية

نشأته وتربيته قد ال تكون وقف على هيئة ما أو شاص ما ،حتى وان كانت مسؤولية مشتركة,

فهي تعود بالدرجة األولى لألسرة باعتبارها الالية األولى في المجتمع ،وهي بمثابة الجماعة
األولى التي يندمج فيها الفرد ,فيكون بذلك قد أشرف على الداول في المجتمع الكبير مما يزود
به من أسرته من االل الروابط التي تربط بين أعضاء األسرة الواحدة حيث يتعلم كيفية التعايش

مع األاوين ،ومن االل ما يجده بين أسرته من نظام في الحياة ومن تربية وعادات وقيم ليحدد

الطفل نظام حياته وعاداته وقيمه ،فهو بمثابة الورقة البيضاء يولد على الفطرة وألسرته الدور

الكبير في أن توجهه طبقاً إلرادتها وقدراتها على التربية ،إذ أن مسؤولية األسرة نحو الطفل هي
مسؤولية كبيرة (سالمي.)2012 ،

إضافة إلى ذلك فإن البيئة االجتماعية المحيطة بالطفل تلعب دو اًر مهماً وفاعالً في إعداده للحياة

االجتماعية الفاعلة عن طريق تزويده بقيم المجتمع واتجاهاته ،فضالً عن المعارف والمهارات

الالزمة من أجل استم ارره وتوافقه بصورة إيجابية في الحياة االجتماعية .واألسرة هي الوسيط الذي

اصطلح عليه المجتمع لتلبية دوافع الطفل الطبيعية واالجتماعية ،وهي المدرسة األولى التي تقوم
بتنشئته وتربيته وتطبيعه االجتماعي ،والمكون األساس لشاصيته من الجوانب جميعها .فإليها
يعود حسن توافق الطفل أو عدمه مع المحيط الذي يعيش فيه .إذ عن طريقها يتعلم الطفل أنماط

السلوك التي يتبعها في حياته ،ولديه الوسائل التي تساعد على تحقيق توافقه داال محيط األسرة

واارجها ,فاألسرة تقوم بعملية التنشئة االجتماعية للطفل من االل عمليات الضبط والثواب

والعقاب ,حيث تترسخ وتتكون لدى الطفل نظرته نحو نفسه واآلارين ,وكذلك تتكون اتجاهاته
بفضل عالقته بوالديه ورعايتهم له .وعلى قدر ما تتضمن هذه العالقة من دفء وتقبل واشباع,

أو إهمال ونبذ وحرمان تكون استجابات الفرد نحو اآلارين ومواجهة المشكالت والصعوبات التي
تعترض طريقه ،وتعيق توافقه (اسماعيل.)1987 ،
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 2.2.2تعريف التنشئة االجتماعية
يرى حامد زهران أن التنشئة االجتماعية عملية "تعلم وتعليم وتربية وتقوم على التفاعل

االجتماعي ,وتهدف إلى إكساب الفرد سلوكاً ومعايير واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية تمكنه

من مسايرة جماعته والتوافق االجتماعي معها ،وهي عملية التشكيل االجتماعي" .ويرى كل من

هيثجتون وبارك  ,Hetherington and Parkeأن التنشئة االجتماعية عملية ُيعلم فيها أفراد
جدد في المجتمع قواعد وقوانين اللعب االجتماعي ,من االل وكاالت للتنشئة تساعد هؤالء الجدد
أن يتبنوا قوانين وقواعد تساعدهم على اللعب بنفس الطريقة المرتضاه في ذلك المجتمع .والتنشئة

االجتماعية عملية تعلم اجتماعي يتعلم فيها الفرد عموماً طفالً أو راشداً عن طريق التفاعل
االجتماعي أدوا اًر اجتماعية ،ويتمثل ويكتسب المعايير االجتماعية واالتجاهات النفسية ،ويتعلم
كيف يتصرف ويسلك بأسلوب اجتماعي توافق عليه وترتضيه الجماعة والمجتمع (الشربيني

وصادق.)2013 ،
ويعرف بارسونز  Parsonsالتنشئة االجتماعية بأنها :عبارة عن عملية تعليم تعتمد على التلقين

وا لمحاكاة والتوحد مع األنماط العقلية والعاطفية واألاالقية عند الطفل والراشد ،وهي عملية تهدف
إلى إدماج عناصر الثقافة في نسق الشاصية ،وهي عملية مستمرة ال نهاية لها (ابوجادو،

.)1998

ويعرفها (تشليد) بأنها :العملية الكلية التي يوجه بواسطتها الفرد الى تنمية سلوكه الفعلي في مدى

أكثر تحديداً .وهو المدى المعتاد والمقبول طبقاً لمعايير الجماعة التي ينشأ فيها (أبومغلي
وآارون.)2002 ،

وتشير التنشئة االجتماعية إلى العوامل االجتماعية في نمو الطفل ،فهي الطريقة التي تصبح من

االلها معظم القوانين والقيم االجتماعية جزءاً من بناء شاصية الفرد ،وهي أيضاً العملية القائمة

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

والنجاح .ولهذا يرى الكن  Elkinأن التنشئة االجتماعية هي العملية التي بواسطتها يتعلم فرد ما
طرائق مجتمع أوجماعة حتى يستطيع أن يتعامل معها ،وهي تتضمن تعلم استيعاب أساليب
السلوك والقيم والمشاعر المناسبة لهذا المجتمع أوالجماعة (عثمان.)1990 ،
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 3.2.2تعريف أساليب المعاملة الوالدية
عرف العديد من الباحثين المعاملة الوالدية بتعريفات متعددة ،وذلك بتعدد تصوراتهم النظرية ,ومن

هذه التعريفات نذكر ما يلي:

عرفها طاهر بأنها" :الطرائق التي تميز معاملة األبوين ألوالدهم وهي أيضا ردود الفعل الواعية

أوغير الواعية التي تميز معاملة األبوين ألوالدهم االل عمليات التفاعل الدائمة بين الطرفين"
(طاهر ,1989 ،ص.)64
عرفها أبو الاير بأنها تلك األساليب التي يتبعها الوالدان في معاملة أبنائهما أثناء عملية التنشئة

االجتماعية ,التي تحدث التأثير اإليجابي أو السلبي في سلوك الطفل من االل استجابة الوالدين
لسلوكه (ابو الاير.)1985 ،
وعرفها دسوقي بأنها األسلوب الذي يتبعه اآلباء إلكساب األبناء أنواعاً من السلوك الماتلف,
والقيم ,والعادات ,والتقاليد (دسوقي.)1991 ،

ويعرف مصطفى فهمي أساليب المعاملة الوالدية بأنها التعبير الظاهر الستجابات الوالدين

نحوسلوك أبنائهم ,الذي يهدف إلى تأثير توجيهي في مواقف الحياة الماتلفة (رمضان.)1998 ،

وعرفها عسكر( )1996بأنها مدى إدراك الطفل للمعاملة من والديه في إطار التنشئة االجتماعية

في اتجاه القبول الذي يمثل في إدراك الطفل للدفء والمحبة والعطف واالهتمام واالستحسان
واألمان ،بصورة لفظية أو غير لفظية ،أو اتجاه الرفض الذي يمثل في إدراك الطفل لعدوان

الوالدين وغضبهم عليه واستيائهم منه ،أوشعورهم بالم اررة وايبة األمل واالنتقاد والتجريح والتقليل

من شأنه ,وتعمد إهانته ,وتأنيبه من االل سلوك الضرب والسارية ,والتهكم ,والالمباالة,
واإلهمال ,ورفضه رفضاً غير محدود بصورة غامضة.

 4.2.2نظريات التنشئة االجتماعية
قد ااتلفت وجهات النظر حول األلية التي تم من االلها عملية التنشئة االجتماعية ،األمر الذي

أدى إلى ظهور ما يسمى بنظريات التنشئة االجتماعية .واذ أمعنا النظر في عملية التنشئة

االجتماعية لتمييز أبعادها والتعرف إلى حدودها ،نجد تعدداً كبي اًر في اآلراء التي تفسرها ،ولكننا
نجد أنها تلتقي في النهاية عند الوظيفتين اآلتيتين(أبو جادو:)1998 ،
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أ .امتصاص وتمثيل ما تراه الجماعة ضرورياً الستمرارها وبقائها.

ب .ضمان التماسك والتوازن في داال الجماعة بتحقيق قدر مشترك من التشابه ييسر
التعامل والتفاعل ويقلل من التصادم عندما ينشأ التداال.
وسنتناول فيما يلي أبرز النظريات التي حاولت تفسير عمليات التنشئة االجتماعية ,وهي:
أ -نظرية التحليل النفسي.

ب -نظرية التعلم االجتماعي.
ت -نظرية الدور االجتماعي.
ث -نظرية التفاعل الرمزي.

ج -نظرية التعاهد االجتماعي المتبادل.
أوال -نظرية التحليل النفسي:
يتزعم هذه النظرية العالم النفسي المعروف فرويد  ،Freudالزعيم التقليدي لمدرسة التحليل
النفسي ،الذي يرى أن جذور التنشئة االجتماعية عند اإلنسان تكمن في ما يسميه باألنا األعلى
الذي يتطور عند الطفل نتيجة تقمصه لدور والده والذي هومن نفس الجنس ،وذلك في محاولة

من الطفل لحل عقدة أوديب عند الذكور ،وعقدة الكت ار عند االناث (أبو جادو.)1998 ،

وتفترض نظرية التحليل النفسي أن هناك جها اًز داال الفرد يتكون من ثالثة منظمات عرفت

بالهو ,Idواألنا  Egoواألنا األعلى  .Supper Egoويمثل الهومصدر الغرائز محتواه الالشعوري
ويسعى دائما لتحقيق مبدأ اللذة .وحينما يتصل ألهو بالمجتمع المحيط أو البيئة المحيطة تبدأ

عملية تكوين األنا ,وتظهر فعالية األنا عندما يتعلم الفرد كيف يتمكن من تحقيق رغبات ألهو في
نطاق الظروف التي يفرضها المجتمع والبيئة بعاداته وتقاليده .إال أن األنا ال يستطيع كبح كل

المحفزات الغريزية الاطرة التي تتنافى مع هذه القيم وتلك التقاليد ،وبالتالي تأتي أوامر الوالدين
والكبار ورقابتهم على تصرفات الطفل وسلوكياته ،ويصبح لألب مثال أوامر ونواه كما له تشجيع
ورضى ،ومن ثم تشتق األنا األعلى ،ومع مرور الوقت مع تعليمات وتوجيهات هؤالء الكبار

تصبح األنا األعلى بمثابة المراقب للسلوك الذي يوجه لألنا األوامر ويهددها كما كان يفعل
الكبار ،ومن هنا تتكون معايير السلوك التي تمثلها الطفل وتصبح جزءاً من بنائه النفسي ,ويطلق

عليها األنا األعلى "الضمير " .وترى نظرية التحليل النفسي أن التنشئة عملية قائمة على
التفاعل ،يكتسب فيها الطفل معايير السلوك .وتضفي على األم أهمية في ذلك األمر االل

تفاعلها مع طفلها في مواقف التغذية والتدريب على اإلاراج .وان كانت الصيغة الفرويدية تركز
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على دور األم واألب وتعلن عن توحد الطفل االل مراحل نفسجنسية مع أحد الوالدين ،ومن ثم

يستدمج اصائص الوالد المتوحد معه ،وهنا تكتمل تنشئته بنمو األنا االعلى (الشربيني وصادق،
.)2013
وعلى نحو عام يمكن شرح مفهوم التنشئة االجتماعية من منظور هذه المدرسة ،على أنها
عمليات تحويل الطفل بواسطة والديه من كائن بيولوجي فطري ذي طبيعة غرائزية بهيمية إلى

راشد اجتماعي ،عبر مراحل من التحول حددها فرويد بالهو ،واألنا ،واألنا األعلى أوالضمير،

وهي أيضاً عمليات تحويل الرقابة على سلوك الطفل من رقابة اارجية بواسطة والدية إلى داالية
بواسطة الضمير(األنا األعلى) ،ويكون الصراع في هذا المقام بين الطفل ووالديه هواآللية الفعالة

بينهما .وبهذا فإن عملية التنشئة االجتماعية تتضمن اكتساب الطفل وتمثله لمعايير والديه
والمجتمع وتكوين األنا األعلى لديه .ويعتقد فرويد بأن هذا يتم عن طريق أساليب عقلية وانفعالية

واجتماعية أهمها التعزيز واالنطفاء القائم على الثواب والعقاب .فعملية التنشئة االجتماعية ،تعمل
على تعزيز بعض أنماط السلوك المقبولة اجتماعياً وتدعيمها ،وعلى انطفاء بعضها اآلار غير

المقبول اجتماعياً .كما أن التقليد والتوحد القائم على الشعور بالقيمة والحب يعدان من أبرز

أساليب التنشئة االجتماعية (همشري.)2003 ،

ثانيا -نظرية التعلم االجتماعي
تعتبر عملية التنشئة االجتماعية بحد ذاتها عملية تعلم ،ألنها تتضمن تغيي اًر أو تعديالً في السلوك
نتيجة التعرض لابرات وممارسات معينة ،وألن مؤسسات التنشئة االجتماعية الماتلفة تستادم

اء أكان ذلك بقصد
أثناء عملية التنشئة بعض األساليب والوسائل المعروفة في تحقيق التعلم ،سو ً
أم بدون قصد (دبابنة ومحفوظ.)1984 ،
وترى هذه النظرية أن التطور االجتماعي يحدث عند األطفال بالطريقة نفسها التي يحدث فيها

تعلم المهمات األارى ،وذلك من االل مشاهدة أفعال اآلارين وتقليدهم ،وال شك أن مبادئ
التعليم العامة مثل التعزيز والعقاب واإلطفاء والتعميم والتمييز كلها تلعب دو اًر رئيساً في عملية

التنشئة االجتماعية (حسان.)1989 ،

ويعطي أصحاب نظرية التعلم عن طريق التقليد ،وعلى وجه الاصوص دوالرد وميللر Dollard

 & Millerأهمية كبيرة للتعزيز في عملية التعلم ،ويعتقدان بأن السلوك يتدعم أو يتغير تبعاً لنمط

التعزيز المستادم أو العقاب ،فالسلوك الذي ينتهي بالثواب يميل إلى أن يتكرر مرة أارى ،في
مواقف مماثلة للموقف الذي أثيب فيه السلوك ،كما أن السلوك الذي ينتهي بالعقاب ،يميل إلى أن
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يتوقف .أما باندو ار وولترز( )bandura & walterفبالرغم من مواقفهما على مبدأ التعزيز وأثره

في تقوية السلوك ،إال أنهما يشيران إلى أن التعزيز وحده ال يعتبر كافياً لتفسير حدوث بعض
أنماط السلوك التي تظهر فجأة لدى الطفل ،في ظروف ال يستطيع الفرد فيها أن يفترض أن هذه

األنماط ،قد تكونت تدريجياً عن طريق التعزيز(أبوجادو.)1998 ،

ويرى باندو ار أن الناس يطورون فرضياتهم حول أنواع السلوك التي سوف تقودهم للوصول إلى

أهدافهم ،ويعتمد قبول أوعدم قبول هذه الفرضيات على نتائج المترتبة على السلوك مثل الثواب
والعقاب ،أي أن كثير من التعلم يحدث عن طريق مراقبة سلوك اآلارين ومالحظة نتائج أفعالهم،

ووفق هذه النظرية فنحن ال نتعلم أفعاالً مسبقة فقط ،بل نتعلم نماذج كلية من السلوك ،أي أن ما
نتعلمه ليس فقط نماذج السلوك ،ولكن القواعد التي هي أساس السلوك .ويعتمد مفهوم نموذج

التعلم بالمالحظة على افتراض مفاده أن اإلنسان ،ككائن اجتماعي ،يتأثر باتجاهات اآلارين
ومشاعرهم وتصرفاتهم وسلوكهم ،أي يستطيع أن يتعلم عن طريق مالحظة استجاباتهم وتقليدها،

وينطوي هذا االفتراض على أهمية تربوية بالغة ،إذ أاذنا بعين االعتبار أن التعلم بمفهومه
األساسي عملية اجتماعية (نشواتي.)1985 ،

ثالثا -نظرية الدور االجتماعي
وتتاذ هذه النظرية مفهومي المكانة االجتماعية والدور االجتماعي ،فالفرد يجب أن يعرف األدوار

االجتماعية لآلارين ولنفسه ،حتى يعرف كيف يسلك ,وماذا يتوقع من غيره وما مشاعر هذا
الغير .إن المقصود بالمكانة االجتماعية وضع الفرد في بناء اجتماعي يتحدد اجتماعياً وترتبط به
التزامات وواجبات تقابلها حقوق وامتيازات ،مع ارتباط كل مكانة بنمط من السلوك المتوقع وهو

الدور االجتماعي الذي يتضمن إلى جانب السلوك المتوقع ومعرفته ،مشاعر وقيم تحددها الثقافة.
ويكتسب الطفل أدوا اًر اجتماعية عن طريق التفاعل االجتماعي مع اآلباء والراشدين الذين لهم

مكانة في نفسه فال بد من قدر من االرتباط العاطفي أورابطة التعلق ،وتعتبر الذات المفهوم
الثالث في نظرية الدور .ذلك ألنه إذا كان للطفل أن يتفاعل بنجاح مع غيره في مجتمعه فعليه

أن يعرف ما هو السلوك المتوقع منه والمصاحب للمكانات االجتماعية الماتلفة .وهنا البد أن

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

الطفل نفسه على أنه موضوع ذلك ألن نظرته إلى ذاته على اعتبارها موضوعاً يمكنه من مراجعة
سلوكه وتوجيهه كلما أمكن إلى األفضل من وجهة نظره بالطبع ،وأيضاً الحكم على هذا السلوك.

ويتم اكتساب الدور عن طريق احدى أو كل من الطريقتان اآلتيتين (الداهري:)2008 ،
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أ .التعلم المباشر :فيقوم الوالدين أوأحدهما بتعليم طفلهما ضرورة مناسبة سلوكه لسنه أوعمره

أوجنسه ذك اًر ام أنثى ،فيعلم الطفل أن يكون متسماً بالحزم والقوة ويرتدي المالبس التي ال
تشبهه باإلناث ،وكذلك يتم تعليم البنت ،وأيضاً تحدد األسرة للطفل في سن محددة أدوار

معينة مثل الحفاظ على أُاته أوعدم الداول قبل االستئذان.

ب .النماذج :يتاذ الطفل من المحيطين به نماذج تحتذى وقدوة ،باإلضافة إلى فهمه ألدوارهم
وكيفية تفاعلهم مع بعضهم البعض .الطبيب والمريض ،المدرس والتلميذ ،األب واالبن.

رابعا :نظرية التفاعل الرمزي
يرجع الفضل في نظرية التفاعل الرمزي لكتابات تشارلز كولي ،وجورج هيربرت ميد ،ورايت ميلز.

ومن أهم األسس التي تقوم عليها هذه النظرية (أبو مغلي وسالمة وأبو رداحة:)2002 ،
 .1أن الحقيقة االجتماعية ،حقيقة عقلية تقوم على التايل والتصور.

 .2التركيز على قدرة اإلنسان على االتصال من االل الرموز ،وقدرته على تحمل َم ِ
عان
وأفكار ومعلومات يمكن نقلها لغيرة.

وترى هذه النظرية أن تعرف الفرد على صورة ذاته يحدث من االل تصور اآلارين له ،ومن

االل تصوره لتصور اآلارين له ،ومن االل شعور ااص بالفرد مثل الشعور بالكبرياء .ومن
االل تفاعل الفرد مع اآلارين ،وما تحمله من تصرفاتهم واستجاباتهم لسلوكه كاالحترام والتقدير،

وتفسيره لهذه التصرفات واالستجابات ،فإنه ُيكون صورة لذاته ،أي أن اآلارين مرآة يرى فيها
نفسه .واهتم جورج مد بدراسة عالقة اللغة بالتنشئة ،حيث توجد عند اإلنسان قدرة على االتصال
والتفاعل من االل رموز تحمل معان متفق عليها اجتماعياً .ومع تعقد درجة البناء االجتماعي

وتنوع األدوار ،فإن اإلنسان يلجأ إلى التعميم فينمو لديه مفهوم اآلار العام ،فيرى نفسه واآلارين
في جماعات مميزة عن غيرها ،كأن يرى نفسه عربياً على أساس قومي ،أو مسلماً على أسا س

ديني ،أوعضواً في طبقة اجتماعية .ولهذه الجماعات أثر مميز في عملية التنشئة االجتماعية،
كاألسرة وجماعة الرفاق وجماعة العمل ،إذ أن لكل جماعة من هذه الجماعات التي يتفاعل معها

الفرد باستمرار قيماً ومعايي اًر واتجاهات ااصة بها ،إذ تتطلب عضوية أي من هذه الجماعات من
الفرد تعلم أدوارها وقيمها ومعاييرها (أبو جادو.)1998 ،

39

خامسا :نظرية التعاهد االجتماعي المتبادل
يرى سيد أحمد عثمان صاحب هذه النظرية أن النظريات الماتلفة للتطبيع االجتماعي سابقة

الذكر مثل التحليل النفسي ،والتعلم االجتماعي ،والدور االجتماعي وغيرها .ال تقدم بصورة منفردة

أو مجتمعة تفسي اًر شامالً وكامالً لعملية التطبيع االجتماعي ،وذلك ألنها لم تبرز الدور اإليجابي

للطفل أثناء عملية تطبيعه ،ولم تبين أهمية االلتزام االجتماعي أو التعاهد االجتماعي أثناء

التطبيع االجتماعي ،كما أنها أغفلت الجانب األاالقي لعملية التطبيع االجتماعي الذي أساسه
االلتزام ،ولم تبين أيضاً الكيفية التي تتكامل بها مؤسسات التطبيع االجتماعي في عملها إلحداث
التغيير المطلوب في الطفل .ومن أهم األسس التي تقوم عليها هذه النظرية ما يلي (همشري،

:)2003

 .1أن التعاهد االجتماعي المتبادل هو أساس التفاعل االجتماعي الذي يقوم على تعاهد

ضمني أو صريح بين أطراف هذا التفاعل .وبمعنى آار إن الطرف الذي يعطي يتوقع
مقابل لهذا العطاء.

 .2أنه في أي تنظيم اجتماعي متكامل ال بد أن يكون توجه أعضاء هذا التنظيم نحو

توقعات اآلارين تبادلياً ،بمعنى أن يعمل كل فرد في جماعة منظمة على تحديد سلوكه
بناء على توقعات اآلارين منه ،بينما يحدد اآلارين سلوكهم في ضوء توقعاته هو نفسه،

أي أن توقعات أعضاء الجماعة بالنسبة لبعضهم بعضاً متبادلة.

 .3إن مطابقة سلوك أعضاء الجماعة لتوقعات أعضائها بعضهم أمام بعضهم اآلار،

يؤدي إلى رضاهم ،وزيادة درجة مسايرتهم لتوقعات الجماعة وقيمها ومعاييرها ،والعكس

صحيح ،إذ يؤدي االنحراف عن التوقعات إلى عدم الرضا والقلق ،وتقابله الجماعة بنوع
من الرفض أو العقاب ياتلف نوعه ودرجته بحسب طبيعة الجماعة.

 5.2.2مؤسسات التنشئة االجتماعية
إن عملية التنشئة االجتماعية ليست عملية تعليم رسمي يتلقاه الطفل في المؤسسات الرسمية ,إنما
هي أوسع من ذلك بكثير ,إذ يدال فيها اكتساب الفرد ألساليب السلوك والعادات الفردية
والمهارات واالتجاهات والقيم ,وهي كلها أمور تنتقل إلى الطفل عن طريق المحيطين به وفي
المواقف الحياتية المتعددة ومن االل مؤسسات متنوعة .وبالرغم من ااتالف هذه المؤسسات

وتنوعها ,إال أنها تعمل معاً في تشكيل شاصية الطفل حتى وان كانت تاتلف وتتفاوت فيما

بينهما في نوع التأثير .وهناك العديد من المؤسسات ,ومنها :األسرة ,والروضة ,والمدرسة,
40

وجماعة الرفاق ,ووسائل اإلعالم ,ودور العبادة ,وغيرها .وقد أشارت البحوث إلى أنه عندما توجد
تباينات تولد صراعات بين األفكار ،والمثل والمهارات التي تنتقل عن طريق األسرة في مقابل ما

ينتقل عن طريق الروضة أو المدرسة ,فإن تنشئة الطفل تميل إلى أن تصبح بطيئة وغير مؤكدة.

ومن ناحية أارى ,فإنه عندما تكون جميع مؤسسات التنشئة متفقة ومتوافقة ،فإن ذلك يقلل من

الصراع والالط عند األطفال .وبناء على ذلك ,ال بد من التكامل بين هذه المؤسسات وأيضاً

التوافق حتى ال يحدث ازدواج أو تعارض في أساليب التنشئة االجتماعية التي يتلقها الطفل من

هذه المؤسسات ,وبالتالي يحدث اضطراب في تكوين شاصية الطفل .لذلك يؤكد على التعاون
والتكامل بين جميع المؤسسات االجتماعية القائمة على تربية الطفل وتنشئته اجتماعياً (احمد

ومحمد .)2007 ،وفيما يلي توضيح ألدوار هذه المؤسسات في التنشئة االجتماعية.

أوال -السرة
على الرغم من تعدد مؤسسات التنشئة االجتماعية ,إال أننا ال نكون ماطئين إذا قلنا أن األسرة

تفوق المؤسسات األارى كلها مجتمعة فيما تغرسه في الطفل ,باعتبارها الجماعة اإلنسانية

األولى التي يتعامل معها الطفل ويعيش فيها السنوات التشكيلية األولى من عمره .وحيث أن
األسرة تعد المكان األول والوحيد للتربية المقصودة في مراحل الطفولة األولى ,فهي تقوم برعاية
الطفل وتهذيبه في أهم الفترات وأعمقها آث اًر في بناء شاصيته ,وتكوين اتجاهاته وقيمه وأفكاره في

كل ميدان ,بل وفي تشكيل حياته بصفة عامة ،فاألسرة هي التي تبدأ بتعليم الصغير اللغة
وتكسبه القدرة على التعبير بها ،وتهيئة الكتساب الابرات في المجاالت الماتلفة ,وهي التي

تسرع في تدارك االنحراف والشذوذ السلوكي في الفترة المبكرة قبل أن تستفحل .وهكذا يتضح أن

األسرة وسيلة االستمرار المادي للمجتمع الذي تزوده بأعضاء جدد عن طريق التناسل ،وتتولى
أيضاً االستمرار المعنوي لهذا المجتمع ,وذلك بتلقين قيمه ومعايير سلوكه واتجاهاته وعاداته
وطرائقه لألطفال (رمضان.)1998 ،

وترجع أهمية األسرة في تنشئة األبناء إلى ما يلي (الناشف:(2007 ،
 -أن األسرة وما تشتمل عليه من أفراد هي المكان األول الذي يتم فيه باكورة االتصال

االجتماعي الذي يمارسه الطفل مع بداية سنوات حياته ,مما ينعكس على نموه

االجتماعي فيما بعد.

 إن القيم والتقاليد واالتجاهات والعادات تمر بعملية تنقية من االل اآلباء لتأاذ طريقهاإلى األبناء بصورة مصفاة وأكثر اصوصية.
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 -األسرة هي المكان الوحيد في مرحلة الطفولة المبكرة للتربية المقصودة المصحوبة بتعلم

اللغة ومهارات التعبير ،وال تستطيع أي وكالة أارى أن تقوم بهذا الدور نيابة عن أسرة

الطفل الطبيعية.

 األسرة هي أول موصل لثقافة المجتمع إلى الطفل ،وهي المكان الذي يزود األطفالببذور العواطف واالتجاهات الالزمة للحياة في المجتمع.

 إن التفاعل بين األسرة والطفل يكون مكثفاً وأطول زمنياً من الجهات األارى المتفاعلةمع الطفل ،لذا فإن تأثير األسرة على الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة في مجال التنشئة

االجتماعية هو األقوى واألكثر دوماً بالمقارنة مع الوكاالت (الوسائط) األارى مثل
األقران والمعلمين واإلعالم.

 األسرة هي مصدر األمن بالنسبة للطفل ،فهي التي تلبي احتياجاته المادية والنفسية،وهي الجماعة اإلنسانية األولى التي تتقبل الطفل لذاته وبذاته ال لعمل أو ادمة يؤديها.

 تعتبر األسرة النموذج األمثل للحماية األولية التي تتميز فيها العالقات االجتماعيةبالمواجهة بين أعضائها والترابط والتعاون على أساس من الود والحب.

 تحرص األسرة على تثقيف الطفل دينياً وارساء القيم األاالقية بشكلها المبدئي البسيط فيالسنوات األولى قبل اروج الطفل من دائرة األسرة الى العالم األوسع واحتكاكه بوسائط
التثقيف والتنشئة االجتماعية األارى ،ااصة في المجتمعات العربية واإلسالمية.

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

ثانيا -رياض الطفال
تعد مرحلة الروضة مرحلة تربية ما قبل المدرسة ،ومرحلة التهيئة للتربية المدرسية وليست حلقة
من حلقاتها ،وذلك ألن طبيعة التربية المدرسية تتطلب التقنين والتنظيم ،وهذا ال يتناسب مع

طبيعة الطفل في سن ما قبل المدرسة بما لديه من حاجات واصائص وقدرات ،ال سيما وأن

الطفل في هذا السن يحتاج إلى الحنو والحرية ،ويتعلم عن طريق اللعب والنشاط ،ويعد اللعب هو
السبيل األفضل للنمو السليم لطفل الروضة .ومن أهم أهداف رياض األطفال االنتقال التدريجي

بالطفل من جو البيت إلى جو المدرسة واتاحة الفرصة له للتهيؤ للتعليم النظامي النمطي ،وتتمثل

أهداف رياض األطفال في تحقيق التنشئة االجتماعية أو التكيف االجتماعي لألطفال ،ونموهم
الحسي والحركي والتذوق الجمالي لديهم ،هذا فضالً عن إثارة دافعية االنجاز لديهم واالتجاهات

42

االيجابية نحو المدرسة ونحو نمو الشاصية الفردية من االل الابرات الجماعية باإلضافة إلى

التعلم الملموس المبني على الابرات المباشرة للطفل (صوالحة وحوامدة.)1994 ،

ثالثا -المدرسة
المدرسة هي المؤسسة االجتماعية الرسمية التي تقوم بوظيفة التربية ونقل الثقافة المتطورة وتوفير

الظروف المناسبة للنمو جسمياً وعقلياً واجتماعياً وانفعالياً ,وهي المؤسسة التي بناها المجتمع من

أجل تحقيق أهدافه .وعندما يبدأ الطفل تعليمة في األسرة يكون قد قطع شوطاً ال بأس به في

التنشئة االجتماعية في األسرة ,وبالتالي يدال المدرسة وهو مزود بالكثير من المعايير

االجتماعية والقيم واالتجاهات ،وما تقوم به المدرسة هو توسيع الدائرة االجتماعية للطفل حيث
يلتقي بمجموعة من الرفاق ،وكذلك يتعلم الطفل الكثير من المعايير االجتماعية بشكل منظم كما

يتعلم أدوا اًر اجتماعية جديدة ،كأن يتعلم الحقوق والواجبات ،وضبط االنفعاالت ،والتوفيق بين
الحاجات الااصة به وحاجات اآلارين ،وكذلك يتعلم التعاون واالنضباط السلوكي ،وفي المدرسة

يتأثر التلميذ بالمنهج الدراسي بمعناه الواسع علماً وثقافة وتنمو شاصيته من جوانبها كافه

(ابومغلي وسالمة وأبو رداحة.)2002 ،

رابعا :جماعة الرفاق (القران  -النداد)
يبدأ الطفل مشاركة جماعة الرفاق بطريقة بسيطة جداً .وكلما تقدم الطفل في العمر ،تتغير

أنشطة وأهداف جماعة الرفاق ،وتزداد ضبطاً وتنظيماً نتيجة لنضج األطفال االجتماعي

(سليمان)2009 ،

حيث أن جماعة الرفاق جملة أفراد ،تربط بينهم عالقات متبادلة ومتداالة ،وال يمثل داول فرد

فيها زيادة عددية فحسب ،بل تغي اًر كيفياً فيما ياص تأثيرها الوظيفية السلوكية فيه .وتقوم جماعة

الرفاق أو الصحبة أو األقران أو الشلة بدور هام في عملية التنشئة االجتماعية ،فهي تؤثر في
قيم وعادات واتجاهات األطفال ،وحتى الكبار .وفي الصحبة ،يجد الطفل مجموعة من األطفال
يتصل معهم ويقاربونه في العمر والميول .ويحرص الفرد في أي مرحلة عمرية يصل إليها على

االنتماء إلى جماعة من األصدقاء يتقاربون معه في العمر من أجل تحقيق قدر من التفاهم
المتبادل ،وقدر من اإلحساس المشترك .كما أن مدى تأثير الفرد بالجماعة أوالصحبة ومدى ما

يتقبله من قيمها واتجاهاتها ومعاييرها يتوقف على درجة عالقة الفرد بشلته ،فكلما ازداد مدى
تمثل الفرد لما اصطلحت عليه الجماعة من أنماط سلوكية دل ذلك على قوة ارتباطه وتأثره بها

(الشربيني وصادق.)2013 ،
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خامسا :وسائل اإلعالم واالتصال
تعد وسائل اإلعالم كاإلذاعة ،والتليفزيون ،والسينما ،والكتب والمجالت ،والصحافة ،ووسائل

االتصال التكنولوجية وبااصة شبكة اإلنترنت من أاطر المؤسسات االجتماعية وأهمها في

التنشئة االجتماعية للطفل ،بما تتضمنه من معلومات مسموعة أومرئية أومقروءة ،يقصد منها
إحداث واحد أوأكثر من التأثيرات التالية (همشري:)2003 ،
 .1إحاطة الناس علماً بموضوعات ومعلومات متعددة في ماتلف نواحي الحياة.

 .2إغراء الناس واستمالتهم وجذب انتباههم لموضوعات وسلوكيات مرغوب فيها.
 .3إتاحة فرصة للترفيه والترويح وقضاء وقت الفراغ.

من المالحظ في حياتنا المعاصرة ,أن دور وسائل اإلعالم قد تعاظم بشكل هائل ,وفي ضوء ذلك
يذهب البعض إلى أن التغير الثقافي ما هو اال ثمرة من ثمرات وسائل اإلعالم .وان دل ذلك
على شيء فإنما يدل على اطورة الدور الذي تلعبه هذه الوسائل ,إذ أن معظم صور اإلبداع

واإلاتراع ,واالكتشاف تكون الهاماً من وعي الابرة ,واالتصال باآلارين ,ومعايشة وسائل

اإلعالم .إن كافة وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمطبوعة تلعب دو اًر بار اًز في تكوين
شاصية الفرد وتطبيعة االجتماعي على أنماط سلوكية معينة ,وتؤثر وسائل اإلعالم في عملية

التنشئة االجتماعية في نشر معلومات متنوعة في كافة المجاالت تناسب كافة األعمار ,وتيسر

التأثر بالسلوك االجتماعي في الثقافات األارى بما تقدمه من أفالم ووسائل أابار ,واشباع
الحاجة إلى المعلومات واألابار ,والتسلية والترفية (ابوجادو.)1998 ،
وعلى الرغم من إيجابيات وسائل اإلعالم واالتصال هذه ،إال إنه قد يكون لها تأثيراتها السلبية

على الطفل إذا لم توجه على النحو المطلوب ،واذا لم ياطط لها بدقة ،فقد دلت نتائج الدراسات
المنشورة على سبيل المثال أن األطفال يقلدون ما يشاهدون من عنف وعدوان في القصص في

جذب انتباه المشاهدين تثير في نفوس األطفال أنواعاً غريبة من القلق قد يتطور بعضها إلى
القلق العصابي لديهم ،وتبرز اطورة وسائل اإلعالم وشبكة اإلنترنت في الوقت الحاضر ما تبثه

من معلومات ،وما تعرضه من رسومات وصور ،وغيرها موجهة أصالً للكبار ،وما تتركه هذه
المواد في نفوس األطفال من انطباعات وآثار نفسية واجتماعية وأاالقية سلبية ،وذلك لعدم وجود
ما يحول بينهم وبين المعلومات والمواد اإلعالمية غير الموجهة لهم ،مما يستدعي ترشيد هذه

الوسائل وتوجيهها ،وأن يراعي القائمون عليها االهتمام بالمضمون الذي تقدمه لألطفال والكبار
على حد سواء(همشري.)2003 ،
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سادسا -دور العبادة
تقوم دور العبادة بدور مهم وفعال في حياة الناس ،وبتأكيد القيم الالقية ،وعبادة اهلل سبحانه

وتعالى .يقول اهلل تعالى" :وما القت الجن واإلنس إال ليعبدوني" .ودور العبادة تقوم بتنقية فكر

البشر ،وتطهير قلوبهم وتصحيح نفوسهم ،وايقاظ ضمائرهم ،وضبط سلوكياتهم وتصرفاتهم .إن
دور المساجد مثالً ال يتجلى فقط بربط المسلم بربه ،واعالن توبته ،وتوجيه شكره هلل ،بل وربط

الفرد المسلم وادراكه لقيمته والمحافظة عليه .ودور العبادة عموماً تعلم الفرد التعاليم الدينية،
ومعايير السلوك ،وتنمي ضمير اإلنسان وتضع أسس التفاعل االجتماعي بين األفراد .وتوجه
دور العبادة أساليبها إلى الكبار والصغار ،وتحث األديان على تنشئة األطفال تنشئة دينية

واصطحابهم مع الكبار إلى دور العبادة ،حيث أنها تعد مظه اًر من مظاهر البيئة االجتماعية.
وأن دور العبادة كما عرف في كثير من المجتمعات القديمة والمعاصرة ال يقف تأثيرها عند كونها

مكاناً لممارسة الشعائر الدينية ،بل إنها كمؤسسات مارست تأثيرها في أعمق مظاهر الحياة

االجتماعية (الشربيني وصادق.)2013 ،

سابعا -الندية والجمعيات
تقوم األندية والجمعيات الايرية بدور مهم في عملية التنشئة االجتماعية للطفولة لما تتميز به من
اصائص تمكنها أن تكون قريبة من األفراد والتعامل معهم .ويتلاص أثر األندية والجمعيات

الايرية في عملية التنشئة االجتماعية للطفولة فيما يأتي (همشري:)2003 ،
 .1تشجيع الطفل لالحتكاك باآلارين.

 .2إمداد الطفل بإطار اجتماعي معياري مناسب.
 .3تنمية العالقات االجتماعية بين األفراد.

 .4تنمية االتجاهات اإليجابية مثل التعاون ،والتضحية ،واإلاالص في العمل.
 .5توحيد السلوك االجتماعي وتقريبه بين ماتلف الطبقات االجتماعية.
 .6ممارسة الهوايات والنشاطات الرياضية الماتلفة.

ثامنا :المؤسسات البيئية واالجتماعية
ويقصد بها الوحدات واألنماط البيئية االجتماعية التي يتكون منها البناء االجتماعي وتعمل على

تنظيم عالقة األفراد ببعضهم والمحافظة على إدراجهم في إطار ثقافي عام وسائد في المجتمع.

وتمثل هذه المؤسسات البيئة لكل العوامل الاارجية التي تؤثر تأثي اًر مباش اًر أو غير مباشر على
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الفرد منذ تم اإلاصاب حتى آار حياته وتحدد العوامل الوراثية وتشمل البيئة بهذا المعنى

العوامل المادية واالجتماعية والثقافية والحضارية ،وتلعب البيئة دو اًر كبي اًر وايجابي في عملية

التنشئة االجتماعية حيث تهتم في تنمية وتشكيل أو تكوين شاصية الطفل وتعيين أنماط سلوكية

أو أساليب في مجابهة مواقف الحياة .وأن البيئة االجتماعية التي يعيش فيها الطفل منذ والدته
فهي تشكل شاصيته وتحولها إلى شاصية اجتماعية متميزة ،ومن االلها يكتسب الفرد أنماط

ونماذج سلوكية وسمات شاصية نتيجة التفاعل االجتماعي مع اآلارين ومن االل التنشئة

االجتماعية ،واألسرة تكون أبرز عوامل التأثير االجتماعي وبعد ذلك يأتي دور المدرسة والرفاق

ووسائل اإلعالم ودور العبادة والنوادي والجمعيات ثم المجتمع الكبير ،وكذلك تسهم البيئة

الحضارية في عملية النمو االجتماعي للفرد والدليل على ذلك هو ااتالف األدوار االجتماعية
لكل من الجنسين الذكور واإلناث في البيئات والثقافات الماتلفة ومن الاصائص البيئية المعايير

االجتماعي ة واألاالق والتعاليم الدينية وكلما كانت البيئة صحية كلما كان النمو سليم ،والبيئة
السيئة لها تأثير سيئاً على النمو (ابومغلي وسالمة وأبو رداحة.)2002 ،

 6.2.2تصنيف أساليب المعاملة الوالدية
تمهيد
تلعب أساليب التنشئة االجتماعية دو اًر مهماً في التأثير على تكوين الطفل النفسي واالجتماعي,
وعندما نتحدث عن التنشئة االجتماعية دائما نتحدث عن تنشئة اجتماعية سليمة إال أن هناك

أيضا تنشئة اجتماعية غير سليمة ،فقد تحدث بعض األاطاء تؤدي إلى تكوين أنماط سلوكية

غير مرغوب فيها .والذي نعنيه هنا بأساليب التنشئة االجتماعية هو استم اررية أسلوب معين أو

مجموعة من األساليب المتبعة في تربية الطفل وتنشئته وتكون لها أثرها في تشكيل شاصيته.

وعلى هذا فإن االتجاهات الوالدية هي اإلجراءات واألساليب التي يتبعها الوالدين في تطبيع أو
تنشئة ابنائها اجتماعياً أي تحويلها من مجرد كائنات بيولوجية إلى كائنات اجتماعية وما يعتنقاه

من اتجاهات توجه سلوكهما في هذا المجال (احمد ومحمد.)2007 ،

يتأثر األطفال تأث اًر كبي اًر باتجاهات اآلباء نحوهم ،فإذا كان اآلباء متقبلين ألطفالهم بكمالهم

ونقائصهم ،قلل ذلك من مشكالت األطفال وأسهم في تدعيم توافقهم الشاصي واالجتماعي،

بعكس ما يحدث في حالة اآلباء النباذين ،فهم ال يشعرون بالحب نحو الطفل وال يهتمون بشئونه
أو أموره ،ويشعر الطفل في هذه الحالة بأنه ليس له مكان في البيت الذي يعيش فيه وبأنه غير

مرغوب فيه وغير مطلوب ،وهذا يؤثر تأثي اًر سيئاً على مفهومه عن ذاته وعلى زيادة مشكالته في
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الكم والشدة .واالتجاهات الوالدية هي اإلجراءات واألساليب التي يتبعها الوالدين في تنشئة ابنائهما
اجتماعياً ,وما يعتنقاه من اتجاهات توجه سلوكهما في هذا المجال .وألساليب االتجاهات الوالدية

أثرها سلباً أو إيجاباً في شاصية األبناء (الكناني والموسوي.)1996 ،

كما تاتلف أنماط التنشئة االجتماعية من مجتمع إلى آار ،وتاتلف داال المجتمع الواحد
بإاتالف الطبقات االجتماعية ،بل إن ما يعتبر معيا اًر مطلوباً في مجتمع ما ُي َعد مرضاً أو شذوذاً
وانحرافاً في مجتمع آار .وسواء أكانت هذه األنماط سلبية أم إيجابية ،فإن لها دو اًر حيوياً في
تشكيل شاصيات األفراد ،فمما ال شك فيه أن شاصية الطفل التي تنشأ في بيئة تتسم بالعطف
والحنان ،تاتلف عن الشاصية التي تنشأ في جو يتصف بالصرامة والقسوة ،لذا يجب أن تولى
هذه األساليب واألنماط الوالدية مزيداً من االهتمام والدراسة والتوجيه واإلرشاد ،فهي تعكس إلى
حد ما طابع المجتمع وهويته ونمط الشاصية العامة السائدة فيه .وهناك الكثير من التقسيمات
والتصنيفات المتعلقة بأنماط الوالدين في التنشئة (الرقب والزيود.)2008 ,
ويرى شيفر  Schaeferأنه يمكن تقسيم اساليب المعاملة الوالدية الى ثالث مجموعات تعبر عن
االتجاهات التالية :التقبل  -التحكم  -التسيب .وقد أضاف كل من فاروق سيد وميسرة طاهر
بعداً رابعاً هو التذبذب .أما بوكاتكو وديهليرBukatko & Daehler

فقد بينا ثالثة أنواع

لالتجاهات الوالدية من االل عرضهما لمجموعة من الدراسات الااصة بالعالقات األسرية .وهذه
االتجاهات هي :التبليغ  -يتضمن هذا االتجاه استعمال أساليب التفسير والشرح وايصال معايير
واضحة السلوك .تأكيد القوة  -ويتضمن هذا االتجاه استادام أساليب القسوة والتسلط ،كالعقاب
الجسمي وفرض الطلبات دون شرح أو تفسير .سحب الحب  -ويتضمن استادام أساليب الرفض
واإلهمال .وتوصلت ديانا بومريند  Dianna Baumrindإلى ثالثة اتجاهات ,هي :والتسلط،
والتساهل ،والسواء ،ثم أضافت اتجاها رابعاً هو اإلهمال أو سحب الحب .كما توصل كل من
عماد الدين اسماعيل ورشدي فام بعد عدة دراسات على األسرة المصرية واالستعانة بإطار نظري
تصو اًر فيه العالقة الديناميكية بين اآلباء والطفل مع عدم االلتزام بأي تصنيف أار متعارف
عليه ،توصال إلى ثمان اتجاهات والدية ,هي :التسلط ،والحماية الشديدة ،واإلهمال ،والتدليل أو
التساهل ،والقسوة ،واثارة األلم النفسي ،والتذبذب ،والتفرقة ،والسواء (الكتاني.)2000 ،
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وتصنف اساليب المعاملة الوالدية كما يلي:

أوال :االساليب السوية
يقصد به ممارسة األبوين لألساليب السوية من وجهة نظر الحقائق التربوية النفسية ,أي من
منطلق وجهة النظر الموضوعية وليس وجهة النظر الشاصية التي يمر بها أحد الوالدين

(رمضان.)1998 ،

إن األسرة السوية الطبيعية هي األسرة التي تشيع بين أفرادها عناصر األمن والسكينة واالستقرار

وتعم السعادة والمحبة والعاطفة بين أعضائها ،حتى يتم التوافق النفسي واالجتماعي ،وال يجد
أطفال هذه األسرة أية صعوبة في التكيف مع االتجاه السليم ،وهي كذلك تعي دورها ومسؤولياتها

جيداً تجاه أطفالها ،حتى تستمر الحياة داال نطاق البيت بشكل هادئ ومتزن دونما تعقيد

(العكالية.)2006 ،

وتقوم األساليب السوية على أسلوب الحرية والديمقراطية في المعاملة ,ويعتمد هذا األسلوب على

احترام شاصية الطفل في المنزل ،والعمل على تنمية شاصيته ,وتوفير كافة المعلومات التي
يحتاجها الطفل ,وأن يأاذ ق ارره بعد توضيح كافة االحتماالت والنتائج الماتلفة ,ويحقق هذا للطفل

حرية متزايدة وااتيار أوسع ومعلومات أكثر .هذا األسلوب يحقق األمن النفسي للطفل ,وهو يقوم
على عناصر الحب والقبول واالستقرار ,ويجب أن نوضح أهمية ثبات األساليب التي يتعامل بها

الطفل ألنها شرط أساسي لتحقيق االستقرار النفسي للطفل (أحمد ومحمد.)2007 ،
لقد بينت جميع الدراسات الااصة بموضوع العالقة بين الطفل ووالديه ،ارتباط اتجاه السواء
إيجابياً بالثقة بالنفس ,والقدرة على تحمل المسؤولية ,واإلبداع ,والعالقة الجيدة باآلارين ,وضبط
الذات ,واالرتباط اآلمن ,ومن جهة أارى ارتبط بنضج اآلباء واتزانهم االنفعالي وتصوراتهم
العلمية لمفهوم الطفولة وحاجاتها .فيشير بولبي  Bowlbyإلى أن اآلباء هنا يمتلكون قيماً وقواعد
محددة وواضحة قادرين على إيصالها ألبنائهم ،ويهتمون بتنمية االستقالل الذاتي للطفل
ويشجعونه على ذلك مع احترامه واالستمتاع بصحبته ومساعدته في حال طلب العون.
كما توصلت ديانا بومريند  ،)1973 ( Dianna Baumrindفي دراستها إلى أن أساليب السواء

تميز اآلباء الموثوق بهم ،فهم يستعملون الثواب أكثر من العقاب ,وينقلون توقعاتهم بوضوح,
ويزودونها بالشرح لمساعدة الطفل على فهم أسباب المطالب ,ويستمعون له ويشجعونه على

الحوار .فتفاعل اآلباء هنا يتصف بالمساندة والتقبل (الكتاني.)2000 ،
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ثانيا -الساليب غير السوية
 .1الحماية الزائدة
فرض الحماية الزائدة على الطفل ،وااضاعه لكثير من القيود ومن أساليب الرعاية الزائدة
والاوف الزائد على الطفل وتوقع تعرضه لألاطار من أي نشاط .حيث يحرص الوالدين

أوأحدهما على حماية الطفل والتدال في كل شؤونه لدرجة إنجاز الواجبات والمسؤوليات التي
يستطيع القيام بها ،فال يتاح للطفل فرصة اتااذ ق ارره بنفسه فاألم التي تتبنى اتجاه الحماية الزائدة

نحوابنها تعتمد على عدم إعطائه الفرصة للتصرف في كثير من أموره كمصروفه أوااتيار

مالبسه أوااتيار أطعمته يفضلها ،أوالدفاع عن نفسه إذا ما اعتدى عليه زميل ...إلخ ،بل تتحمل

هي نفسها نيابة عنه كل هذه األمور حيث تحدد له جهة صرف نقوده ،وااتيار مالبسه نيابة
عنه ...إلخ ،دون إشراكه في هذه األمور التي تعتبر من أموره الااصة فهي تاتار له أصدقاءه،

واذا ما اعتدى أحدهم عليه قامت بالدفاع عنه .ومن المظاهر األارى لإلفراط في الرعاية أن
يوجد أحد من اآلباء من يساوره القلق لدرجة الفزع حول سالمة أبنائه من الاطر أو المرض,

فيعرض نظاماً معيناً عليهم اوفاً على صحتهم ويشرف على لعبهم حتى في المنزل ,ويتابع كل
حركات أطفاله وسكناتهم اوفاً من تعرضهم للاطر إلى غير ذلك من مظاهر اإلفراط في

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

التعلم ونجده يلقي بكثير من المسؤوليات على اآلارين ,وال يستطيع تحمل مسؤولية نفسه ,وبهذا

يفقد كل إمكانياته للتعلم والكتساب الابرات الماتلفة ,لذلك فإن مثل هذا الطفل يتعرض إلى فشل

كبير في نواحي التكيف والتوافق (احمد ومحمد.)2007 ،
 .2التسلط

في هذا األسلوب يفرض األب أو األم أريهما على الطفل ،والوقوف أمام رغبات الطفل التلقائية أو
منعه من القيام بسلوك معين لتحقيق رغباته التي يريدها ,حتى لو كانت مشروعة .ومن األمثلة

الواضحة على استادام الوالدين لهذا االتجاه في معاملة أبنائهما :أن يفرضا على الطفل التعامل

مع أطفال معينين ،وارتداء مالبس معينة ،أو يفرض األب على ابنه لعبة معينة مثل ألعاب

الكمبيوتر ألنه يريد لطفله أن يكون مهندساً في المستقبل ،وهما يفعالن ذلك دائماً حتى يسلم

الطفل قيادته دوماً لهما .ويمكن تفسير استادام الوالدين ألسلوب التسلط ،بأن الضمير الالشعوري
(الذات العليا) لدى بعض اآلباء قوياً متزمتاً نتيجة المتصاصه معايير صارمة ،وقد يكون
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استادام الوالدين لهذا األسلوب راجعاً إلى عدم رضا األب عن نفسه ،لذلك ينشد الكمال في أبنائه

بفرض تسلطه .ويترتب على استادام الوالدين ألسلوب التسلط تكوين أطفال اائفين دائماً من

السلطة ،اجولين ،حساسين ،يشعرون بالاوف من اآلارين ،يشعرون بعدم الكفاءة والحيرة ،غير
واثقين بأنفسهم واصوصا عند مواجهة مواقف االاتبار .وغالبا ما يرتكبون األاطاء في غياب

السلطة ،بينما يكونوا أمام السلطة اائفين مذعورين .كذلك فإنهم ينفسون من مكبوتاتهم نتيجة
التسلطية بالتعدي على ممتلكات الغير واتالفها(الكناني والموسوي.)1996 ،
 .3التدليل الزائد
يتمثل هذا االتجاه في تشجيع الطفل على تحقيق رغباته على النحو الذي يحاوله ،وعدم توجيهه
لتحمل أي مسؤولية تتناسب مع مرحلة النمو التي يمر بها ،وقد يتضمن هذا االتجاه تشجيع

الطفل على القيام بسلوكيات تعتبر عادة غير مرغوب فيها ،وحتى الدفاع عنها ضد أي نقد قد
يصدر من اآلارين .ويترتب على هذا االتجاه شاصية قلقة ،مترددة ،تتابط في سلوكها بال

قواعد أو حدود ،وربما تكون شاصية متسيبة كثي اًر ما تفقد ضوابط السلوك المتعارف عليها،
وبذلك فإن الطفل المدلل غالباً ما ينمو مستهت اًر في كبره ،غير محافظ على مواعيده ،وال يستطيع
تحمل أي مسؤولية يعهد بها إليه (همشري.)2003 ،

 .4نمط القسوة في التنشئة والمعاملة
يتجلى هذا النمط في ممارسة العقاب البدني والنفسي الشديد على الطفل ،واإلكثار من لهجة

الرفض من أجل ترويضه لقبول الطاعة المطلقة ،ولقد أشارت بعض الدراسات إلى أن ممارسة
أسلوب القسوة مع الطفل قبل النضوج يؤدي به إلى الميل للنزعة العدوانية .وأن إتباع أسلوب

القسوة هذا يالق من الطفل شاصية ناقمة متمردة قاسية ،ويحاول الطفل أن ينفس عن مكنونات
نفسية ومشاعره الدفينة بأية وسيلة كانت كإيذاء الغير ،أو تاريب ممتلكات اآلارين ،وان لم

يستطع ف إنه يشعر باأللم الشديد ،وهذا يؤثر على شاصيته ،وكذلك فإن العقاب النفسي كاللجوء

إلى أسلوب االنتقاد الشديد ،والتهكم المرير والسارية تجعل الطفل ضعيف الثقة بنفسه (العكالية،
.)2006
 .5عدم االتساق (التذبذب)
ويتمثل أسلوب عدم االتساق في معاملة الوالدين للطفل من االل أنهما ال يعامالنه معاملة واحدة

في الموقف الواحد ،بل إن هناك تذبذباً قد يصل إلى درجة التناقض في مواقف الوالدين ،وهذا
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األسلوب يجعل الطفل ال يستطيع أن يتوقع رد فعل والديه إزاء سلوكه كذلك يشمل هذا األسلوب

إدراك الطفل أن معاملة والديه تعتمد على المزاج الشاصي ،والوقتي وليس هناك أساس ثابت

لسلوك والديه نحوه .وفضالً عما يعكسه تباعد وجهتي نظر كل من األب واألم في عملية

التنشئة ،فإنه قد يكون مؤش اًر على اضطراب العالقات فيما بينهما ،فيحاول كل منهما استمالة

الطفل إلى جانبه ،أو تنشئته على النحو الذي يرتضيه بصرف النظر عن صالح الطفل ذاته،

وهوما يصيب الطفل بالحيرة والشك والتردد واالزدواجية ،ويعرضه للتمزق بين األب واألم ،واهتزاز
ثقته بهما ،وشعوره بالضياع بينهما ،وفضالً عن اضطراب المعايير االجتماعية لديه .ويشير

(موسن وآارون) إلى أن أسلوب عدم االتساق يمثل مناااً مالئماً للعدوان ،فضالً عن الق عدم

االتساق لمشاعر اإلحباط عند األطفال ومشاعر الحيرة ,حيث ال يستطيعون التمييز بين ما هو
مقبول وما هو غير مقبول .ويشير هاميلتون  )1985( Hamiltonإلى ارتباط عدم االتساق في

المعاملة الوالدية بالسلوك غير التوافقي لألطفال ،حيث أقل معدالت االنحراف وجدت في بيوت
كان الوالدين متسقين في نظامهما ،وأن األبناء من بيوت فيها األب مجرم واارج على القانون،

لكن الوالدين متسقان في ممارستهما النظامية ،كانت نسبة االنحراف لدى األطفال قليلة (أبو ليلة،

.)2002

 .6التفرقة والتمييز في المعاملة
يتمثل اتجاه التفرقة في تعمد عدم المساواة بين االبناء والتفضيل بينهم بسبب الجنس أوترتيب

المولود أوالسن ...إلخ ،ومن األمثلة على ذلك تفضيل الذكر على األنثى ،أو تمييز الولد األكبر
عن إاوته وأاواته في المأكل والملبس والمصروف وغيرها .وغالباً ما يترتب على هذا االتجاه

شاصية أنانية تعودت أن تأاذ دون أن تعطي ،تحب أن تستحوذ على كل شيء لنفسها أو على
أفضل األشياء لنفسها حتى ولو على حساب اآلارين ،شاصية تعرف ما لها وال تعرف ما

عليها .أما بالنسبة لإلاوة واألاوات فغالباً ما تتولد لديهم الغيرة الشديدة ,والحقد المبطن على األخ

أو األات المميزة ،والى زيادة العدوانية نحوه (همشري.)2003 ،
 .7اإلهمال

ويظهر هذا االتجاه في ترك الطفل دون تشجيع على السلوك المرغوب ،ودون عقاب على

السلوك غير المرغوب فيه ،وكذلك ترك الطفل دون توجيه َلم يجب أن يفعله ،أوما ينبغي عليه أن
يتجنبه .ومن األمثلة على استادام الوالدين هذا االتجاه ،أنه حين يتكلم الطفل ويتحرك تتركه أمه

دون ضوابط لسلوكه ،واذا طلب األكل تتركه يعده بنفسه في عمر ال يسمح له بذلك ،واذا عاد
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من المدرسة ليطلب مساعدة أحد الوالدين أومشورتهما في عمل واجبه المدرسي ،فإنهما يتركانه
دون توجيه ،كما يظهر اإلهمال في إثابة السلوك المرغوب فيه من قبل الطفل ،وهذا يحرم الطفل

من حاجته إلى اإلحساس بالنجاح .وينتج هذا االتجاه الوالدي عن عدم التوافق األسري الناتج عن

العالقات الزوجية المحطمة أولعدم رغبة الوالدين أوأحدهما في االبناء ،وقد يكون نتيجة أم مهملة

ال تعرف واجباتها فتقضي يومها تتحدث في التلفون مع صديقاتها أوفي مجالسة جاراتها أوأمام

التلفاز .وبذلك فهي دائما في انشغال عن مساعدة ابنائها أواشباع حاجاتهم .ويترتب على االتجاه
الوالدي المتسم باإلهمال :فقدان الطفل اإلحساس بمكانته عند أسرته ،كما يفقد اإلحساس بحبهم

له وانتمائه اليهم .كذلك نشأة أطفال ذووشاصيات قلقة مترددة ،تتابط في سلوكها بال قواعد

أوحدود فاصلة واضحة ،وغالباً ما يصبح الطفل من الشاصيات المتسيبة غير المنضبطة في أي
عمل يقوم به ،فال يحترم حقوق الغير ،بل يصبح فاقداً للحساسية االجتماعية التي افتقدها في

أسرته (الكناني والموسوي.)1996 ،
 .8إثارة اللم النفسي

ويتمثل في جميع األساليب التي تعتمد على إثارة األلم النفسي ،وقد يكون ذلك عن طريق إشعار

الطفل بالذنب كلما أتى سلوكاً غير مرغوب فيه فبعض اآلباء واألمهات يبحثون عن أاطاء

الطفل ويبدون مالحظات نقديه هدامه لسلوكه مما يفقد الطفل ثقته بذاته ،ويجعله متردداً في أي

عمل يقدم عليه اوفاً من حرمانه من رضا الكبار وحبهم ويترتب على هذا االتجاه شاصية

انسحابيه منطوية غير واثقة من نفسها توجه عدوانها نحونفسها (احمد ومحمد.)2007 ،
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 3.2الدراسات السابقة
يتضمن هذا الجزء عرضاً موج اًز ألهم الدراسات المحلية والعربية واألجنبية في ثالثة محاور ,هي:
 -المحور األول :دراسات تناولت الذكاء االنفعالي.

 والمحور الثاني :دراسات تناولت أساليب المعاملة الوالدية. والمحور الثالث :دراسات تناولت العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والذكاء االنفعالي. 1.3.2المحور الول :دراسات تناولت الذكاء االنفعالي
 -1.1.3.2دراسات عربية تناولت الذكاء االنفعالي
هدفت دراسة مشاقبه ( )2014التعرف إلى الفروق في الذكاء االنفعالي لدى طالب جامعة
الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية التي تعزى لنوع التاصص (إنساني ،علمي)،
والفروق في الذكاء االنفعالي ،التي تعزى لمستوى السنة الدراسية (أولى ،رابعة) ،كما هدفت
الدراسة التعرف إلى العالقة بين الذكاء االنفعالي والقدرة على اتااذ القرار ،وتكونت العينة من
( )216طالباً من طالب جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية ،واستادم في هذه
الدراسة مقياس الذكاء االنفعالي ،ومقياس اتااذ القرار ،وقد اسفرت النتائج عن فروق دالة
إحصائياً في الذكاء االنفعالي تعزى لنوع التاصص ،وكانت النتيجة لصالح التاصصات
اإلنسانية ،كما لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي تعزى لمستوى السنة
الدراسية ،وأسفرت النتائج عن وجود عالقة دالة إحصائياً بين الذكاء االنفعالي واتااذ القرار لدى
طالب جامعة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية.
وحاولت دراسة علوان والنواجحة ) )2013التعرف إلى عالقة الذكاء االنفعالي باإليجابية لدى
طلبة جامعة األقصى بمحافظات غزة ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )247طالباً وطالبة،
واستادم مقياس الذكاء االنفعالي ومقياس االيجابية .توصلت نتائج الدراسة إلى وجود ارتفاع في
درجات الذكاء ,حيث بلغت النسبة ) ،)%86.71كما توصلت نتائج الدراسة إلى ارتفاع في
درجات اإليجابية حيث بلغت ( ،)%83.72وبينت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطيه دالة
إحصائياً بين الذكاء االنفعالي واإليجابية ،كما أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين
الذكور واإلناث في الذكاء االنفعالي واإليجابية ،لصالح اإلناث ،كما توصلت النتائج إلى وجود
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فروق دالة إحصائياً بين طلبة التاصصات العلمية واألدبية في الذكاء االنفعالي ولإليجابية
لصالح طلبة التاصصات العلمية ،كما أظهرت نتائج دراسة الحالة تدني مستوى اإليجابية لدى
البعض يعزى إلى أساليب التنشئة الوالدية غير السوية ،وانافاض المستوى االقتصادي
واالجتماعي والثقافي لألسرة.
وسعت دراسة القاضي ( )2012إلى معرفة مستوى الذكاء االنفعالي ومستوى االندماج الجامعي,

والتعرف إلى عالقة الذكاء االنفعالي باالندماج الجامعي والفروق في الذكاء االنفعالي لدى الطلبة

المستجدين في كلية التربية جامعة تعز وفقاً لمتغير الجنس .والتاصص (علمي -إنساني) ،حيث
تكونت عينة البحث من ( )340طالبا وطالبة من التاصصات العلمية واإلنسانية في كلية التربية

من الجنسين .وقد استادم الباحث مقياس بار أون للذكاء الوجداني ،ومقياس االندماج الجامعي.
وتوصل الباحث إلى أن طالب كلية التربية المستجدين لديهم مستوى منافض من االندماج
الجامعي وكذلك مستوى منافض في الذكاء االنفعالي ،كما توصل الباحث إلى وجود عالقة

ارتباطيه موجبة بين مستوى الذكاء االنفعالي واالندماج الجامعي لدى الطلبة المستجدين في كلية
التربية جامعة تعز حيث بلغ معامل االرتباط ( )0.85وهي درجة تشير إلى أن هناك ارتباط

إيجابي قوي بين الذكاء االنفعالي واالندماج الجامعي ،كما توصل الباحث إلى أن هناك فروق في

بعض مكونات الذكاء االنفعالي بين الذكور واإلناث عند مستوى داللة ( )0.05حيث يتفوق

اإلناث عن الذكور ببعد البينشاصية والتي تتضمن مهارات التعاطف والمهارات االجتماعية،
بينما يتفوق الذكور عن اإلناث ببعد إدارة الضغوط والمزاج العام ،كما توصل الباحث إلى انه

ليس هناك فروق في متوسطات مكونات الذكاء االنفعالي الرئيسية عند مستوى ( )0.05وفقاً

لمتغير التاصصات (علمية  -إنسانية).

تقصت دراسة الجهني ( )2011أثر مكان اإلقامة والجامعة والتفاعل بينهما على الذكاء
االنفعالي ,وأثر تعليم األم واألب والتفاعل بينهما على الذكاء االنفعالي والعالقة بين االضطرابات
السلوكية وقلق المستقبل ,واالضطرابات السلوكية ,وقد أجريت الدراسة على عينة بلغت ()215
طالباً منهم ( )70من جامعة الملك عبد العزيز ,و( )145طالباً من جامعة الطائف ,من كليات
ماتلفة بالجامعتين ,طبق عليهم مقاييس للذكاء االنفعالي ومقياس قلق المستقبل ,واالضطرابات
السلوكية .وقد أسفرت النتائج عن عدم وجود تأثير لمتغير مكان اإلقامة ,أو الجامعة ,أو التفاعل
اء لألبعاد أم الدرجة الكلية.
بينهما على الذكاء االنفعالي سو ً
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وهدفت دراسة الجنيدي ( )2010التعرف إلى العالقة االرتباطية بين الذكاء االنفعالي وقلق
االمتحان لدى طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) في مدينة الاليل .كما هدفت إلى الكشف عن
درجة الذكاء االنفعالي وقلق االمتحان ،ومعرفة الفروق لديهم في تلك الدرجات في ضوء متغيرات
الدراسة ,وهي (الجنس ،والفرع األكاديمي) وقد تكونت عينة الد ارسة من ( )246طالباً وطالبة
ذكور و( )148إناثا ،ااتيروا بالطريقة الطبقية العشوائية .ولتحقيق أهداف الدراسة
ا
منهم ()98
قامت الباحثة بتطبيق أداتين على عينة الدراسة ,وهما :مقياس الذكاء االنفعالي Scuhtte
( )1998ومقياس قلق االمتحان  .)1980( Spielbergerأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع درجة
الذكاء االنفعالي بجميع أبعاده ،وتوسط درجة قلق االمتحان بجميع أبعاده لدى طلبة الثانوية
العامة في مدينة الاليل .عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجة الذكاء االنفعالي
ودرجة قلق االمتحان على الدرجة الكلية ،وجود عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائياً بين درجة
إدراك العاطفة ودرجة قلق االمتحان على الدرجة الكلية .كما تبين عدم وجود فروق في درجة
الذكاء االنفعالي على الدرجة الكلية وعلى جميع األبعاد تُعزى للجنس وللفرع األكاديمي باستثناء
ُبعد إدراك العاطفة ,حيث وجدت فروق وذلك لصالح الفرع العلمي .كما أشارت النتائج إلى عدم

وجود فروق في درجة قلق االمتحان على الدرجة الكلية وعلى جميع األبعاد تُعزى لمتغير الجنس

ولمتغير الفرع األكاديمي.
هدفت دراسة عبد اهلل ( )2008التعرف إلى العالقة بين الذكاء االنفعالي والصحة العامة والرضا
عن الحياة .وعالقتها ببعض المتغيرات لدى عينة من الفلسطينيين من سكان محافظة الاليل،
وتكونت عينة الدراسة من ( )200شاصا .واستادم الباحث مقياس الذكاء االنفعالي الذي أعده
سكوت ( )Schutte،1988ومقياس الرضا عن الحياة الذي أعده ( ) Dianer،1985ومقياس
الصحة العامة .وأظهرت النتائج أن درجة الذكاء االنفعالي مرتفعة ودرجة الصحة العامة متوسطة
ودرجة الرضا عن الحياة متوسطة ،وال توجد عالقة بين الدال الشهري ودرجة الذكاء االنفعالي
وال يوجد عالقة بين الصحة العامة والرضا عن الحياة والذكاء االنفعالي ،وهناك فروق في الجنس
لصالح الذكور في درجة الذكاء االنفعالي وال توجد فروق حسب مستوى التعليم.
هدفت دراسة المصدر ) )2007التعرف إلى العالقة بين الذكاء االنفعالي ومجموعة من
المتغيرات االنفعالية تمثلت في وجهة الضبط وتقدير الذات والاجل .وبلغ حجم العينة ()219
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طالباً وطالبة من طالب المستوى الثالث بكلية التربية بجامعة األزهر بغزة ،وقد تم استادام
مجموعة من المقاييس للحصول على البيانات من أفراد العينة ،وهي مقياس الذكاء االنفعالي،
ومقياس وجهة الضبط ،مقياس الاجل ،ومقياس تقدير الذات ،وقد توصل الباحث إلى مجموعة
من النتائج أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الذكاء االنفعالي
لصالح الذكور .ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعي ومنافضي الذكاء االنفعالي في
تقدير الذات لصالح ذوي الذكاء االنفعالي المرتفع .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين مرتفعي ومنافضي الذكاء االنفعالي في وجهة الضبط والاجل .وأشارت
النتائج إلى وجود تأثير دال إحصائيا للذكاء االنفعالي على كل من وجهة الضبط وتقدير الذات
والاجل.
وهدفت دراسة أبو عياش ( )2007التعرف إلى فاعلية برنامج إرشادي جمعي على مستوى
الاجل والذكاء االنفعالي لطلبة الصف العاشر في شمال محافظة الاليل ،على عينة قوامها
( )48طالباً وطالبة موزعين إلى ( )24من الذكور ،و( )24من اإلناث ،وقد تم تقسيم أفراد
الدراسة عشوائياً إلى مجموعتين (تجريبية وضابطة) ،وقد استادمت الباحثة مقياسين للدراسة:
األول مقياس الاجل ،والثاني مقياس الذكاء االنفعالي .وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الاجل لدى طلبة الصف العاشر في شمال محافظة
الاليل تعزى إلى الطريقة (ضابطة ،تجريبية) ومتغير الجنس ،والتفاعل ما بين الطريقة والجنس.
كما توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الصف العاشر في
شمال محافظة الاليل تعزى إلى الطريقة (ضابطة ،تجريبية) ومتغير الجنس ،والتفاعل ما بين
الطريقة والجنس .وأشارت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الاجل لدى طلبة
الصف العاشر في شمال محافظة الاليل ودرجة الذكاء االنفعالي لديهم.
هدفت دراسة جودة ( )2007إلى معرفة مستويات الذكاء االنفعالي والسعادة والثقة بالنفس
والعالقة بين الذكاء االنفعالي والسعادة والثقة بالنفس لدى الطلبة .تكونت العينة من ( )231طالبا
وطالبة من طلبة جامعة األقصى في غزة ،حيث كان ( )85من الطلبة ذكور و( )146من
اإلناث ،تم ااتيارهم بطريقة عشوائية .وبالنسبة ألدوات الدراسة استادم مقياس الذكاء االنفعالي،
ومقياس السعادة  ،ومقياس الثقة بالنفس ،وأظهرت النتائج أن درجة الذكاء االنفعالي بين طلبة
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جامعة األقصى كانت عالية .وأن درجة السعادة كانت عالية ،وبالنسبة لمستوى الثقة بالنفس كان
مقبول ،والنتيجة األارى أنه يوجد عالقة إيجابية بين الذكاء االنفعالي والسعادة والثقة بالنفس.
وأنه ال توجد فروق في مقياس الذكاء االنفعالي تعزى للنوع ،وال توجد فروق في مقياس السعادة
تعزى للنوع ،وال توجد فروق في مقياس الثقة بالنفس تعزى للنوع.
هدفت دراسة موسى ( )2005التعرف إلى عالقة الذكاء االنفعالي بكل من التحصيل والدراسي
والذكاء العام لدى طالب الجامعة ،وهدفت الدراسة إلى تعريب وتقنين مقياس اسكوت وآارون ،
وتكونت عينة الدراسة من ( )394طالباً وطالبة من تاصصات ماتلفة في كلية التربية بجامعة
الزقازيق واستادم مقياس الذكاء االنفعالي من تعريب وتقنين الباحث وااتار القدرة العقلية لموسى
وكشف درجات التحصيل الدراسي للطالب .وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق بين الطالب
والطالبات في الذكاء االنفعالي وتوجد فروق في الذكاء االنفعالي تبعاً للعمر وال توجد عالقة
ارتباطية بين الذكاء االنفعالي والتحصيل وال توجد عالقة ارتباطية بين الذكاء االنفعالي والذكاء
العام.
هدفت دراسة عجوة ) )2002التعرف إلى العالقة االرتباطية بين الذكاء االنفعالي وكل من الذكاء

المعرفي والعمر ،والتحصيل الدراسي ،والتوافق النفسي ،وتكونت العينة من( )64طالباً و()194
طالبة وقد أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بين الذكاء االنفعالي وكل من

الذكاء المعرفي ،والتحصيل ،في حين كشفت النتائج عن وجود عالقة دالة إحصائياً بين الذكاء

االنفعالي والتوافق النفسي ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين البنين والبنات على مقاييس

الذكاء االنفعالي الثالث ،وكذلك كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق بين ذوي االاتصاصات
العلمية واألدبية على مقاييس الذكاء االنفعالي الثالثة.
 - 2.1.3.2دراسات أجنبية تناولت الذكاء االنفعالي
أجرت العمران وبوناماكي ) )Alumran and Punamaki, 2008دراسة بهدف التعرف إلى

الفروق الجنسية والعمر في الذكاء االنفعالي .وتكونت عينة الدراسة من ( )312من المراهقين
البحريين تم ااتيارهم عشوائياً من مدارس متوسطة ،وثانوية ،وطلبة من جامعة البحرين .أكملوا

مقياس بار-أون للذكاء العاطفي .وتوصلت الدراسة إلى أن هنالك ارتباط ايجابياً داالً إحصائياً
بين متغير الجنس والذكاء االنفعالي لصالح اإلناث ,وكذلك بين متغير العمر والذكاء االنفعالي

لصالح طلبة الجامعة.
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وهدفت دراسة اليزابيث ) )Elizabeth et al. 2007إلى عقد مقارنة في مستوى التعاطف ،بين
طلبة كلية الطب الذين مضى على دراستهم الطب من سنتين إلى ثالثة سنوات ،وبين الطلبة
الذين مضى على دراستهم الطب امس سنوات ،والتعرف إلى العالقة بين كل من التعاطف
والذكاء االنفعالي والتفوق االكاديمي ،وفحص الفروق بين الجنسين في التعاطف والذكاء
االنفعالي .وقد تكونت عينة الدراسة من طالب وطالبات كلية الطب في الواليات المتحدة
االمريكية .واستادم مقياس كل من التعاطف والذكاء االنفعالي ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود
فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الطلبة الذين مضى على دراستهم الطب من سنتين
إلى ثالثة سنوات ،وبين الطلبة الذين مضى على دراستهم الطب امس سنوات في مستوى
التعاطف لصالح الطلبة الذين مضى على دراستهم الطب امس سنوات ،كما أوضحت نتائج
الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التعاطف والذكاء االنفعالي والتفوق االكاديمي.
وهدفت دراسة هارود وشير ( )Harrod and Scheer. 2005إلى الكشف عن مهارات الذكاء
االنفعالي لدى المراهقين وعالقته بالمالمح الديمغرافية .وذلك من االل قياس تأثير المتغيرات
الديموغرافية مثل مكان اإلقامة ،الدال الفردي لألسرة ،مستوى تعليم األم واألب على معدالت
الذكاء االنفعالي للمراهقين .وكانت عينة الدراسة ( )200من الطالب الذين تبلغ أعمارهم بين
( )16إلى ( )19سنة ،من مدارس ثانوية في مقاطعة ميدويسترن .المدارس الثالث المشاركة في
الدراسة تم ااتيارها من بيئات اقتصادية متباينة .وتم ااتيار ( )275من الطالب جرت تصفيتهم
ليصبح العدد المشارك في الدراسة ( )200طالبا أي نسبة  .%73تكونت العينة من ( )91من
اإلناث و( )109من الذكور .وحوالي  %8،50من المشاركين يعيشون في مناطق حضرية بينما
 %49.3يعيشون في مناطق ريفية .وتم استادام استبانة لجمع البيانات عن الطالب المشاركين
في الدراسة ،وبعد ذلك تم تطبيق منهجية بارون( )2000لتقييم المعلومات التي تم جمعها،
وحساب معدالت الذكاء االنفعالي ألفراد عينة الدراسة .وأظهرت نتائج الدراسة أنه ليس هناك
عالقة ذات داللة إحصائية بين معدالت الذكاء االنفعالي والعمر أوموقع السكن .وهناك عالقة
دالة بين الذكاء االنفعالي والنوع أوالجنس .حيث أن قيم المعامالت تشير إلى أن هناك انافاضاً
في معدالت الذكاء االنفعالي للذكور مقارنة باإلناث .كما أن تعليم األب والنوع هما األكثر تأثي اًر
على توقع مستوى الذكاء االنفعالي من المتغيرات األارى.
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وأجرى كرانفورد وآارون ( )Cranford et al. 2005كما ورد في الجنيدي ( )2010دراسة
هدفت إلى التحقق من الفروق في الذكاء االنفعالي بين طلبة جامعة تكنولوجية وجامعة علوم
انسانية في سنغافورة ،طبق عليهم مقياس الذكاء االنفعالي ،وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق
في الذكاء االنفعالي بين الطلبة في كال الجامعتين ،لكن حصل الذكور على درجات أعلى من
الذكاء من اإلناث.
وهدفت دراسة اليزابث واارون ) )Elizabeth et al. 2003إلى تقصي العالقة بين الذكاء
االنفعالي وبعض المتغيرات كالشاصية والسعادة والصحة .وتكونت عينة الدراسة من مجموعة
من طلبة جامعة كندا بلغ عددهم ( )500طالبا وطالبة متوسط اعمارهم ( )22.8عاما .استادم
الباحث مقياس بار أون ومقياس الرضا عن الحياة ومقياس ااص بالمعلومات المرتبطة
بالصحة .وأشارت نتائج الدراسة الى ان الذكاء االنفعالي يرتبط ايجابياً بالرضا عن الحياة وحجم
شبكة العالقات االجتماعية وجودتها .ويرتبط الذكاء االنفعالي بقوة أكثر من ارتباط الشاصية
بحجم العالقات االجتماعية بينما ترتبط الشاصية بدرجة قوية بكل من (حجم شبكة العالقات
االجتماعية ،الرضا عن الحياة ،تناول الكحوليات ووجود ،عدد االطباء االستشاريين ،الحالة
الصحية).
هدفت دراسة ماكلبو ) )Maccalupo. 2002التعرف إلى العالقة االرتباطية بين القيادة وكل
من الذكاء االنفعالي ،وقوة االستراتيجيات ،والقيادة الموقفية ،واستادم الباحث مقياس الذكاء
االنفعالي وااتبار المهارات الشاصية ،وأشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة
احصائية بين أبعاد الذكاء االنفعالي (القدرة على فهم االنفعاالت ،والقدرة على استادام
االنفعاالت) ،وعملية اتااذ القرار لدى قادة المدارس ،كما أشارت الى وجود عالقة دالة احصائيا
بين الذكاء االنفعالي وقوة االستراتيجيات والقيادة الموقفية ،وبهذا يعد الذكاء االنفعالي عامل هام
ومساعد في انجاح الدور القيادي كما يرى الباحث ،وأن الذكاء االنفعالي مكتسب ،ويمكن تعلمه
من التجارب الحياتية.
وأجرت مارثا وجورج ) )Martha and George. 2001دراسة للكشف عن أثر الجنس
والتحصيل الدراسي والعرق في الذكاء االنفعالي .وتكونت عينة الدراسة من ( )319طالباً وطالبة،
( )162طالباً )175( ،طالبة من مدرسة إعدادية في مدينة المكسيك ،أشارت نتائج الدراسة إلى
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أن أثر متغيرات الدراسة في أبعاد الذكاء االنفعالي (التعاطف ،وادارة المشاعر ،وتدبير العالقات،
واالناراط بها ،وضبط النفس) كان ضعيفاً ،ولكن البيانات اإلحصائية أظهرت أثر لمتغير الجنس
والتحصيل الدراسي في بعدين الذكاء االنفعالي (تدبير العالقات ،واالناراط بها ،وضبط النفس).
وهدفت دراسة ليندلي ) )Lindley. 2001إلى معرفة عالقة الذكاء االنفعالي ببعض المتغيرات
الشاصية لدى طلبة الجامعة ،مثل (االنبساط ،والعصبية ،وتقدير الذات) .وتكونت عينة الدراسة
من ( (105طالباً و )211من طالب جامعة اكسفورد ،طبقت عليهم قائمة جولمان للكفاءات
االنفعالية ( )ECIوبعض مقاييس الشاصية .وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة إحصائيا
بين الذكاء االنفعالي واالنبساطية وتقدير الذات ،وعالقة سالبة دالة مع سمة العصابية ،وأظهرت
الدراسة أيضا عدم وجود فروق دالة بين الذكاء االنفعالي بين الطلبة والطالبات.

 2.3.2المحور الثاني :دراسات تناولت أساليب المعاملة الوالدية
 1.2.3.2دراسات عربية تناولت أساليب المعاملة الوالدية
سعت دراسة أبو مرق وأبو عقيل ) )2012إلى معرفة العالقة بين أساليب التنشئة الوالدية والحالة
المزاجية لدى طلبة جامعة الاليل ،ومعرفة أهم أساليب المعاملة والتنشئة الوالدية ،وأهم المظاهر
المزاجية التي يمتاز بها طلبة جامعة الاليل ،وكذلك معرفة الفروق في كل من (الجنس ،مستوى
مستادما عينة قوامه ( )308طالباً وطالبة
الدال ،المستوى الدراسي ،الكلية ،مكان السكن)،
ً
ااتيروا بالطريقة العشوائية الطبقية ،طبق عليهم أداتين هما :استبيان أساليب التنشئة الوالدية
والثاني ااتبار الحالة المزاجية للمراهقين ،وأسفرت نتائج الدراسة عن فعالية أسلوب التدعيم
(الترغيب) عند كل من األب واألم واصوصاً نحو التعليم ،كما أظهرت النتائج أَن أفراد العينة
من طلبة جامعة الاليل يمتازون بحالة مزاجية إيجابية بشكل عام ،وكما أظهرت عدم وجود
عالقة ارتباطية قوية بين أساليب الوالدية والحالة المزاجية ألفراد العينة ،في حين تبين أَن هناك
فروقًا جوهرية لعالقة استادام أسلوب التدعيم بالحالة المزاجية ويظهر أَن هناك فروقًا لعالقة
أسلوب العقاب بالحالة المزاجية لدى الطلبة ،ولكنها ليست قوية ،وتبين عدم وجود فروق في كل
من (الجنس ،مستوى الدال ،المستوى التعليمي ،الكلية ،مكان السكن) ،وبينت النتائج عدم وجود
فروق دالة إحصائيا في أبعاد أساليب التنشئة الوالدية والحالة المزاجية لدى طلبة جامعة الاليل
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إال في بعد عقاب األب وفي بعد تدعيم األم ،وأيضا بينت أَن تأثير األم على الحالة المزاجية
اإليجابية لدى االبناء الطلبة كانت أفضل من تأثير األب.
وهدفت دراسة بريعم ) )2011إلى الكشف عن طبيعة العالقة الموجودة بين إدراك االبناء
ألساليب معاملة األب وشعورهم باألمن النفسي لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية ،ومدى
وجود فروق ذات داللة إحصائية في إدراك االبناء ألساليب معاملة األب بين الذكور واإلناث،
ومن أجل تحقيق ذلك تم تطبيق مقياسي أساليب المعاملة الوالدية واألمن النفسي على عينة
قصديه مكونة من ( )186طالباً وطالبة في السنة الثانية ثانوي ،فأسفرت النتائج على وجود
عالقة ارتباطيه سالبة بين إدراك االبناء ألساليب معاملة األب (التفرقة ،التحكم والسيطرة،
التذبذب) في المعاملة وشعورهم باألمن النفسي ،كذلك وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين إدراك
االبناء ألسلوب المعاملة السوية لألب وبين شعورهم باألمن النفسي ،ووجود فروق ذات داللة
إحصائية بين الذكور واإلناث من االبناء في إدراك بعض أساليب معاملة األب ،وعدم وجودها
في إدراك أساليب المعاملة األارى.
وحاولت دراسة عابدين ) )2010الكشف عن االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية في
ُعدت استبانة مكونة من ستين فقرة
جنوب الضفة الغربية  /فلسطين .ولتحقيق أهداف الدراسة ،أ َ

بنموذجين لألب ولألم لقياس االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية ،وتم توزيعها على عينة
طبقية عشوائية من طلبة الصف الثاني الثانوي في المدارس الحكومية في محافظة الاليل بلغت

( )423طالباً .وقد أشارت النتائج إلى أن االتجاهات الوالدية كما يدركها الطلبة في نموذج األب
واألم (ديمقراطي) ،وتميل إلى الحماية الزائدة في نموذج األم والى اإلهمال في نموذج األب.
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات الطلبة تبعاً للجنس
لصالح اإلناث مقارنة مع الذكور ،وتبعاً لفرع الدراسة لصالح الفرع العلمي في بعد الديمقراطية -
التسلط ،ولفرع العلوم اإلنسانية في بعد الحماية الزائدة  -اإلهمال ،وتبعاً للمستوى االقتصادي في
بعد الديمقراطية  -التسلط لصالح ابناء األسر ذات الدال المتوسط والدال فوق المتوسط مقارنة
مع ذوي الدال المنافض ،وتبعاً للمستوى التعليمي لألب في بعد الديمقراطية  -التسلط أيضاً
لصالح ذوي المستوى التعليمي األعلى ،بينما لم تكن هناك فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير
المستوى التعليمي لألم.
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وهدفت دراسة الدويك ) (2008إلى معرفة درجة أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء
والتحصيل الدراسي لدى األطفال في مرحلة الطفولة المتأارة ،ومدى تعرض االطفال في البيئة
الفلسطينية إلى سوء المعاملة الوالدية واإلهمال وأثر ذلك على الذكاء العام واالجتماعي
واالنفعالي .وتكونت عينة الدراسة من) )200طفال من تالميذ المرحلة االبتدائية بمدارس وكالة
تروحت أعمارهم بين ( )12-9سنة واشتملت العينة على ( (100تلميذ
الغوث في مدينة غزة وقد ا
و) )100تلميذة من الصف الاامس والسادس من المرحلة األساسية .واستادمت الباحثة كل من
األدوات التالية :مقياس اإلساءة واإلهمال لألطفال العاديين وغير العاديين ،ااتبار الذكاء
المصور ،ااتبار الذكاء االنفعالي لألطفال ،ااتبار الذكاء االجتماعي لألطفال .وقد توصلت
الدراسة إلى النتائج التالية :وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات األطفال األكثر
تعرضاً لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال ومتوسط درجات األطفال األقل تعرضاً لسوء المعاملة
الوالدية واإلهمال في الذكاء العام .ووجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات األطفال
األكثر تعرضاً لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال ومتوسط درجات األطفال األقل تعرضاً لسوء
المعاملة الوالدية واإلهمال في الذكاء العام .كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة
احصائية بين متوسط درجات األطفال األكثر تعرضاً لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال ومتوسط
درجات األطفال األقل تعرضاً لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال في الذكاء االنفعالي .ووجود فروق
ذات داللة احصائية بين متوسط درجات األطفال األكثر تعرضاً لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال
ومتوسط درجات األطفال األقل تعرضاً لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال في التحصيل الدراسي.
ووجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات األطفال الذكور ومتوسط درجات األطفال
اإلناث على مقياس سوء المعاملة واإلهمال.
وهدفت دراسة شوامرة ( )2008إلى معرفة واقع أنماط التنشئة الوالدية ومستوى الاجل ،والعالقة
بينهما ،من وجهة نظر طلبة الصف األول ثانوي في محافظة رام اهلل والبيرة ،والتعرف إلى
الفروق تبعاً لمتغيرات الدراسة وهي(النوع االجتماعي ،التاصص ،مستوى تعليم األب ،مستوى
تعليم األم ،معدل الدال الشهري لألسرة ،مكان السكن ،ونوع المدرسة) .وطبقت الدراسة على
عينة عشوائية عنقودية مكونة من ( )484طالباً وطالبة من مدارس محافظة رام اهلل والبيرة
الحكومية والااصة ،من الفرع العلمي واألدبي ،وقد استادم الباحث مقياس أنماط التنشئة
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الوالدية ،ومقياس الاجل .وقد أشارت النتائج بأن واقع أنماط التنشئة الوالدية كما يرها طلبة
الصف األول الثانوي في مدينة رام اهلل والبيرة كانت أقرب إلى النمط الديمقراطي من جهة والى
اإلهمال من جهة أارى .وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في أنماط التنشئة
الوالدية كما يدركها الطلبة تعزى لمتغيرات الدراسة ،كما اشارت النتائج إلى بأن مستوى الاجل
لدى عينة الدراسة كان متوسطاً ،حيث بلغ المتوسط ( )1.71على الدرجة الكلية للمقياس.
واشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الاجل لدى الطلبة تعزى
لمتغيرات الدراسة جميعها .ووجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين أنماط التنشئة الوالدية
(الديمقراطي ،التسلطي لألب واالم)( ،الحماية الزائدة ،اإلهمال لالم) ومستوى الاجل ،ووجدت
عالقة طردية دالة إحصائياً بين نمط (الحماية الزائدة ،واإلهمال لألب) ومستوى الاجل.
وهدفت دراسة صيدم ( )2009التعرف إلى العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها
األحداث األسوياء والجانحون وبين التفاؤل والتشاؤم .وإلتمام هذه الدراسة قام الباحث بأاذ عينة
من األسوياء عددها( )363حدثاً يمثلون مجتمع الدراسة لألسوياء وهم من طلبة المرحلتين
المتوسطة والثانوية في التعليم الحكومي العام النهاري في مدينة الرياض .كما قام الباحث بأاذ
عينة من الجانحين عددها ( )128حدثاً يمثلون مجتمع الدراسة لألحداث الجانحون وهو مجتمع
يتكون من جميع األحداث الجانحون الموقوفون لدى دار المالحظة والذين هم في مرحلة الدراسة
المتوسطة أو الثانوية في المدرسة التابعة لدار المالحظة بمدينة الرياض .واستادم مقياس
أساليب المعاملة الوالدية ومقياس ااص بقياس التفاؤل والتشاؤم لدى األحداث وصغار السن.
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها
األحداث األسوياء والجانحون .ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين األسوياء والجانحين في كل
من التفاؤل والتشاؤم .وأشارت النتائج إلى أن هناك عالقة عكسية بين أساليب المعاملة الوالدية
السيئة وبين التفاؤل لدى كل من األحداث األسوياء والجانحون ،ووجود عالقة طردية بين أساليب
المعاملة الوالدية السيئة وبين التشاؤم لدى كل من األحداث األسوياء والجانحين.
وأجرى عشوي ودويري ( )2006دراسة حول تأثير أنماط المعاملة الوالدية في الصحة النفسية
على عينة مكونة من ( )167ذك اًر و( )231أنثى من طالب وطالبات الثانوية في المنطقة
الشرقية بالمملكة العربية السعودية ،وقد وجدت الدراسة بأن هناك ارتباط سلبي ودال إحصائياً بين
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أسلوب المعاملة الوالدية الديمقراطي المدرك لدى االبناء واضطراب الهوية واالكتئاب والسلوك
لديهم ،وهذا يشير إلى أن أسلوب المعاملة الوالدية الديمقراطي يرتبط بصحة نفسية أحسن عن
االبناء .كما لم تجد الدراسة فروق ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاملة الوالدية
(الديمقراطي -المتسلط  -المتساهل) والمستوى االقتصادي لألسرة.
وهدفت دراسة أبو الحالوة ( )2006التعرف إلى واقع العالقة بين أساليب التنشئة الوالدية كما
يدركها االبناء أنفسهم ،ودافعية اإلنجاز عند طلبة التوجيهي في محافظة الاليل ،تبعاً لمتغير
الجنس ،والتاصص ،والمستوى االقتصادي لألسرة ،والمستوى التعليمي للوالدين .طبقت هذه
الدراسة على عينة طبقية عشوائية مكونة من ( )423طالباً وطالبة من طلبة التوجيهي ،واستادم
الباحث مقياس اتجاهات التنشئة الوالدية كما يدركها االبناء ،وااتبار دافعية اإلنجاز لألطفال
والراشدين .وتوصل الباحث إلى إن واقع أساليب التنشئة الوالدية كما يراها طلبة التوجيهي في
محافظة الاليل كانت ديمقراطية ،وان الفروق في المتوسطات الحسابية لواقع أساليب التنشئة
الوالدية ولواقع دافعية اإلنجاز تبعاً لمتغير الجنس ،كانت دالة إحصائياً عند مستوى الداللة
( )0.05لصالح الطلبة اإلناث اللواتي أكدن بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب
واألم ،وكانت دافعية اإلنجاز لديهن أعلى من الذكور .كما أكدت الدراسة إن الفروق في
المتوسطات الحسابية لواقع أساليب التنشئة الوالدية تبعاً لمتغير التاصص ،كانت دالة إحصائياً
لصالح الطلبة في الفرع العلمي ،الذين أكدوا بدرجة كبيرة شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب
واألم .والحماية الزائدة لألب واألم ،كانت لصالح الطلبة في الفرع األدبي .إن الفروق في
المتوسطات الحسابية لواقع أساليب التنشئة الوالدية تبعاً لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة،
كانت دالة إحصائياً لصالح الطلبة في االسر ذات الدال ( ،)2500-1500الذين أكدوا بدرجة
كبيرة شيوع النمط الديمقراطي لألب واألم.
وسعت دراسة محرز ( )2003إلى الكشف عن مدى العالقة االرتباطية بين اساليب المعاملة
الوالدية لألطفال من عمر( )5-4سنوات وبين درجة توافقهم االجتماعي والشاصي في رياض
االطفال .كما سعت الدراسة الى معرفة مدى تأثير التوافق االجتماعي والشاصي للطفل في
رياض االطفال بالمستوى التعليمي للوالدين ،ومستوى دال االسرة الشهري ،والى معرفة الفروق
بين االطفال في درجة التوافق االجتماعي والشاصي في رياض األطفال وفقاً للجنس والعمر
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ونوع الروضة .وتالف عينة البحث من ( )265من الوالدين )262( ،طفالً وطفلة ،طبق عليهم
استبانة أساليب المعاملة الوالدية ،وبطاقة مالحظة سلوك الطفل في الروضة .وقد توصلت
الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً بين كل من األسلوب الديمقراطي والتقبل
وبين التوافق االجتماعي والشاصي في الروضة .وجود عالقة ارتباطية سلبية دالة احصائياً بين
كل من األسلوب التسلطي ،والقسوة ،والنبذ ،واالهمال ،والتفرقة والتوافق االجتماعي والشاصي
للطفل في رياض األطفال .عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين أسلوب الحماية
الزائدة والتوافق االجتماعي والشاصي للطفل في الروضة .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين االطفال الذكور واالناث ومن فئتي ( 4و )5سنوات في توافهم االجتماعي والشاصي في
الروضة.

 2.2.3.2دراسات أجنبية تناولت أساليب المعاملة الوالدية
قامت لو ار ( )2004. Lauraكما ورد لدى أبو عواد ( )2011بفحص العالقة بين االتجاهات
الوالدية وتعليم بعض العادات االجتماعية لدى األطفال كالاجل والتراجع واالنطوائية ،ومن االل

دراستها توصلت الباحثة إلى أن اآلباء ينقلون بعض الاصائص السلوكية الموجودة لديهم
نحوأبنائهم مثل الاجل ،كما افترضت الباحثة أن تكون بين مستويات الاجل لدى اآلباء واألبناء
إيجابية .فأشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الوالدين

نحوالاجل واالنطواء تحول دون السلوك االجتماعي لدى االطفال .كما أن المواقف الوالدية

نحواالبناء سواء كانت سلبية أوايجابية وطريقة وأسلوب المعاملة الوالدية لألبناء تعتبر وسيط في
بناء العالقة المتوقعة بين اآلباء واالبناء.

وركز شيك ( )1997. Shekكما ورد في أبو عواد ( )2011في دراسته التي اهتمت بالبيئة
األسرية والتكيف النفسي االجتماعي للمراهقين ،على عينة من طلبة المرحلة الثانوية في الصين
وعددهم ( )365حيث قام أفراد العينة باإلجابة على مقاييس لفحص البيئة األسرية ،التكيف
النفسي ،والتكيف المدرسي ،والسلوك المشكل ،واشتمل المقياس الااص بالبيئة األسرية (األساليب
الوالدية لألم ولألب ،وظائف األسرة ،والصراع بين األم واألب) .وأظهرت نتائج الدراسة وجود
عالقة بين تصورات المراهقين لألساليب ،وظائف األسرة ،والصراع بين الوالدين والمراهقين .مع
النتائج المسجلة للتكيف النفسي (المرض النفسي ،الرضا عن الحياة ،الغرض من الحياة ،اليأس،
احترام الذات) والتكيف المدرسي (النظر إلى األداء األكاديمي ،والسلوك المدرسي) والسلوك
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المشكل (التداين وتعاطي المادرات) .كما تشير النتائج إلى أن العوامل األسرية تلعب دو اًر مهماً
في التأثير على التكيف النفسي االجتماعي ،وااصة الصحة النفسية اإليجابية.
ستروس وآارون ( )Straus. et al. 1997كما ورد في شوامرة ( )2008بدراسة هدفت
وقام ا

التعرف إلى أثر التوبيخ بقسوة من اآلباء واستادام العقاب البدني الشديد على السلوك المضاد
للمجتمع ،وقد تكون عينة الدراسة من ( )807طفل ،تراوحت أعمارهم بين ( )9-6سنوات ،وقد
أشارت النتائج إلى أنه كلما زاد العقاب البدني الشديد والتوبيخ من الوالدين كلما زاد السلوك

المضاد للمجتمع من قبل االبناء ،وتعرضهم كذلك لالضطرابات النفسية والسلوكية الماتلفة.

وأجرى فرجوسون والينسكي ( )Fergusson and Lyneskey. 1997كما ورد في شوامرة
( )2008دراسة حول إساءة معاملة الطفل ،حيث أنها استهدفت معرفة العالقة بين استادام
اآلباء للعقاب البدني الشديد والتوافق النفسي لألبناء ،وقد تألفت العينة من ( )1265من االبناء
جمعت عنهم البيانات االل ( )18عاماً ،وكشفت التقارير بأن استادام اآلباء ألسلوب العقاب
البدني والذي تعرض له األطفال مثل( :الكي بالنار ،الجلد بالسوط) وغيره من أشكال العقاب
البدني الشديد ،كان له عالقة وثيقة بكثير من االضطرابات النفسية التي يعاني منها االبناء ،وأن
هؤالء االبناء يعانون من سوء التوافق النفسي.
كما أجرى برين وفريك ( )Brien and Frick. 1996كما ورد في شوامرة ( )2008دراسة
للتعرف على عالقة أساليب العقاب الماتلفة من قبل الوالدين ،واضطراب القلق لدى األطفال،

تتروح
وتكونت عينة الدراسة من ( )92طفالً مريضاً بأحد اضطرابات القلق ،و( )40طفالً سوياً ،ا

أعمارهم بين ( )13-6سنة ،حيث استادم أسلوب المقابلة المقننة مع األطفال ،وأشارت النتائج

إلى أن األطفال الذين تلقوا عقاباً بدنياً شديداً من الوالدين يعانون من اضطرابات القلق ،أما
األطفال األسوياء فإن ابرتهم بأسلوب المعاملة الوالدية جيدة ،وأن استادام الثواب معهم كان

أكثر من أساليب العقاب.

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

التأكيد على ارتباط إدراك أساليب المعاملة الوالدية ارتباطاً سالباً بالقلق واالكتئاب ،وارتباطاً
موجباً بمقاييس الصحة النفسية اإليجابية التي تتضمن احترام الذات والهدف في الحياة واشباع

الحاجات.
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وقام كيتاها ار ( )Kitahara. 1990كما ورد في أبوالحالوة ( )2006بدراسة العالقة بين رفض
الوالدين للطفل وبعض اصائص الشاصية لديه في مرحلة الرشد ،تكونت عينة الدراسة من
( )71طالباً جامعياً سويدياً ،أَظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين األشكال
الماتلفة من الرفض الوالدي في مرحلة الطفولة وبين تقدير الفرد السالب لذاته في مرحلة الرشد،
وكانت البنات األكثر رفضاً من والديهم في مرحلة الطفولة ،أكثر تبعية واتكالية واجالً وعدم
اتزان انفعالي من الذكور.
وهدفت دراسة هيرام وأارون ( )Hiram at al. 1989كما ورد في أبو الحالوة ( )2006إلى
دراسة طبيعة العالقة بين السلوك العدواني الذي يعامل به الوالدين أبناءهم والمشكالت السلوكية
لدى هؤالء األبناء ،وقد توصلت الدراسة في نتائجها إلى أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين
السلوك العدواني الذي يعامل به الوالدين ابناءهم ،والسلوك العدواني لدى هؤالء األطفال ،حيث
أنه يزداد السلوك العدواني لدى االبناء في حال تكون األساليب التي يتبعها الوالدين غير سوية
كالتسلط وعدم الديمقراطية.
وقام إلدر ( )Elder. 1983كما ورد في (السباتين )2011 ،بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة أثر
أنماط التنشئة المستادمة في األسرة التي تستمع لق اررات االبناء وأثرها أيضا في ثقتهم بأنفسهم،
وتكونت عينة الدراسة من ( )400طالبا من الصفوف السابع وحتى العاشر ،واستادم الباحث
مقياس أنماط التنشئة األسرية مكون من ( )75فقرة ،وأظهرت النتائج وجود عالقة بين اآلباء
الذين يتصفون بالتسامح والديمقراطية واعتماد االبناء على أنفسهم.

 3.3.2دراسات تناولت العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والذكاء االنفعالي
بحثت دراسة الرشيدي ( )2013العالقة بين أساليب التنشئة الوالدية ومهارات الذكاء االنفعالي مع
األاذ بعين االعتبار لبعض المتغيرات ذات العالقة بمتغير الدراسة .حيث قام الباحث بتطبيق
البحث على عينة مكونة من ( )200من طلبة جامعة حائل بواقع ( )100من طلبة التاصصات
الطبيعية بكلية العلوم) ،وبواقع ( (100من طلبة التاصصات االنسانية بكلية التربية) ،وتم
تطبيق أدوات الدراسة والتي تمثلت بمقياس أساليب التنشئة الوالدية ،ومقياس مهارات الذكاء
االنفعالي ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ايجابية ودالة احصائياً بين األسلوب المتقبل
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الديمقراطي ومهارات الذكاء االنفعالي عند طلبة جامعة حائل .كما وجدت الدراسة بأن األسلوب
الوالدي الرافض المتسلط ذو عالقة سلبية في أغلب مهارات الذكاء االنفعالي (التعاطف ،إدارة
االنفعاالت الشاصية ،الوعي االنفعالي) لدى طلبة جامعة حائل .وأشارت النتائج إلى عدم وجود
فروق دالة احصائياً في مهارات الذكاء االنفعالي تعزى الى متغير الجنس ،بينما كانت هناك
فروق دالة إحصائياً في مهارات الذكاء االنفعالي (الوعي االنفعالي ،الدافعية الذاتية ،التعاطف)
تعزى الى متغير المستوى االقتصادي (المرتفع  -المتوسط  -المنافض) ،وقد كانت الفروق
لصالح طلبة جامعة حائل ذوي المستوى المرتفع .وجدت الدراسة فروق دالة احصائياً في مهارات
(الوعي االنفعالي ،الدافعية الذاتية ،إدارة انفعاالت اآلارين) تعزى الى متغير مكان اإلقامة (قرية
 مدينة) ،وقد كانت الفروق لصالح الطلبة ساكني المدينة ،كما لم تجد الدراسة فروق دالةإحصائياً في األسلوب المتقبل الديمقراطي بين الطلبة ساكني القرية أوالمدينة ،بينما وجدت
الدراسة فروقاً دالة إحصائياً في األسلوب الرافض المتسلط بينهم ،وقد كانت الفروق لصالح طلبة
جامعة حائل ساكني القرية.
وهدفت دراسة اظر) (2010التعرف إلى مستوى الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية
وكذلك معرفة العالقة بينهما لدى عينة من طلبات المرحلة اإلعدادية .قد بلغت عينة البحث
( )120طالبة من ثانويات محافظة صالح الدين تكريت ،وقد قامت الباحثة ببناء مقياس الذكاء
االنفعالي أما المتغير الثاني أساليب المعاملة الوالدية حيث اعتمدت الباحثة على مقياس
الازرجي ( )2007وقد توصل البحث إلى أن طالبات المرحلة اإلعدادية يتمتعن بمستوى ذكاء
عاطفي عال في قضاء تكريت .وأن األسلوب الديمقراطي هواألسلوب المتبع في معاملة االبناء
أما األساليب األارى نتائجها كانت ضعيفة .وأن هناك عالقة ارتباطيه إيجابية بين الذكاء
االنفعالي وأسلوب المعاملة الديمقراطي (األب واألم) ،أما العالقة بين الذكاء االنفعالي واألساليب
األارى فهي إما عالقة عكسية أو عدم وجود عالقة.
وحاولت دراسة الهي ( )2009التعرف إلى العالقة بين الذكاء االنفعالي وأساليب التنشئة
االجتماعية والتعرف على الفروق بين الذكاء االنفعالي وأبعاد الدرجة الكلية تبعاً (لمرحلتي
التعليم ،الحالة االجتماعية ،التاصص ،التحصيل ،نوع االقامة) .استادمت الباحثة مقياس بار -
أون للذكاء الوجداني ومقياس أساليب التنشئة االجتماعية .وتكونت عينة الدراسة من ()400
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طالب وطالبة .وأشارت النتائج إلى وجود عالقة بين الذكاء االنفعالي وأساليب التنشئة
االجتماعية .وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على متوسطات درجات الذكاء االنفعالي
وأبعاده الفرعية بين طالبات التعليم (الثانوي  -الجامعي) ،بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية
في بعض أبعاد الذكاء االنفعالي (التوكيدية  -اعتبار الذات  -االستقالل  -التفهم  -المسؤولية
االجتماعية) لصالح طالبات اإلعداد التربوي ،أما بعد (ضبط االندفاع) فقد كانت الفروق فيه
لصالح طالبات الثانوية .وال توجد فروق دالة إحصائياً على متوسط درجات الذكاء االنفعالي
وأبعاده الفرعية بين طالبات التاصص (علمي  -ادبي) ،بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية
في بعض أبعاد الذكاء االنفعالي (الوعي بالذات الوجدانية  -اعتبار الذات  -التفهم  -العالقات
الشاصية مع اآلارين  -المسؤولية االجتماعية  -حل المشكلة  -تحمل الضغط  -السعادة -
التفاؤل) لصالح الطالبات غير المتزوجات .وبينت النتائج عدم وجود دالة إحصائياً على متوسط
درجات الذكاء االنفعالي وأبعاده الفرعية بين الطالبات ذوات (التحصيل المرتفع  -التحصيل
المنافض) ،بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في بعد (تحقيق الذات) لصالح الطالبات
ذوات التحصيل المرتفع.
وحاولت دراسة بااري ( )2007الكشف عن طبيعة العالقة بين الذكاء االنفعالي وأساليب
المعاملة الوالدية ،والكشف عن الفروق في الذكاء االنفعالي وفي أساليب المعاملة الوالدية لدى
عينة الدراسة في ضوء بعض المتغيرات (التاصص األكاديمي ،الحالة االجتماعية ،المستوى
الدراسي ،المستوى التعليمي للوالدين) ،وتكونت عينة الدراسة من ( )380طالبة من طالبات
جامعة الطائف ( 176علمي 204 ،أدبي) .واستادمت الباحثة مقياس الذكاء االنفعالي ومقياس
أساليب المعاملة الوالدية ،واستمارة البيانات الشاصية واالجتماعية من إعداد الباحثة .حيث
انتهت الدراسة إلى النتائج التالية :وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً عند مستوى
( )0.01بين أسلوب (التوجيه واإلرشاد) لكل من األب واألم والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي،
وجميع أبعاده الفرعية ،ما عدا بعد التعاطف .في حين ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياً بين
أسلوب (سحب الحب) لألب وأسلوب (العقاب البدني) لألم والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي،
وجميع أبعاده الفرعية .كما ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياً بين أسلوب (العقاب البدني)
لألب والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي ،وجميع أبعاده الفرعية فيما عدا بعد إدارة االنفعاالت ،حيث
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وجد أن هناك ارتباطاً سالباً داالً إحصائياً بينهما عند مستوى ( .)0.05وكذلك ال توجد عالقة
ارتباطيه دالة احصائيا بين (اسلوب سحب الحب) لألم والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي ،وأبعاده
الفرعية ما عدا بعد إدارة االنفعاالت حيث وجد أن هناك ارتباطاً سالباً داالً بينهما داالً عند
مستوى ( .)0.05كما ال توجد فروق دالة احصائيا بين متوسط درجات الطالبات في الدرجة
الكلية للذكاء االنفعالي ،وجميع أبعاده الفرعية تبعاً لمتغير التاصص الدراسي (علمي  -ادبي).
كما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة احصائياً عند مستوى ( )0.05بين متوسطات درجات
طالبات السنة الجامعية األولى ومتوسط درجات طالبات السنة الثالثة في بعد (تنظيم االنفعاالت)
لصالح طالبات السنة الثالثة .بينما ال توجد فروق بينهما في الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي
وابعاده الفرعية األارى .ووجود فروق دالة احصائياً عند مستوى ( )0.01بين متوسطات درجات
مرتفعات الذكاء االنفعالي ومتوسطات درجات منافضات الذكاء االنفعالي في إدراكهن ألساليب
المعاملة الوالدية في بعد (االرشاد والتوجيه) لكل من األب واألم لصالح مرتفعات الذكاء
االنفعالي .بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً بينهما في إدراكهن لبعدي(العقاب البدني  -وسحب
الحب) سواء أكان من األب أواألم.
وهدفت دراسة محمود ومطر ( )2003التعرف إلى عالقة أساليب المعاملة الوالدية بالذكاء
االنفعالي لدى االبناء .حيث تم تطبيق مقياس الذكاء االنفعالي ومقياس االتجاهات الوالدية في
التنشئة االجتماعية ،وذلك على عينة قوامها ( )120طالباً وطالبة من الصف الثاني الثانوي (60
ذكو اًر و 60اناثاً) .وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطيه موجبه دالة إحصائياً بين
أساليب المعاملة الوالدية السوية لكل من األب واألم (االستقالل والديمقراطية والتقبل) كما يدركها
االبناء وأبعاد الذكاء االنفعالي لديهم سواء لعينة الذكور أم لعينة اإلناث .في حين وجدت عالقة
ارتباطيه سالبة دالة احصائياً بين أساليب المعاملة الوالدية السالبة لكل من األب واألم (التسلط
والحماية الزائدة) كما يدركها االبناء وأبعاد الذكاء االنفعالي لديهم سواء لعينة االبناء الذكور
واإلناث معاً أواالبناء الذكور فقط أواإلناث فقط.
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التعقيب على الدراسات السابقة
تم التعقيب على الدراسات السابقة من وجهة نظر الباحث ،وكان في المقدمة تلك الدراسات
العربية واألجنبية التي بحثت موضوع الذكاء االنفعالي ،تليها الدراسات العربية واألجنبية التي

بحثت أساليب المعاملة الوالدية ،وتليها تلك الدراسات التي تناولت دراسة العالقة بين الذكاء
االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية.
أوال :التعقيب على الدراسات السابقة التي بحثت موضوع الذكاء االنفعالي
يتبين من االل عرض الدراسات السابقة أنها طبقت في بيئات عربية ،وأجنبية ،وعلى فئات

ُعمرية ماتلفة ،ومن االل االطالع على إجراءات ونتائج الدراسات السابقة يمكن استاالص
النتائج اآلتية:
يتضح من االل الدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة الذكاء االنفعالي وعالقته ببعض

المتغيرات النفسية والمعرفية واالنفعالية ،كما في دراسة المصدر ( ،)2007التي بحثت العالقة
بين الذكاء االنفعالي ومجموعة من المتغيرات االنفعالية تمثلت في وجهة الضبط وتقدير الذات

والاجل .ودراسة القاضي ( ،)2012التي بحثت عالقة الذكاء االنفعالي باالندماج الجامعي

والفروق في الذكاء االنفعالي لدى الطلبة المستجدين في كلية التربية جامعة تعز ،ودراسة ،علوان

والنواجحة ،)2013) ،التي بحثت الذكاء االنفعالي وعالقته باإليجابية لدى طلبة جامعة األقصى
بمحافظات غزة .ودراسة عبد العال عجوة ( ،)2002التي بحثت العالقة االرتباطية بين الذكاء

االنفعالي وكل من الذكاء المعرفي والعمر ،والتحصيل الدراسي ،والتوافق النفسي .ودراسة ليندلي

) ،)Lindley 2001التي بحثت عالقة الذكاء االنفعالي ببعض المتغيرات الشاصية مثل
(االنبساط ،والعصبية ،وتقدير الذات) .ودراسة اليزابيث أوستين

)،Elizabeth 2007

 ،)Austenالتي بحثت العالقة بين كل من التعاطف والذكاء االنفعالي والتفوق االكاديمي،
وفحص الفروق بين الجنسين في التعاطف والذكاء االنفعالي .ومعظم تلك الدراسات أكدت

نتائجها على ارتباط الذكاء االنفعالي ارتباطاً ايجابياً بعوامل النجاح والصحة النفسية واالنفعاالت
والمتغيرات النفسية االيجابية .أما فيما ياص المتغيرات المستقلة (الجنس ،مكان السكن،

التاصص ،المستوى الدراسي) التي تناولتها هذه الدراسات فإننا يمكن استاالص النتائج اآلتية

منها:

وأظهرت نتائج الدراسات السابقة فيما ياص متغير الجنس ااتالف في النتائج حيث الصت

نتائج كل من دراسة هارود وشير( ،)Harrod and Scheer 2005ودراسة علوان والنواجحة
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) ،)2013أنه توجد فروق دالة احصائياً بين الذكور واإلناث في الذكاء االنفعالي لصالح اإلناث.

وتوصلت دراسة المصدر( ،)2007ودراسة عبد اهلل ( ،)2008ودراسة كرانفورد وآارون

( ،)Cranford et al. 2005عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في
الذكاء االنفعالي لصالح الذكور .إضافة إلى أن كل من دراسة الجنيدي ( ،)2010ودراسة جودت

( ،)2007ودراسة موسى ( ،)2005ودراسة عبد العال عجوة (،)2002ودراسة ليندلي )2001

 ،)Lindleyتوصلت هذه الدراسات بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الذكاء
االنفعالي بين الذكور واإلناث.

أما فيما ياص متغير التاصص ,فقد الصت دراسة كل من القاضي ( ،)2012ودراسة الجنيدي

( ،)2010ودراسة عبد العال عجوة ( ،)2002ودراسة الهي ( ،)2009بأنه ال توجد فروق دالة
إحصائياً في الذكاء االنفعالي بين الطبلة وفقاً لمتغير التاصص (علمية  -إنسانية) .لكن دراسة
علوان والنواجحة ) ،)2013توصلت نتائجها إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة

التاصصات العلمية واألدبية في الذكاء االنفعالي لصالح طلبة التاصصات العلمية .أما دراسة

مشاقبه ( )2014أظهرت نتائجها عن وجود فروق دالة إحصائياً في الذكاء االنفعالي تعزى لنوع
التاصص ،لصالح التاصصات اإلنسانية.

كما أظهرت نتائج الدراسات السابقة فيما ياص متغير مكان السكن ااتالف في النتائج ،حيث

الصت نتائج دراسة الرشيدي ( ،)2010عن وجود فروق دالة احصائياً في مهارات (الوعي

االنفعالي ،الدافعية الذاتية ،إدارة انفعاالت اآلارين) تعزى الى متغير مكان اإلقامة (قرية -
مدينة) ،وقد كانت الفروق لصالح الطلبة ساكني المدينة .والصت نتائج دراسة هارود

وشير( ،)Harrod and Scheer 2005أنه ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين
معدالت الذكاء االنفعالي موقع السكن .كما أظهرت دراسة الجهني ( ,)2011عدم وجود تأثير

لمتغير مكان اإلقامة على الذكاء االنفعالي سواء لألبعاد أو الدرجة الكلية.

فكانت نتائج الدراسات السابقة فيما ياص متغير المستوى الدراسي كما يلي :حيث أسفرت النتائج

في دراسة مشاقبه ( )2014عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي تعزى
لمستوى السنة الدراسية .وتوصلت

دراسة الهي ( ،)2009بأنه ال توجد فروق ذات داللة

إحصائية على متوسطات درجات الذكاء االنفعالي وأبعاده الفرعية بين طالبات التعليم (الثانوي -

الجامعي) .وأيضاً توصلت دراسة بااري ( ،)2007بأنه توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى

( )0.05بين متوسطات درجات طالبات السنة الجامعية األولى ومتوسط درجات طالبات السنة
الثالثة في بعد (تنظيم االنفعاالت) لصالح طالبات السنة الثالثة .بينما ال توجد فروق بينهما في
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الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي وأبعاده الفرعية األارى .وأظهرت نتائج الدراسة هارود

وشير( )Harrod and Scheer 2005أنه ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين معدالت
الذكاء االنفعالي والعمر .وأظهرت نتائج دراسة عبد اهلل ( )2008بأنه وال توجد فروق في الذكاء

االنفعالي حسب مستوى التعليم .وأظهرت نتائج دراسة موسى ( ،)2005أنه وتوجد فروق في

الذكاء االنفعالي تبعاً للعمر.
أما فيما ياص نتائج الدراسات السابقة تبعاً لمتغير مستوى الدال فكانت كما يلي :أسفرت نتائج

دراسة عبد اهلل ( ،)2008عن عدم وجود عالقة بين الدال الشهري ودرجة الذكاء االنفعالي.

أما فيما ياص نتائج الدراسات السابقة تبعاً لمتغير الجامعة ,فكانت كما يلي :كشفت نتائج دراسة
كرانفورد وآارون ( ،)Cranford et al. 2005عن عدم وجود فروق في الذكاء االنفعالي بين

الطلبة يعزى للجامعة .كما أظهرت دراسة الجهني ( ,)2011عدم وجود تأثير لمتغير الجامعة
على الذكاء االنفعالي سواء لألبعاد أم الدرجة الكلية.

ثانيا -التعقيب على الدراسات التي تناولت أساليب المعاملة الوالدية
يتبين من االل عرض الدراسات السابقة ألساليب المعاملة الوالدية بأنها لقيت اهتمام كبير من

قبل الباحثين حيث أنها طبقت في بيئات عربية ،وأجنبية ،وعلى فئات ُعمرية ماتلفة ،ومن االل
االطالع على إجراءات ونتائج الدراسات السابقة يمكن استاالص النتائج اآلتية:
دراسة أبو مرق وأبو عقيل ) ،)2012وتبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائياً في أبعاد
أساليب التنشئة الوالدية في كل من (الجنس ،مستوى الدال ،المستوى التعليمي ،الكلية ،مكان

السكن) .ودراسة الدويك ) ،)2008أشارت نتائجها عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين

متوسط درجات األطفال األكثر تعرضاً لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال ومتوسط درجات األطفال

األقل تعرضاً لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال في الذكاء االنفعالي .ووجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط درجات األطفال الذكور ومتوسط درجات األطفال اإلناث على مقياس سوء

المعاملة واإلهمال .ودراسة عابدين ( ،)2009قد أشارت نتائجها إلى أن االتجاهات الوالدية كما
يدركها الطلبة في نموذج األب واألم (ديمقراطي) ،وتميل إلى الحماية الزائدة في نموذج األم والى
اإلهمال في نموذج األب .وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات

استجابات الطلبة تبعاً للجنس لصالح اإلناث مقارنة مع الذكور ،وتبعاً لفرع الدراسة لصالح الفرع

العلمي في بعد الديمقراطية  -التسلط ،ولفرع العلوم اإلنسانية في بعد الحماية الزائدة  -اإلهمال،

وتبعاً للمستوى االقتصادي في بعد الديمقراطية  -التسلط لصالح ابناء األسر ذات الدال
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المتوسط والدال فوق المتوسط مقارنة مع ذوي الدال المنافض ،وتبعاً للمستوى التعليمي لألب

في بعد الديمقراطية  -التسلط أيضاً لصالح ذوي المستوى التعليمي األعلى ،بينما لم تكن هناك

فروق دالة احصائيا تبعا لمتغير المستوى التعليمي لألم.

والصت دراسة بريعم ( ،)2011إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين إدراك االبناء ألساليب

معاملة األب (التفرقة ،التحكم والسيطرة ،التذبذب) في المعاملة وشعورهم باألمن النفسي ،كذلك

وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين إدراك االبناء ألسلوب المعاملة السوية لألب وبين شعورهم

باألمن النفسي .ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث من االبناء في إدراك

بعض أساليب معاملة األب ،وعدم وجودها في إدراك أساليب المعاملة األارى .ودراسة عشوي

ودويري ) ،)2006وقد وجدت الدراسة بأن هناك ارتباط سلبي ودال إحصائياً بين أسلوب المعاملة
الوالدية الديمقراطي المدرك لدى االبناء واضطراب الهوية واالكتئاب والسلوك لديهم ،كما لم تجد

الدراسة فروق ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاملة الوالدية (الديمقراطي -المتسلط-
المتساهل) والمستوى االقتصادي لألسرة .ودراسة شوامرة ( )2008أشارت نتائجها إلى وجود

فروق ذات داللة إحصائية في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها الطلبة تعزى لمتغيرات الدراسة

وهي (النوع االجتماعي ،التاصص ،المستوى التعليمي لألب واالم ،معدل الدال الشهري ،مكان
السكن ،ونوع المدرسة).
ثالثا -التعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت العالقة بين الذكاء االنفعالي وأساليب
المعاملة الوالدية:
يتضح من االل تتبع الدراسات السابقة التي بحثت العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والذكاء

االنفعالي بأنها تناولت متغيرات البحث من زوايا ماتلفة ،وقد يعود هذا إلى ااتالف التوجهات
النظرية للباحثين ،وكذلك للطرق المنهجية البحثية والعينات المستادمة ،حيث تناول بعض

الباحثين طلبة المدارس ,بينما تناول بعضهم اآلار طلبة الجامعات .أكدت بعض الدراسات
السابقة ومنها دراسة اضر ) ،(2010ودراسة الهي ( ،)2009ودراسة محمود ومطر (،)2003

ودراسة بااري ( ،)2007ودراسة الرشيدي ،)2010( ،بأن أساليب المعاملة الوالدية التي تتسم
بالديمقراطية ،واالستقاللية ،والتقبل ،التوجيه واالرشاد ،توجد عالقة ارتباطية إيجابية بينها وبين

الذكاء االنفعالي ,وأن أساليب المعاملة الوالدية الذي تتسم بالتسلط ،والحماية الزائدة ،وسحب

الحب ،والعقاب البدني ،تربطها عالقة عكسية مع الذكاء االنفعالي.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
 1.3تمهيد
يتضمن هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ،ومجتمعها وعينتها .كما يعطي وصفاً مفصالً ألداتا
الدراسة وصدقهما وثباتهما ،وكذلك إجراءات الد ارسة والمعالجة اإلحصائية التي استادمها الباحث

في استاالص نتائج الدراسة الحالية.

 2.3منهج الدراسة
استناداً إلى طبيعة الدراسة وأهدافها استادم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي،
وذلك لمالئمته ألغراض الدراسة ،من االل رصد وتحليل واقع مشكلة الدراسة كما هي في الواقع

ووصفها ،وتفسيرها ،والتركيز على تصنيف المعلومات وتنظيمها والتعبير عنها كماً وكيفاً ،مما
يسهل فهم العالقة بين مكونات الظاهرة المراد دراستها.

 3.3مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من كافة الطلبة الملتحقين بالجامعات التقليدية في الضفة الغربية االل

الفصل الدراسي األول من العام الدراسي ( ،)2016/2015البالغ عددهم ( )75178طالباً
وطالبة الدليل ،وذلك كما هو مبين في الجدول (( )1.3و ازرة التربية والتعليم العالي ،الدليل

اإلحصائي السنوي  2015/2014لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ،رام اهلل ،فلسطين).
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حسب الملاص العام لإلحصائيات لمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني للعام األكاديمي

 2015/2014بلغ عدد المؤسسات المعتمدة والمراصة  52مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي:
 14 جامعة تقليدية.
 جامعة واحدة تعليم مفتوح.
 19 كلية جامعية.

 18 كلية مجتمع متوسط.
مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية
يوجد في الضفة الغربية ( (33مؤسسة تعليم عالي موزعة كالتالي:
 9 جامعات تقليدية.
 13 كلية جامعية.

 11 كلية مجتمع متوسطة.
جدول ( )1.3توزيع الطلبة في الجامعات التقليدية في الضفة الغربية.
الرقم

اسم الجامعة

ذكر

أنثى

المجموع

1

جامعة الاليل

1827

5356

7186

2

جامعة بوليتيكنك فلسطين

2237

1848

4085

3

جامعة بيت لحم

644

2338

2982

4

جامعة القدس

4680

5737

10417

5

جامعة بيرزيت

3843

6857

10700

6

جامعة النجاح الوطنية

8816

13043

21859

7

الجامعة العربية االمريكية

3717

4237

7954

8

جامعة فلسطين التقنية اضوري

3153

3048

6201

9

جامعة فلسطين

3080

717

3797

31997

43181

75178

المجموع

المصدر :و ازرة التربية والتعليم العالي ،الدليل اإلحصائي السنوي  2015/2014لمؤسسات
التعليم العالي الفلسطيني ،رام اهلل ،فلسطين.
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 4.3عينة الدراسة
 1.4.3عينة الدراسة االستطالعية
قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية من داال مجتمع الدراسة من اارج

عينة الدراسة األساسية ،بهدف تجريب أدوات الدراسة وتطبيقاً لتجربة فهم األلفاظ ومعرفة مدى

وضوح الفقرات ،وللتحقق من صدق وثبات األدوات قبل تطبيقها نهائياً على العينة النهائية،
وللوقوف على الوقت الذي يستغرقه تعبئة األدوات .وقد كانت نتائج تحليل معامل الثبات لمقياس

الذكاء االنفعالي ( ،)0.83ولمقياس اساليب المعاملة الوالدية( ،)0.89وهي قيم تسمح بإجراء

الدراسة .وقد تمثلت عينة الدراسة االستطالعية لمقياس الذكاء االنفعالي من ( )49طالب وطالبة،

وتمثلت عينة الدراسة االستطالعية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية من ( )130طالب وطالبة

من طلبة الجامعات الفلسطينية.

 2.4.3عينة الدراسة الساسية
استادم الباحث العينة العشوائية الطبقية الاتيار عينة الدراسة ،حيث قام الباحث بااتيار أفراد
العينة بطريقة تمثل أو تعكس نسبتهم في مجتمع الدراسة من حيث اسم الجامعة والجنس.

وللحصول على عينة الدراسة للبحث الحالي تم ااتيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة بواسطة

القرعة ،امس جامعات من الجامعات التقليدية في الضفة الغربية ،ومن ثم ااتير أفراد العينة
الدراسة من داال كل جامعة حسب طريقة العينة العشوائية الطبقية ,حيث تضمن هذه الطريقة

ااتيار أفراد العينة بما يتناسب مع حجم العينة ،وبنفس الوقت كان االاتيار عشوائياً لهذه النسبة

المحددة .تكونت عينة الدراسة من ( )1044طالباً وطالبة من طلبة الجامعات التقليدية في الضفة
الغربية كما هو موضح في جدول ( ,)2.3حيث تمثل العينة ما نسبته ( )0.0139من المجتمع

االصلي.
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جدول ( )2.3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس واسم الجامعة.
اسم الجامعة

الجنس

عدد الطالب

النسبة المئوية

ذكر

130

% 44.8

اثى

160

% 55.2

ذكر

53

% 26.5

انثى

147

% 73.5

ذكر

107

% 35.8

انثى

192

% 64.2

ذكر

18

% 21.7

انثى

65

% 78.3

ذكر

88

% 51.2

انثى

84

% 48.8

ذكر

396

% 37.9

انثى

648

% 62.1

جامعة القدس
جامعة الاليل
جامعة بيرزيت
جامعة بيت لحم
جامعة الاضوري
المجموع الكلي

المجموع

النسبة المئوية

290

%27.8

200

%19.2

299

%28.6

83

%8.0

172

%16.5

1044

%100

والجداول التالية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة (الجنس ،مكان السكن،
التاصص ،المستوى الدراسي ،مستوى دال األسرة ،اسم الجامعة).
 .1متغير الجنس
جدول رقم ( )3.3أفراد عينة الدراسة حسب الجنس.
الجنس

حجم العينة

النسبة المئوية

ذكر

396

%37.9

انثى

648

%62.1

المجموع

1044

%100.0
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 .2متغير مكان السكن
جدول ( )4.3أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن.
مكان السكن

حجم العينة

النسبة المئوية

مدينة

474

%45.4

قرية

470

%45.0

مايم

100

%9.6

المجموع

1044

%100.0

 .3متغير التخصص
جدول ( )5.3أف ارد عينة الدراسة حسب التخصص.
التخصص

حجم العينة

النسبة المئوية

علوم انسانية

637

%61.0

علوم تطبيقية

407

%39.0

المجموع

1044

%100.0

 .4متغير المستوى الدراسي
جدول ( )6.3أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي.
المستوى الدراسي

حجم العينة

النسبة المئوية

سنة أولى

248

%23.8

سنة ثانية

217

%20.8

سنة ثالثة

284

%27.2

سنة رابعة

295

%28.2

المجموع

1044

%100.0
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 .5متغير دخل السرة
جدول ( )7.3أفراد عينة الدراسة حسب المستوى دخل السرة.
مستوى دخل السرة

حجم العينة

النسبة المئوية

من  1000الى  2000شيكل

177

%17.0

اكثر من  2000الى  3500شيكل

345

%33.0

اكثر من  3500الى  5000شيكل

266

%25.5

اكثر من  5000شيكل

256

%24.5

المجموع

1044

%100.0

 .6متغير اسم الجامعة
جدول ( )8.3أفراد عينة الدراسة حسب اسم الجامعة

اسم الجامعة

حجم العينة

النسبة المئوية

جامعة القدس

290

%27.8

جامعة الاليل

200

%19.2

جامعة بيرزيت

299

%28.6

جامعة بيت لحم

83

%8.0

جامعة فلسطين التقنية الاضوري

172

%16.4

المجموع

1044

%100.0

 5.3أدوات الدراسة
استادام الباحث في الدراسة الحالية االستبانة كأداة لجمع البيانات ،فبالرجوع إلى األدبيات

السابقة ولفحص موضوع الدراسة (الذكاء االنفعالي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة
الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية) ،استادم الباحث استبانة تكونت من ثالثة أقسام رئيسية

كاآلتي:
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 .1المتغيرات المستقلة.

 .2مقياس الذكاء االنفعالي.
 .3مقياس أساليب المعاملة الوالدية.
 1.5.3المتغيرات المستقلة
شمل هذا الجزء ستة متغيرات وهي "الجنس ،مكان السكن ،التاصص ،المستوى الدراسي ،مستوى

دال األسرة ،اسم الجامعة".

 2.5.3مقياس الذكاء االنفعالي
استادم الباحث مقياس الذكاء االنفعالي لسكوت وآارون ( (Schutte et al. 1998لقياس
الذكاء االنفعالي ،ويتكون المقياس من ( )33فقرة تقيس مستوى الذكاء االنفعالي لدى الفرد ،كما
ورد في رسالة (الجندي ،)2010 ،الذي تم تطبيقه على نفس المجتمع الفلسطيني.
وقد أُعد هذا المقياس في ضوء نموذج ماير وسالوفي ( )1990في الذكاء االنفعالي والذي يقترح
أن الذكاء االنفعالي قدرة عقلية ،ويتكون في تقييم االنفعاالت في الذات وفي اآلارين ،التعبير
عن االنفعاالت ،تنظيم أوضبط االنفعاالت في الذات واآلارين ،وتوظيف االنفعاالت في حل

المشاكل .وقد استادم المقياس على نطاق واسع في العديد من الدراسات التي بحثت العالقة بين
الذكاء االنفعالي والعديد من المتغيرات (الجنيدي.)2010 ،
وأجرى سكوت وآارون ) (1998مجموعة من الدراسات إلعداد مقياس للذكاء االنفعالي وتطوره
من مقاييس زمالئهم الذين اعتمدوا في بناء مقاييسهم وفقاً لنموذج سالوفي وماير .وكانت الصورة

األولية مكونة من ( )62عبارة ،ويطلب من المستجيبين االستجابة على مقياس يمتد من موافق

بشدة إلى غير موافق بشدة ،فقد طبقت تلك الصورة على ) (346مشاركاً ،وأجرى تحليالً عاملي

الستجاباتهم وتدويرها تدوي اًر متعامداً .وكانت النتائج تشير إلى أن العبارات متشبعة على أربعة
عوامل ،إال أنه قد تشبعت ( )33عبارة على العامل األول ،بينما وزعت باقي العبارات على ثالثة
عوامل ،وكانت تشبعات معظم تلك العبارات منافضة .وتبين لسكوت وزمالئه أن العبارات

المشبعة على العامل األول تمثل األبعاد الفرعية للذكاء الوجداني ،كما أشار إليها سالوفي وماير،

لذلك اعتمدوا في صورتهم النهائية على العبارات المشبعة على العامل األول وعددهم ()33
عبارة .وقد قام السمدوني بترجمة تلك العبارات العربية وصياغتها بأسلوب مناسب وتحقق من

اصائصه السيكومترية للمقياس (السمادوني.)2007 ،
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ويتكون مقياس الذكاء االنفعالي من أربعة مجاالت كما هي موضحة في جدول (.)9.3
جدول ( )9.3مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي والفقرات التي تشكل كل مجال.
الفقرات

المجال
إدراك االنفعاالت

33، 32، 29، 25، 22، 19، 5، 9، 15،18

إدارة االنفعاالت الذاتية

2، 3، 10، 12، 14، 21، 23، 28،31

إدارة انفعاالت اآلارين

1، 4، 11، 13، 16، 24، 26،30

توظيف االنفعاالت

6، 7، 8، 17، 20،27

حيث يستجيب المفحوص على المقياس لكل فقرة من فقرات المقياس من االل االاتيار من سلم

استجابة اماسي وهي (موافق بشدة ،موافق ،ال أدري ،معارض ،معارض بشدة) .بحيث تأاذ

الدرجات التالية ( )5،4،3،2،1على التوالي ،حيث يكون الحد األدنى للدرجة الكلية ( )33والحد

األقصى ( ،)165مع المالحظة إلى أن كل من الفقرات التالية ( )5،28،33هي فقرات سالبة

تأاذ عكس الترميز ،حيث تاتلف اإلجابة عليها عن بقية البنود وتكون عكس التصحيح الكلي

لبنود المقياس ،حيث تكون قيمة موافق بشدة ( )1وموافق ( )2وال أدري ( )3ومعارض ()4

ومعارض بشدة ( .)5وبناء عليه يتم تحديد مستوى الذكاء االنفعالي للفرد من االل حساب
متوسط استجابة المفحوص على فقرات المقياس بشكل كامل (الدرجة الكلية) .وبعد حساب الوقت

الذي يستغرقه المفحوص لإلجابة على فقرات المقياس تبين أنه يستغرق بمتوسط ) )6دقائق

لإلجابة على األداة ككل.

الخصائص السيكومترية لمقياس الذكاء االنفعالي
أوال :الصدق
تم التأكد من صدق المقياس في بيئته األصلية التي أُعد فيها من قبل ُمعد المقياس ،حيث أن
مقياس الذكاء االنفعالي يرتبط بالمقاييس التي تقيس جوانب نوعية للوعي والتعبير االنفعالي،
والنظرة المنفتحة والمزاج السيئ (المكتئب) ،والقدرة على تنظيم االنفعاالت واالندفاعية .وفي ضوء

ذلك طبق سكوت وزمالئه مجموعة من المقاييس على ( )25مشاركاً ,هي :مقاييس التبلد

العاطفي لتايلور والذي يقيس الصعوبات أو المشاكل في تحديد ووصف المشاعر .وااتبار

االتصال الوجداني لفريد مان والذي يقيس التعبيرات غير اللفظية للشاص ،ومقياس التوجه نحو
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الحياة ،ومقياس زونج لقياس المزاج االكتئابي (السيئ) .وكانت معامالت االرتباط على الترتيب:

( )0.43 ،0.52 ،0.39 ،0.65-وتلك القيم دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.05

كما قام الباحثون بدراسة الفروق بين األفراد الممارسين للعالج النفسي ومجموعة أارى من غير

الممارسين لهذا العالج في الذكاء االنفعالي ،عند كل من ( )38فرداً ،حيث بلغ متوسط درجات

الممارسين ( (134.92وانحراف معياري ) ،(17.71وقد بلغت قيمة "ت") ،)20.25وتلك قيمة

دالة احصائياً (السمادوني.)2007،

وقد طبق هذا المقياس على البيئة الفلسطينية والتحقق من الاصائص السيكومترية للمقياس حيث

قامت (الجنيدي ) 2010 ،بالتأكد من صدق وثبات المقياس على البيئة الفلسطينية حيث
استارجت داللة الصدق من االل حساب معامالت االرتباط بيرسون بين درجة كل فقرة مع

الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي له هذه الفقرة في مقياس الذكاء االنفعالي ،وحساب معامالت

االرتباط بيرسون بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس ،حيث تبين من قيم مصفوفة
االرتباط أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0.05
أما في الدراسة الحالية ,فقد تحقق من صدق المقياس بالطرق اآلتية:
 -1صدق المحكمين
جرى التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي الابرة

واالاتصاص ،كما هو موضح في ملحق ( ،)4.6وذلك لتعديل ما يرونه مناسباً على بنود

المقياس ،إما بالحذف أو اإلضافة أو التعديل ،حيث أبدوا عدداً من المالحظات التي أاذت بعين

االعتبار عند إاراج األداة بشكلها النهائي.

 -2صدق البناء باستخدام التحليل العاملي
التحليل العاملي أسلوب إحصائي يعمل على تجميع متغيرات ذات طبيعة واحدة في تركيبة

متجانسة مرتبطة داالياً فيما بينها ،وهو يشمل كل أنواع الصدق ،ويؤدي إلى االتساق الداالي.
ونقول بأن الفقرة مرتبطة بالبعد (متشبعة) إذا كانت ( )r=0.30أوأكثر ،واذا كانت  rأقل من

) )0.30نستبعد الفقرة (فرج.)2012 ،

أجريت دراسة استطالعية على عينة من المبحوثين للتحقق من صدق أداة الدراسة وقدرتها على
قياس الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية .حيث أاذت عينة
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استطالعية تكونت من ( )49طالباً وطالبة من جامعة القدس للتأكد من صدق وثبات مقياس
الذكاء االنفعالي .وللتحقق من صدق مقياس الذكاء االنفعالي ,أجري تحليل عاملي لفقرات
المقياس كما هو موضح في جدول (.)10.3
جدول ( )10.3نتائج التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات مقياس الذكاء االنفعالي.
رقم

الفقرة

الفقرة
1
2

أعرف متى أتكلم عن مشاكلي الااصة لآلارين.
عندما تواجهني صعوبات أتذكر انه في وقت ما واجهتني صعوبات مماثلة

وتغلبت عليها.

التشبع
0.78
0.66

3

اتوقع أن أنجز بشكل جيد معظم األشياء التي أحاول انجازها.

0.72

4

يثق اآلارين بي بسهولة.

0.75

5

أجد صعوبة في فهم رسائل اآلارين غير اللفظية.

0.57

6

بعض األحداث المهمة في حياتي ،دفعتني إلى إعادة تقييم ما هومهم وما
هوغير مهم.

0.81

7

عندما يتغير مزاجي فإنني أرى إمكانيات جديدة.

0.79

8

تعد العواطف بعض األشياء التي تجعل حياتي ذات قيمة.

0.69

9

أنا مدرك لعواطفي التي أمر بها.

0.74

10

أتوقع حدوث األشياء اإليجابية.

0.75

11

أحب أن أشارك اآلارين عواطفي.

0.63

12

عندما أمر بابرة عاطفية إيجابية أعرف كيف أجعلها تدوم.

0.77

13

أنظم األحداث التي يستمتع بها اآلارين.

0.78

14

أبحث عن األنشطة التي تجعلني سعيداً.

0.75

15

أدرك معنى الرسائل غير اللفظية التي أرسلها لآلارين.

0.73

16

أقدم نفسي بطريقة تترك انطباعاً إيجابياً لدى اآلارين.

0.78

17

عندما يكون مزاجي جيداً فإنني أحل المشاكل بسهولة.

0.62

18

أدرك عواطف اآلارين بالنظر إلى وجوههم.

0.74

19

أدرك لماذا تتغير عواطفي.

0.82

20

عندما يكون مزاجي جيداً فإنني أارج بأفكار جديدة.

0.72
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رقم

الفقرة

الفقرة

التشبع

21

أتحكم في انفعاالتي.

0.80

22

أعرف عواطفي حينما أمر بها.

0.83

23

أزيد من دافعيتي من االل تصوري للنتائج اإليجابية ألعمال أقوم بها.

0.80

24

أمدح اآلارين عندما يقومون بعمل جيد.

0.67

25

أفهم الرسائل الغير لفظية التي يرسلها اآلارين.

0.85

26

عندما يابرني شاص عن حدث مهم في حياته أشعر وكأنني مررت بنفس
الحدث.

0.77

27

عندما أشعر بتغير في عواطفي أميل إلى طرح أفكار جديدة.

0.82

28

عندما يواجهني تحد فأنني أستسلم ألنني أعتقد أنني سأفشل.

0.70

29

أدرك ما يشعر به اآلارين بمجرد النظر اليهم.

0.77

30

أساعد اآلارين على الشعور بشكل أفضل عندما يكون مزاجهم سيء.

0.68

31

استادم مزاجي الجيد ألساعد نفسي في االستمرار في المحاولة لمواجهة

الصعوبات.

0.73

32

أعرف مشاعر اآلارين من االل االستماع إلى نبرات أصواتهم.

0.77

33

من الصعب علي أن أفهم كيف يشعر اآلارين بالطريقة التي يشعرون بها.

0.78

تشير المعطيات الواردة في جدول ( )10.3أن جميع قيم فقرات المقياس احتوت على تشبعات

مقبولة ،ومعامل االرتباط لجميع الفقرات أكبر من ) (0.3وهي دالة احصائياً ،مما يشير على

أنها تشترك معاً لقياس الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وأنها
قادرة على قياس ما وضعت من أجل قياسه.

 -2صدق االتساق الداخلي
تم التحقق من الصدق من االل حساب معامل االرتباط بيرسون ()Pearson Correlation
بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لكل بعد التي تنتمي له هذه الفقرة في مقياس الذكاء

االنفعالي ،االل عينة الدراسة االساسية البالغة ( )1044طالباً وطالبة من طلبة الجامعات

الفلسطينية في الضفة الغربية ,كما هو موضح في جدول (.)11.3
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جدول ( )11.3نتائج معامل اال رتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة ارتباط فقرات
مقياس الذكاء االنفعالي مع البعد التي تنتمي له الفقرة.

بعد إدراك االنفعاالت
رقم
الفقرة
18
15
9
5
19
22
25
29
32
33

بعد إدارة انفعاالت اآلخرين

مستوى الداللة

رقم

االحصائية

الفقرة

0.001

1

0.001

4

0.001

11

0.001

13

0.001

16

0.001

24

**.677

0.001

26

0.001

30

.638

0.001

.548

0.001

معامل اال رتباط
**

.703

**.634
**.586
**.547
**.524
**.592
**.696
**
**

بعد إدارة االنفعاالت الذاتية
رقم

مستوى الداللة
االحصائية

الفقرة

2

**.558

0.001

6

3

**.597

0.001

7

10

**.580

0.001

8

12

**.587

0.001

17

14

**.554

0.001

20

21

**.531

0.001

27

23

**.574

0.001

28

**.555

0.001

31

**.611

0.001

الفقرة

**

.510

**.573
**.562
**.632
**.619
**.507
**.602
**.559

االحصائية
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

بعد توظيف االنفعاالت
رقم

معامل اال رتباط

معامل اال رتباط

مستوى الداللة

** دالة عند مستوى 0.01
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معامل اال رتباط
**.483
**.637
**.560
**.609

مستوى الداللة
االحصائية
0.001
0.001
0.001
0.001

**.627

0.001

.611

0.001

**

يالحظ من جدول ( )11.3أن قيم مصفوفة معامالت االرتباط بين كل فقرة مع الدرجة الكلية لكل

بعد من أبعاد الذكاء االنفعالي ،تتمتع بداللة احصائية عند مستوى الداللة ) )0.05وعليه فإن كل
فقرة مرتبطة في المجال التي تنتمي إليه وهي قادرة على قياس ما وضعت من أجل قياسه.
كما تم قياس ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس الذكاء االنفعالي مع الدرجة الكلية لمقياس الذكاء

االنفعالي ،والجدول ( )12.3يوضح ذلك:

جدول ( .)12.3نتائج معامل اال رتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة ارتباط فقرات
مقياس الذكاء االنفعالي مع الدرجة الكلية لألداة.
رقم

معامل

الفقرة

اال رتباط

1

**.467

2
3
4
5
6

مستوى

رقم

معامل

الفقرة

اال رتباط

0.001

12

**.537

0.001

13

0.001

14

0.001

15

0.001

16

**.433

0.001

17

0.001

18

**.532
**.513
**.469
**.405
**.396

الداللة
االحصائية

مستوى

رقم

معامل

الفقرة

اال رتباط

0.001

23

**.490

0.001

24

0.001

25

0.001

26

0.001

27

**.629

0.001

28

0.001

29

**.548
**.456
**.539
**.610
**.542

الداللة
االحصائية

**.447
**.619
**.480
**.417
**.420

مستوى
الداللة
االحصائية
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

**.597

0.001

8

.453

0.001

19

.503

0.001

30

.523

0.001

9

.548

0.001

20

.509

0.001

31

.535

0.001

10

.465

0.001

21

.417

0.001

32

.572

0.001

0.001

22

0.001

33

7

11

**
**
**

**.415

**
**
**

**.579

**
**
**

**.468

0.001

** دالة عند مستوى 0.01
يالحظ من جدول ( )12.3أن جميع قيم مصفوفة ارتباط فقرات مقياس الذكاء االنفعالي مع

الدرجة الكلية لمقياس الذكاء االنفعالي كانت دالة إحصائياً ،مما يشير إلى االتساق الداالي

لفقرات األداة وأنها تشترك معاً في قياس درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية

في الضفة الغربية.
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كما تم حساب معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationبين أبعاد المقياس والدرجة

الكلية للمقياس كما هو موضح في جدول (.)13.3

جدول ( )13.3نتائج معامل اال رتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة ارتباط مجاالت
مقياس الذكاء االنفعالي مع الدرجة الكلية للمقياس.
الرقم

مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي

معامل اال رتباط

مستوى الداللة

1

إدراك االنفعاالت

**.886

0.001

2

إدارة االنفعاالت الذاتية

**.842

0.001

3

إدارة انفعاالت اآلارين

**.857

0.001

4

توظيف االنفعاالت

**.774

0.001

** دالة عند مستوى 0.01
يتضح من جدول ( )13.3أن جميع قيم مصفوفة ارتباط مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي مع

الدرجة الكلية كانت دالة احصائياً مما يشير إلى االتساق الداالي لمجاالت المقياس ،وأنها
تشترك معاً في قياس الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ثانيا :ثبات مقياس الذكاء االنفعالي
لحساب ثبات المقياس في بيئته األصلية ،قام معد المقياس باستادام ثبات االتساق الداالي،

باستادام معامل الثبات كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaعلى عينة من المجتمع من طلبة

الجامعات في الواليات المتحدة األمريكية قوامها ( )346مشاركاً ،حيث بلغ معامل الثبات

(.)0.90

وفي دراسة (الجندي )2010 ،على البيئة الفلسطينية تم حساب ثبات أداة الدراسة ككل باستادام

ثبات االتساق الداالي لفقرات األداة باستادام معادلة ثبات كرونباخ الفا على عينة الدراسة حيث
بلغ الثبات ( )0.74عند الدرجة الكلية لمقياس الذكاء االنفعالي.

وحسب ثبات مقياس الذكاء االنفعالي في الدراسة الحالية على العينة االستطالعية بطريقة

االتساق الداالي بحساب معادلة ثبات كرونباخ الفا ( )Cronbach's Alphaلفقرات الذكاء
االنفعالي ،وقد جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم (.)14.3
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جدول ( )14.3نتائج معادلة الثبات كرونباخ الفا ( )Cronbach's Alphaلمقياس الذكاء
االنفعالي.
عدد الفقرات

كرونباخ ألفا

33

.83

تشير المعطيات الواردة في الجدول ( )14.3أن مقياس الذكاء االنفعالي يتمتع بدرجة جيدة من

الثبات تسمح بإجراء هذه الدراسة.

 3.5.3مقياس أساليب المعاملة الوالدية
قام البحث بتطوير أساليب المعاملة الوالدية الااص بهذه الدراسة ،ضمن الاطوات التالية:
 .1اطلع الباحث على األدب التربوي والعديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع
الدراسة.

 .2قام الباحث باالطالع على عدة مقاييس التي أفادته كثي اًر في التعرف إلى األبعاد
وصياغة الفقرات ومنها:
أ .مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء (موسى.)2003 ،
ب .مقياس اتجاهات التنشئة الوالدية كما يدركها االبناء (السقار )1984 ،كما هو وارد
في دراسة (شوامرة.)2008 ,

ت .مقياس التنشئة الوالدية "المتقبل الديمقراطي  -المتسلط الرافض" (الرشيدي.)2013 ،
ث .اساليب المعاملة الوالدية الااطئة (قاسم.)2013 ،

ج .مقياس اساليب المعاملة الوالدية (جبريل )1989 ،كما هو وارد في دراسة (البلوي,
.)2011

ح .مقياس المعاملة الوالدية لطالب المدارس الثانوية والجامعات (عبد الرحيم
والمغيصيب.)1991 ،

 .3قام الباحث بمقابلة مجموعة من اآلباء واألمهات واألبناء وسؤالهم عن أكثر األساليب

المعاملة الوالدية المنتشرة في المجتمع الفلسطيني ،حيث قام الباحث بطرح سؤال مفتوح
حول أهم األساليب المعاملة الوالدية في المجتمع الفلسطيني حيث تم توجيه هذا السؤال

إلى ( )20من اآلباء واألمهات و( )20طالب وطالبة من طلبة الجامعات.
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 .4بعد االطالع على المقاييس سابقة الذكر وجمع اجابات اآلباء واألمهات والطلبة على

السؤال المفتوح استطاع الباحث أن يحصر أكثر اساليب المعاملة الوالدية في المجتمع
الفلسطيني شيوعاً (حسب رأي الباحث) وهي:

)1

أسلوب الحماية الزائدة.

)5

األسلوب الديمقراطي.

)3
)7

)2

أسلوب اثارة االلم النفسي.

)6

أسلوب التسلط.

أسلوب التذبذب في المعاملة.

)4

اسلوب اإلهمال.

)8

أسلوب التفرقة والتمييز في المعاملة.

أسلوب الدالل الزائد.

 .5قام الباحث بتحديد وصياغة العبارات الااصة بكل مجال من مجاالت المقياس والتي
بلغت ( )10فقرات لكل مجال.

 .6بعد ذلك تم إعداد المقياس بصورته األولية حيث تكون في شكله االجمالي من ()80
عبارة بواقع ( )10عبارات لكل مجال من مجاالت المقياس الثمانية التي شملها المقياس،
واالستجابة حسب مقياس ليكرت الاماسي (دائماً ،كثي اًر ،أحياناً ،قليالً ،ناد اًر).

 .7بعد ذلك تم عرض المقياس على ( )10من المحكمين من السادة أعضاء هيئة التدريس
في جامعة القدس وجامعة بيت لحم وجامعة الاليل كما هو موضح في ملحق رقم

(.)4.6

 .8بعد عرض المقياس على المحكمين أاذ الباحث بآراء المحكمين حيث أشار بعض
المحكمين إلى أن هناك بعض العبارات طويلة من ناحية العدد والصياغة فقام الباحث

بتعديل المقياس حسب آراء المحكمين.

 .9ااتيار عينة استطالعية من طلبة الجامعات من مجتمع الدراسة من اارج عينة الدراسة
بهدف:

أ .التعرف على مدى فهم المفحوص واستيعابهم لتعليمات المقياس.
ب .التعرف على مدى إمكانية تطبيق المقياس في الجامعات في ضوء اإلمكانيات المتاحة.
ج .التحقق من الاصائص السيكومترية للمقياس.

وقام الباحث بحساب الوقت الذي يستغرقه المفحوص في تعبئة االستبانة وكانت االستبانة
بصورتها األولية تستغرق من ( )10إلى ( )15دقيقة .إضافة إلى أنه تم تعديل االستبانة حسب

مالحظات الطلبة على هذه االستبانة.

 .10قام الباحث بالتحقق من الاصائص السيكومترية للمقياس بحساب ثبات المقياس بواسطة
معادلة ( .)Cronbach's Alphaوالتحقق من صدق المقياس باستادام التحليل العاملي
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( ،)Factor Analysisوتم استبعاد مجال "اسلوب االهمال" لعدم تشبع الفقرات على
هذا المجال ،إضافة إلى استبعاد الفقرات التي كان تشبعها أقل من ( )0.30على

المجاالت األارى كماهو موضح في جدول (.)16.3

 .11صياغة المقياس بصورته النهائية وذلك بالط العبارات بحيث تكون العبارة رقم ()1
ااصة بالبعد اثارة االلم النفسي ،والعبارة رقم ( )2ااصة ببعد التفرقة والتمييز ،والعبارة

()3ااصة ببعد الحماية الزائدة ،والعبارة رقم ( )4ااصة ببعد التسلط ،والعبارة رقم ()5
ااصة ببعد األسلوب الديمقراطي ،والعبارة رقم ( )6ااصة ببعد عدم االتساق والتذبذب،

والعبارة رقم ( )7ااصة ببعد التدليل الزائد كما هوموضح في ملحق رقم (.)1.2.6
جدول ( )15.3توزيع العبارات على مقياس اساليب المعاملة الوالدية بصورته النهائية.
الرقم

ارقام العبارات

المقياس الفرعي (البعد)

عدد العبارات

1

أسلوب إثارة أللم النفسي

42، 36، 29، 22، 15،8،1

7

2

أسلوب التفرقة والتمييز

43، 37، 30، 23، 16، 9،2

7

3

أسلوب الحماية الزائدة

44، 38، 31، 24، 17، 10،3

7

4

أسلوب التسلط

45، 39، 32، 25، 18، 11،4

7

5

السلوب الديمقراطي

46، 40، 33، 26، 19، 12،5

7

6

أسلوب عدم االتساق "التذبذب"

47، 41، 34، 27، 20، 13،6

7

7

أسلوب التدليل الزائد

35، 28، 21، 14،7

5

 .12ثم قام الباحث بعمل إعادة تحكيم لألداة من االل بعض المحكمين وأشاروا بصالحية
العبارات والموافقة على العبارات جميعها ،وأصبحت األداة بصورتها النهائية جاهزة

للتطبيق على عينة الدراسة.

الخصائص السيكومترية لمقياس اساليب المعاملة الوالدية
أوال :صدق المقياس
 .1صدق المحكمين
تم التحقق من صدق مقياس الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الابرة
واالاتصاص ،كما هو مبين في ملحق ( ،)4.6الذين أبدوا عدداً من المالحظات التي أاذت
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بعين االعتبار عند إاراج المقياس بشكله النهائي .وللتحقق من الاصائص السيكومترية للمقياس
تم إيجاد الصدق البنائي والثبات على عينة استطالعية تكونت العينة من ( )130طالباً وطالبة

من طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
 .2صدق التحليل العاملي

تم التحقق من الصدق بحساب التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات األداة ،على العينة
االستطالعية وذلك كما هو موضح في الجدول رقم (.)16.3

جدول ( )16.3نتائج التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات مقياس أساليب المعاملة
الوالدية ومدى تشبع الفقرة على المجال التابعة له.

( )1اثارة االلم النفسي
العبارة

الفقرة

التشبع

1

1

يشعرني والدي بأنهم غير راضين عني.

0.75

2

8

يعتبرني والدي سبباً في متاعبهم التي يواجهونها في حياتهم.

0.73

3

15

يتحدث والدي عن كالمي وأفعالي أمام الناس الغرباء بشكل يشعرني بالاجل.

0.70

4

22

يحرجني والدي عندما أقع في أي اطأ.

0.69

5

29

6

36

يلومني والدي في أوقات كثيرة وال يمدحاني مطلقاً على األشياء اإليجابية.

0.68

يذكرني والدي بأاطائي السابقة وال يكتفوا بمحاسبتي على اطئي الحالي فقط.

0.54

7

42

عندما أاطئ فإن والدي يقوالن أنني ال أستحق النعمة التي أعيش فيها.

0.52

( )2التفرقة والتمييز
1

2

يسرع والدي في تلبية مطالب إاوتي ويتباطؤون في تلبية مطالبي.

0.69

2

9

يفضل والدي بعض إاوتي عني.

0.65

3

16

يرى والدي أن الولد أحق من البنت في التعليم.

0.63

4

23

أشعر بأن والدي يعامالني بطريقة تاتلف عن معاملتهم إلاوتي.

0.64

5

30

عندما نتشاجر أنا وااوتي يعاقب والدي البعض ويترك البعض اآلار.

0.60

6

37

يمدح والدي إاوتي أكثر مني.

0.57

7

43

يوجد أحد من إاوتي يحبه والدي أكثر منا جميعاً.

0.45
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( )3الحماية الزائدة
العبارة

الفقرة

التشبع

1

3

يحرص والدي على االطمئنان علي أثناء نومي.

0.63

2

10

يعمل والدي أقصى جهدهما حتى ال تكون هناك مشكلة تضايقني.

0.62

3

17

يتمنى والدي أن ابقى بجوارهم حتى ال يؤذني أحد.

0.60

4

24

5

31

يقلق علي والدي إذا مرضت حتى لوكان المرض بسيطًا.

0.58

أشعر أن والدي يساعداني أكثر مما أحتاج اليه.

0.54

6

38

يطلب والدي مني االتصال بهم عندما تصادفني أية مشكلة.

0.38

7

44

ياشى علي والدي من المواقف التي تستدعي منافستي مع اآلارين.

0.33

( )4التسلط
يذكرني والدي باستمرار بمدى العناء والجهد الذي بذاله في سبيل تربيتي

1

4

2

11

3

18

4

25

5

32

غالباً ما ينسى والدي مطالبي.

يحرص والدي على التدال في شؤون حياتي الااصة.

0.47

6

39

أاشى أن أتحدث مع والدي بصراحة في أي أمر.

0.38

7

45

يبالغ والدي في توبياي على أاطاء بسيطة.

0.38

وتعليمي.

يرى والدي أن أفضل الوسائل لدفعي للقيام بواجباتي هي أن يذكرني باستمرار

بمن هم أفضل مني.

يمنعني والدي من القيام من بعض األعمال المباحة التي يقوم بها اآلارون

بحجة انهما اائفين علي من الضرر.

0.58
0.59
0.53
0.50

( )5السلوب الديمقراطي
1

5

يسمح لي والدي بقضاء وقت فراغي بالطريقة التي تناسبني.

0.70

2

12

يعطيني والدي الحرية في إبداء آرائي حتى لوكانت ماالفة آلرائهم.

0.55

3

19

يتركني والدي أفعل ما يحلولي.

0.51

4

26

5

33

يسامحني والدي على أي اطأ أقوم به.
يعطنِي والدي الحرية في ااتيار أصدقائي.

0.45
0.49

6

40

أتبادل الرأي مع والدي في أمور األسرة.

0.41

7

46

يستمع والدي لي جيدًا حينما أتحدث اليهم.

0.39

94

( )6عدم االتساق التذبذب
الفقرة
1

6

2

13

3

20

العبارة
يعاملني والدي بطريقة قاسية أحيانًا ومتسامحة احيانًا أارى.
يكلفني والدي بالقيام بأعمال أكثر مما يكلف إاوتي بها.

يقبل مني والدي بعض التصرفات في أوقات معينة وال يقبالها مني في أوقات

أارى.

التشبع
0.48
0.53
0.49

4

27

ليس بإمكاني توقع سلوك والدي فهوغير ثابت على سلوك أورأي معين.

0.46

5

34

يتعارض والدي في تقديم النصائح والتوجهات لي.

0.44

6

41

7

47

يسمح لي أبي بماالفة الق اررات التي تتاذها أمي إزاء بعض تصرفاتي

(أوالعكس).

يسامحني والدي على اطأ أستحق عليه العقاب ومن الممكن أن أعاقب على

أبسط األسباب.

0.36
0.36

( )7التدليل الزائد
1

7

يتساهل معي والدي كثي ًار.

0.54

2

14

يلبي لي والدي طلباتي مهما كانت.

0.49

3

21

عندما أغضب يعمل والدي على ارضائي.

0.42

4

28

يعتبر والدي كل ما أفعله صواب.

0.39

5

35

يتركني والدي أفلت من العقاب بسهوله عندما ارتكب اطأ.

0.38

تشير المعطيات الواردة في جدول ( )16.3أن جميع قيم فقرات المقياس احتوت على تشبعات
مقبولة ،حيث كانت قيمة التشبع لجميع الفقرات أكبر من ) (0.3وهي دالة احصائياً ،مما يشير
على أنها قادرة على قياس أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة

الغربية في ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه.

أيضاً تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون الرتباط مجاالت المقياس بعضها مع بعض كما هو
موضح في جدول (.)17.3
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جدول ( )17.3مصفوفة معامالت اال رتباط البينية لمجاالت مقياس لساليب المعاملة الوالدية.
إثارة اللم

التفرقة

الحماية

النفسي

والتمييز

الزائدة

التسلط

السلوب

عدم االتساق

التدليل

الديمقراطي

(التذبذب)

الزائد

إثارة اللم النفسي

1

التفرقة والتمييز

**.795

1

الحماية الزائدة

**-.291

**-.277

1

التسلط

**.599

**.484

-.038

1

السلوب الديمقراطي

**-.299

**-.275

**.404

*-.196

1

**.630

**.596

.049

**.429

.016

1

.012

.053

**.422

-.066

**.431

*.188

عدم االتساق
(التذبذب)
التدليل الزائد
ك

** دالة عند مستوى 0.01

ثانيا :الثبات
تم حساب ثبات مقياس الدراسة الحالية على العينة االستطالعية بطريقة االتساق الداالي

باستادام معادلة الثبات كرونباخ الفا ( )Cronbach's Alphaلفقرات مقياس اساليب المعاملة
الوالدية ،وقد جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم (.)18.3

جدول ( )18.3نتائج معادلة الثبات كرونباخ الفا ( )Cronbach's Alphaلمقياس أساليب
المعاملة الوالدية.
عدد الفقرات

كرونباخ ألفا

80

.89

ويتبين من جدول ( )18.3أن مقياس اساليب المعاملة الوالدية يتمتع بدرجة جيدة من الثبات

تسمح بإجراء الدراسة.
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 6.3متغيرات الدراسة
أ .المتغيرات التابعة
 .1الذكاء االنفعالي.

 .2اساليب المعاملة الوالدية.
ب .المتغيرات المستقلة
 .1الجنس.

 .2مكان السكن (مدينة ،قرية ،مايم).

 .3التاصص (علوم انسانية ،علوم تطبيقية).
 .4المستوى الدراسي (سنة أولى ،سنة ثانية ،سنة ثالثة ،سنة رابعة).

 .5مستوى دال االسرة (أقل من  2000-1000شيكل 3500-2001 ،شيكل5000- ،
 3501شيكل ،اكثر من  5001شيكل).

 .6اسم الجامعة (جامعة القدس ،جامعة بيت لحم ،جامعة بيرزيت ،جامعة الاليل ،جامعة
فلسطين التقنية الاضوري).

 7.3إجراءات الدراسة
بعد التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة على العينة االستطالعية ،تم حصر مجتمع الدراسة

من االل الدليل اإلحصائي السنوي لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية  ،2015-2014إضافة

إلى المعلومات التي تم جمعها من الجامعات التي شملتها عينة الدراسة االساسية .وكانت

اطوات التطبيق الميداني للدراسة كما يلي:

 استعراض األدب النظري والدراسات السابقة حول الذكاء االنفعالي ،وأساليب المعاملةالوالدية.

 -تحكيم األدوات من قبل المتاصصين والابراء.

 استصدار المراسالت الرسمية من أجل توزيع االستبانة على الطلبة المستهدفين كما هوموضح في ملحق ()3.6

 تمرير األدوات على العينة االستطالعية والتي شملت عينة استطالعية ااصة بمقياسالذكاء االنفعالي والبالغ عددها ( )49طالب وطالبة ،وعينة استطالعية ااصة بمقياس
اساليب المعاملة الوالدية البالغ عددها ( )130طالب وطالبة.
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 -التحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة.

 تمرير أدوات الدراسة على العينة االساسية البالغ عددها ( )1044من طلبة الجامعاتالفلسطينية في الضفة الغربية.

 بعدها تم إداال بيانات العينة االساسية البالغ عددها ( )1044طالب وطالبة من طلبةالجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

 -ثم تم التحقق من الاصائص السيكومترية لألدوات وتحليل البيانات وتفسيرها.

 8.3المعالجة اإلحصائية
استادم الباحث المعالجات اإلحصائية بالشكل الذي يتناسب مع متغيرات الدراسة وطبيعة العالقة
القائمة بينها ،حيث اتبع االجراءات اإلحصائية اآلتية:
 -التحليل العاملي .Factor Analysis

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -ااتبار "ت" للعينات المستقلة (.(t-test

 -تحليل التباين األحادي ()One Way A NOVA

 معامل ارتباط بيرسون (.)Pearson Correlation كرونباخ ألفا ( .)Cronbach's Alphaوذلك باستادام برنامج  Excelوبرنامج الرزماإلحصائية .SPSS

ولفهم نتائج الدراسة يمكن االستعانة بمفتاح المتوسطات الحسابية وذلك كما هو موضح في

جدول رقم (.)19.3

جدول ( )19.3مفتاح المتوسطات الحسابية لسلم اإلجابة.
المتوسط الحسابي

الدرجة

2.33-1

منخفضة

3.67-2.34

متوسطة

4.99-3.68

عالية

(بنات)2012 ,
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
 1.4التمهيد
يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لنتائج الدراسة ،حول الذكاء االنفعالي وعالقته
بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ،وذلك من االل اإلجابة عن أسئلة

الدراسة والتحقق من صحة فرضياتها باستادام التقنيات اإلحصائية المناسبة.

 2.4أسئلة الدراسة
 1.2.4النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الول
ما درجة للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟
لإلجابة على هذا السؤال ,حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة الطلبة على
فقرات مقياس الذكاء االنفعالي (الدرجة الكلية) وأبعاده األربعة( :إدراك االنفعاالت ،إدارة العواطف

الذاتية ،إدارة انفعاالت اآلارين ،توظيف االنفعاالت) ،التي تقيس درجة للذكاء االنفعالي لدى
طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية ،ورتبت هذه األبعاد تنازلياً وحدد مستوى الطلبة
عليها تبعاً للمتوسطات الحسابية ،كما هو موضح في جدول (.)1.4
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جدول ( )1.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء االنفعالي بأبعاده الربعة لدى
طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
أبعاد الذكاء االنفعالي

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

توظيف االنفعاالت

3.89

0.57

عالية

إدارة االنفعاالت الذاتية

3.86

0.56

عالية

إدارة انفعاالت اآلخرين

3.86

0.56

عالية

إدراك االنفعاالت

3.76

0.61

عالية

الذكاء االنفعالي (الدرجة الكلية)

3.84

0.49

عالية

يوضح جدول ( )1.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد من أبعاد الذكاء
االنفعالي ،والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية

مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى متوسط حسابي لكل ُبعد .ويظهر من الجدول أن الدرجة الكلية
للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية كانت عالية ،حيث بلغ

المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمقياس ( )3.84وبانحراف معياري ( ،)0.49كما أن درجة

الذكاء االنفعالي على جميع أبعاد المقياس كانت أيضاً عالية حيث جاء بعد توظيف االنفعاالت

في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.89وانحراف معياري ( ،)0.57وفي الترتيب الثاني جاء

ُبعد إدارة االنفعاالت الذاتية بمتوسط حسابي ( )3.86وانحراف معياري ( ،)0.56وفي الترتيب
الثالث جاء ُبعد إدارة انفعاالت اآلارين بمتوسط حسابي ( )3.86وبانحراف معياري (،)0.56

وفي الترتيب االاير جاء ُبعد إدراك االنفعاالت بمتوسط حسابي ( )3.76وانحراف معياري
(.)0.61
جدول ( )2.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات
مجال إدراك االنفعاالت ،مرتبة ترتيبا تنازليا.
رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

32

4.08

0.88

عالية

15

4.01

0.92

عالية

9

3.93

0.98

عالية

18

3.90

1.00

عالية

22

3.85

0.90

عالية
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رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

25

3.73

1.01

عالية

29

3.72

0.99

عالية

19

3.67

1.00

متوسطة

33

3.45

1.04

متوسطة

5

3.28

1.15

متوسطة

الدرجة الكلية

3.76

0.60

عالية

يتبين من جدول ( )2.4أن فقرة رقم ( )32التي تنص (اعرف مشاعر اآلارين من االل

االستماع إلى نبرات أصواتهم) حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال إدراك
االنفعاالت بمتوسط حسابي ( )4.08وانحراف معياري ( ،)0.88أما الفقرة رقم ( )5التي تنص

(أجد صعوبة في فهم رسائل اآلارين غير اللفظية) حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في

مجال إدراك االنفعاالت ،بمتوسط حسابي ( )3.28وانحراف معياري (.)1.15

جدول ( )3.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات
مجال إدارة االنفعاالت الذاتية ،مرتبة ترتيبا تنازليا.
رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

14

4.28

0.87

عالية

2

4.12

0.80

عالية

31

4.09

0.89

عالية

23

3.91

0.86

عالية

3

3.89

0.87

عالية

28

3.86

1.18

عالية

10

3.73

1.07

عالية

12

3.65

1.01

متوسطة

21

3.23

1.22

متوسطة

الدرجة الكلية

3.86

0.56

عالية

يتبين من جدول ( )3.4أن فقرة رقم ( (14التي تنص (ابحث عن األنشطة التي تجعلني سعيداً)
حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال إدارة االنفعاالت الذاتية ،بمتوسط حسابي
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( )4.28وانحراف معياري ( .)0.87أما الفقرة رقم ( )21التي تنص (اتحكم في انفعاالتي)،

حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في مجال إدارة االنفعاالت الذاتية ،بمتوسط حسابي

( )3.23وانحراف معياري (.)1.22
جدول ( )4.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات
مجال إدارة انفعاالت اآلخرين ،مرتبة ترتيبا تنازليا.
رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

24

4.23

0.80

عالية

16

4.21

0.80

عالية

30

4.07

0.90

عالية

1

4.06

0.98

عالية

4

3.86

0.93

عالية

26

3.69

1.05

عالية

13

3.59

0.99

متوسطة

11

3.14

1.33

متوسطة

الدرجة الكلية

3.86

0.55

عالية

يتبين من جدول ( )4.4أن فقرة رقم ) (24التي تنص (أمدح اآلارين عندما يقومون بعمل جيد)
حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال إدارة انفعاالت اآلارين بمتوسط حسابي

( )4.23وانحراف معياري ( ،)0.80أما الفقرة رقم ( )11التي تنص (احب ان اشارك اآلارين
عواطفي) ،حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في مجال إدارة انفعاالت اآلارين ،بمتوسط

حسابي ( )3.14وانحراف معياري (.)1.33

جدول ( )5.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات
مجال توظيف االنفعاالت ،مرتبة ترتيبا تنازليا.
رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

6

4.28

0.82

عالية

17

4.21

0.86

عالية

20

3.99

0.94

عالية

8

3.83

1.04

عالية
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رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

27

3.55

0.98

متوسطة

7

3.49

1.12

متوسطة

الدرجة الكلية

3.89

0.57

عالية

يتبين من جدول ( )5.4أن فقرة رقم ( (6التي تنص على (بعض األحداث المهمة في حياتي
دفعتني إلى إعادة تقييم ما هومهم وما هوغير مهم) حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في
مجال توظيف االنفعاالت بمتوسط حسابي ( )4.28وانحراف معياري ( ،)0.82أما الفقرة رقم

( )7التي تنص (عندما يتغير مزاجي فإنني أرى إمكانيات جديدة) ،حصلت على أقل المتوسطات
الحسابية في مجال توظيف االنفعاالت ،بمتوسط حسابي ( )3.49وانحراف معياري (.)1.12
 2.2.4النتائج المتعلقة باإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني
ما درجة أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟

(السلوب الديمقراطي ،التسلط ،التدليل الزائد ،عدم االتساق ،التفرقة والتمييز في المعاملة،
إثارة اللم النفسي ،الحماية الزائدة).
لإلجابة على هذا السؤال ,حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابة الطلبة على
فقرات مقياس أساليب المعاملة الوالدية ألبعاده السبعة( :األسلوب الديمقراطية ،التسلط ،التدليل

الزائد ،عدم االتساق ،التفرقة والتمييز في المعاملة ،إثارة األلم النفسي ،الحماية الزائدة) ،التي

تقيس درجة أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية ،ورتبت

هذه األبعاد تنازلياً وحدد مستوى الطلبة عليها تبعاً للمتوسطات الحسابية ،كما هو موضح في

جدول (.)6.4

جدول ( )6.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة
الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

السلوب الديمقراطي

3.85

0.74

عالية

الحماية الزائدة

3.34

0.80

متوسطة

التدليل الزائد

3.04

0.75

متوسطة

التسلط

2.78

0.76

متوسطة
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المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

عدم االتساق التذبذب

2.77

0.70

متوسطة

اثارة االلم النفسي

2.27

0.87

منافضة

التفرقة والتمييز

1.99

0.89

منافضة

يوضح جدول ( )6.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد من أبعاد مقياس
أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية مرتبة ترتيباً تنازلياً
حسب أعلى متوسط حسابي لكل ُبعد .وحصل ُبعد األسلوب الديمقراطي على أعلى المتوسطات
الحسابية ،بمتوسط حسابي ( )3.86وانحراف معياري ( ،)0.74وفي الترتيب الثاني جاء ُبعد
الحماية الزائدة بمتوسط حسابي ( )3.34وانحراف معياري ( ،)0.80وفي الترتيب الثالث جاء ُبعد

التدليل الزائد بمتوسط حسابي ( )3.04وانحراف معياري ( ،)0.80وفي الترتيب األاير جاء ُبعد

التفرقة والتمييز في المعاملة بمتوسط حسابي ( )1.99وانحراف معياري (.)0.89

جدول ( )7.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات
مجال إثارة اللم النفسي مرتبة ترتيبا تنازليا.
رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

36

2.63

1.26

متوسطة

22

2.50

1.17

متوسطة

42

2.38

1.29

متوسطة

1

2.35

1.19

متوسطة

15

2.16

1.29

منافضة

29

2.04

1.21

منافضة

8

1.81

1.24

منافضة

الدجة الكلية

2.27

0.87

منافضة

يتبين من جدول ( )7.4أن فقرة رقم ) (36التي تنص (يذكرني والداي بأاطائي السابقة وال يكتفوا
بمحاسبتي على اطأي الحالي فقط) حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال إثارة

األلم النفسي بمتوسط حسابي ( )2.63وانحراف معياري ( ،)1.26أما الفقرة رقم ( )8التي تنص
(يعتبرني والداي سبباً في متاعبهم التي يواجهونها في حياتهم) ،حصلت على أقل المتوسطات
الحسابية في مجال إثارة األلم النفسي بمتوسط حسابي ( )1.81وانحراف معياري (.)1.24
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جدول ( )8.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات
مجال التفرقة والتمييز في المعاملة مرتبة ترتيبا تنازليا.
رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

43

2.27

1.42

متوسطة

23

2.20

1.31

منافضة

37

2.04

1.19

منافضة

30

2.02

1.19

منافضة

2

1.98

1.18

منافضة

9

1.86

1.16

منافضة

16

1.53

1.10

منافضة

الدرجة الكلية

1.99

0.89

منافضة

يتبين من جدول ( )8.4أن فقرة رقم ) (43التي تنص (يوجد أحد من إاوتي يحبه والداي أكثر

منا جميعاً) حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال التفرقة والتمييز في المعاملة

بمتوسط حسابي ( )2.27وانحراف معياري ( ،)1.42أما الفقرة رقم ( )16التي تنص (يرى
والداي أن الولد أحق من البنت في التعليم) ،حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في مجال

التفرقة والتمييز في المعاملة بمتوسط حسابي ( )1.53وانحراف معياري (.)1.10

جدول ( )9.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات
مجال الحماية الزائدة مرتبة ترتيبا تنازليا.
رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

10

3.84

1.25

عالية

38

3.76

1.24

عالية

24

3.70

1.23

عالية

31

3.32

1.16

متوسطة

17

3.15

1.36

متوسطة

3

3.10

1.28

متوسطة

44

2.52

1.23

متوسطة

الدرجة الكلية

3.34

0.80

متوسطة
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يتبين من جدول ( )9.4أن فقرة رقم ) (10التي تنص (يعمل والداي أقصى جهدهما حتى ال تكون

هناك مشكلة تضايقني) حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال الحماية الزائدة بمتوسط

حسابي ( )3.84وانحراف معياري ( ،)1.25أما الفقرة رقم ( )44التي تنص (ياشى علي والداي من
المواقف التي تستدعي منافستي مع اآلارين) ،حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في مجال

الحماية الزائدة بمتوسط حسابي ( )2.52وانحراف معياري (.)1.23

جدول ( )10.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات
مجال التسلط مرتبة ترتيبا تنازليا.
رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

4

3.17

1.34

متوسطة

18

3.11

1.24

متوسطة

11

2.98

1.35

متوسطة

39

2.72

1.30

متوسطة

32

2.70

1.27

متوسطة

25

2.54

1.11

متوسطة

45

2.25

1.22

منافضة

الدرجة الكلية

2.78

0.76

متوسطة

يتبين من جدول ( )10.4أن فقرة رقم ) (4التي تنص (يذكرني والداي باستمرار بمدى العناء والجهد

الذي بذاله في سبيل تربيتي وتعليمي) حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال التسلط

بمتوسط حسابي ( )3.17وانحراف معياري ( ،)1.34أما الفقرة رقم ( )45التي تنص (يبالغ والداي
في توبياي على أاطاء بسيطة) ،حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في مجال التسلط بمتوسط

حسابي ( )2.25وانحراف معياري (.)1.22

جدول ( )11.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات
مجال السلوب الديمقراطي مرتبة ترتيبا تنازليا.
رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

33

4.27

0.97

عالية

46

4.05

1.03

عالية

5

4.00

1.15

عالية

40

3.99

1.12

عالية
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رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

12

3.92

1.16

عالية

19

3.40

1.10

عالية

26

3.36

1.15

عالية

الدرجة الكلية

3.85

0.74

عالية

يتبين من جدول ( )11.4أن فقرة رقم ) (33التي تنص (يعطنِي والداي الحرية في ااتيار

أصدقائي) حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في مجال األسلوب الديمقراطي بمتوسط
حسابي ( )4.27وانحراف معياري ( ،)0.97أما الفقرة رقم ( )26التي تنص (يسامحني والداي

على أي اطأ أقوم به) ،حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في مجال األسلوب الديمقراطي

بمتوسط حسابي ( )3.36وانحراف معياري (.)1.15

جدول ( )12.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات
مجال عدم االتساق "التذبذب" مرتبة ترتيبا تنازليا.
رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

20

3.18

1.05

متوسطة

13

2.93

1.35

متوسطة

47

2.76

1.16

متوسطة

6

2.73

1.22

متوسطة

41

2.65

1.25

متوسطة

27

2.64

1.22

متوسطة

34

2.48

1.16

متوسطة

الدرجة الكلية

2.77

0.70

متوسطة

يتبين من جدول ( )12.4أن فقرة رقم ) (20التي تنص (يقبل مني والداي بعض التصرفات في
أوقات معينة وال يقبالها مني في أوقات أارى) حصلت على أعلى المتوسطات الحسابية في
مجال عدم االتساق "التذبذب" بمتوسط حسابي ( )3.18وانحراف معياري ( ،)1.05أما الفقرة رقم

( )34التي تنص (يتعارض والدي في تقديم النصائح والتوجهات لي) ،حصلت على أقل
المتوسطات الحسابية في مجال عدم االتساق "التذبذب" بمتوسط حسابي ( )2.48وانحراف

معياري (.)1.16
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جدول ( )13.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات
مجال التدليل الزائد مرتبة ترتيبا تنازليا.
رقم الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

7

3.47

1.17

متوسطة

14

3.38

1.09

متوسطة

21

3.11

1.19

متوسطة

28

2.73

1.09

متوسطة

35

2.51

1.02

متوسطة

الدرجة الكلية

3.04

0.75

متوسطة

يتبين من جدول ( )13.4أن فقرة رقم ) (7التي تنص (يتساهل معي والداي كثي اًر) حصلت على
أعلى المتوسطات الحسابية في مجال التدليل الزائد بمتوسط حسابي ( )3.47وانحراف معياري

( ،)1.17أما الفقرة رقم ( )35التي تنص (يتركني والداي أفلت من العقاب بسهولة عندما ارتكب

اطأ) ،حصلت على أقل المتوسطات الحسابية في مجال التدليل الزائد بمتوسط حسابي ()2.51

وانحراف معياري (.)1.02
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 3.4فرضيات الدراسة
 1.3.4الفرضية الولى
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس.

للتحقق من صحة الفرضية األولى ,استادم ااتبار "ت" للعينات المستقلة ( )t.testللفروق في
درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس،

وذلك كما هو واضح في جدول (.)14.4

جدول ( )14.4نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة ( )t.testلداللة الفروق في المتوسطات الحسابية
للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تبعا لمتغير الجنس.
المتغير

المتوسط

االنحراف

درجة

ت

مستوى الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

0.59

1042

0.45

0.65

1042

1.78

0.07

1042

0.72

0.47

1042

0.16

0.87

1042

0.49

0.62

الجنس

العدد

ذكر

396

3.77

انثى

648

3.76

0.61

إدارة االنفعاالت

ذكر

396

3.90

0.55

الذاتيه

انثى

648

3.84

0.56

إدارة انفعاالت

ذكر

396

3.84

0.56

اآلخرين

انثى

648

3.87

0.55

توظيف

ذكر

396

3.89

0.54

االنفعاالت

انثى

648

3.89

0.58

ذكر

396

3.84

0.47

انثى

648

3.83

0.49

إدراك االنفعاالت

الدرجة الكلية

يتبن من جدول ( )14.4أن مستوى الداللة المحسوبة للدرجة الكلية ( ،)0.62وبلغ مستوى
الداللة المحسوبة لمجال إدراك االنفعاالت ( ،)0.65ولمجال إدراة االنفعاالت الذاتيه (،)0.07

ولمجال إدراة انفعاالت اآلارين ( ،)0.47ولمجال توظيف االنفعاالت ( ،)0.87وجميعها قيم

أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية ) ,)α ≥ 0.05وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص
على "ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في متوسطات
الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس".
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 2.3.4الفرضية الثانية
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في درجة الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير التخصص.
وللتحقق من صحة الفرضية الثانية ,استادم ااتبار "ت" للعينات المستقلة ( )t.testللفروق في

درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير
التاصص ،وذلك كما هو واضح في جدول (.)15.4
جدول ( )15.4نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة ( )t.testلداللة الفروق في المتوسطات الحسابية
للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تبعا لمتغير التخصص.
المتغير

المتوسط

االنحراف

درجة

ت

مستوى الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوب

اإلحصائية

0.64

1042

1.32

0.19

التخصص

العدد

علوم انسانية

637

3.74

علوم تطبيقية

407

3.79

0.54

إدارة االنفعاالت

علوم انسانية

637

3.87

0.56

الذاتيه

علوم تطبيقية

407

3.85

0.55

إدارة االنفعاالت

علوم انسانية

637

3.86

0.57

اآلخرين

علوم تطبيقية

407

3.85

0.53

توظيف

علوم انسانية

637

3.87

0.59

االنفعاالت

علوم تطبيقية

407

3.93

0.52

علوم انسانية

637

3.83

0.51

علوم تطبيقية

407

3.85

0.45

إدراك االنفعاالت

الدرجة الكلية

1042
1042
1042
1042

0.62
0.35
1.62
0.55

0.54
0.73
0.10
0.58

يتبن من جدول ( )15.4أن مستوى الداللة المحسوبة للدرجة الكلية ( )0.58ومستوى الداللة

المحسوبة لمجال إدراك االنفعاالت ( ،)0.19ولمجال إدراة االنفعاالت الذاتيه ( ،)0.54ولمجال

إدراة انفعاالت اآلارين ( ،)0.73ولمجال توظيف االنفعاالت ( ،)0.10وجميع القيم أكبر من
مستوى الداللة اإلحصائية ) ,)α ≥ 0.05وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص على "ال
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء

االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير التاصص".
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 3.3.4الفرضية الثالثة
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
وللتحقق من صحة الفرضية الثالثة استادم ااتبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق
في درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير

المستوى الدراسي ،وذلك كما هو واضح في جدول (.)16.4
جدول ( )16.4نتائج تحليل التباين الحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية
ل لذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
المتغيرات
إد ارك
االنفعاالت
إدارة
االنفعاالت
الذاتية
إدارة انفعاالت
اآلخرين
توظيف
االنفعاالت
الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجة الحرية

متوسط

ف

مستوى الداللة

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

4.51

3

1.50

داخل المجموعات

376.62

1040

0.36

المجموع

381.13

1043

بين المجموعات

2.97

3

0.99

داخل المجموعات

318.58

1040

0.31

المجموع

321.55

1043

بين المجموعات

2.66

3

0.89

داخل المجموعات

318.04

1040

0.31

المجموع

320.70

1043

بين المجموعات

1.13

3

0.38

داخل المجموعات

333.23

1040

0.32

المجموع

334.36

1043

بين المجموعات

2.75

3

0.92

داخل المجموعات

242.18

1040

0.23

المجموع

244.93

1043

4.16

3.23

2.90

1.17

3.94

0.01

0.02

0.03

0.32

0.01

يتضح من جدول ( )16.4أن مستوى الداللة المحسوبة للدرجة الكلية ( ،)0.01ولمجال إدراك
االنفعاالت ( ،)0.01ولمجال إدراة االنفعاالت الذاتيه ( ،)0.02ولمجال إدراة انفعاالت اآلارين

( )0.03وجميعها قيم دالة احصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائية ( .)α ≤ 0.05في حين لم
تكن الفروق دالة في مجال توظيف االنفعاالت إذ بلغ مستوى الداللة المحسوبة (.)0.32
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وللكشف لصالح من تلك الفروقات استادم التحليل اإلحصائي المتقدم (,Post Hoc )LSD

وجدول ( )17.4يبين ذلك.

جدول ( )17.4المقارنات البعدية ( )LSDفي المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير المستوى الدراسي.
المتغير
إدراك االنفعاالت
إدارة االنفعاالت الذاتيه
إدارة انفعاالت اآلخرين
الدرجة الكلية

المستويات

سنة أولى

سنة ثالثة

*.13569

سنة رابعة

*.17314

سنة رابعة

*.13695

سنة ثالثة

*.09477

سنة رابعة

*.13812

سنة ثالثة

*.09842

سنة رابعة

*.13449

سنة ثانية

سنة ثالثة

سنة رابعة

*.11090

*.08630

 بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال إدراك االنفعاالت للسنة الثالثة والسنة الرابعة معالمتوسطات الحسابية للسنة االولى كانت الفروق لصالح السنة الثالثة والسنة الرابعة.
 -بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال إدارة االنفعاالت الذاتيه للسنة الرابعة مع المتوسطات

الحسابية للسنة االولى والسنة الثانية كانت الفروق لصالح السنة الرابعة.

 بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال إدارة انفعاالت اآلارين للسنة الثالثة والسنة الرابعة معالمتوسطات الحسابية للنسة االولى كانت الفروق لصالح السنة الثالثة والسنة الرابعة.

 -بمقارنة المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للذكاء االنفعالي للسنة الثالثة والسنة الرابعة مع

المتوسطات الحسابية للسنة االولى كانت الفروق السنة الثالثة والسنة الرابعة.

 -بمقارنة المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للذكاء االنفعالي للسنة الرابعة مع المتوسطات

الحسابية للسنة الثانية كانت الفروق لصالح السنة الرابعة.
 4.3.4الفرضية الرابعة

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( (α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مستوى دخل االسرة.
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وللتحقق من صحة الفرضية الرابعة ,استادم ااتبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق

في درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير
مستوى دال االسرة ,وذلك كما هو موضح في جدول (.)18.4
جدول ( )18.4نتائج تحليل التباين الحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية
للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مستوى دخل االسرة.
المتغير
ادراك اال نفعاالت
ادارة االنفعاالت
الذاتية
ادارة انفعاالت
االخرين
توظيف
االنفعاالت
الدرجة الكلية

مجموع

درجة

متوسط

ف

مستوى الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

1.39

3

0.46

داخل المجموعات

379.74

1040

0.37

المجموع

381.13

1043

بين المجموعات

0.39

3

0.13

داخل المجموعات

321.16

1040

0.31

المجموع

321.55

1043

بين المجموعات

0.04

3

0.01

داخل المجموعات

320.66

1040

0.31

المجموع

320.70

1043

بين المجموعات

0.78

3

0.26

داخل المجموعات

333.57

1040

0.32

المجموع

334.36

1043

بين المجموعات

0.20

3

0.07

داخل المجموعات

244.73

1040

0.24

المجموع

244.93

1043

مصدر التباين

1.27

0.42

0.04

0.82

0.29

0.28

0.74

0.99

0.49

0.83

يتبن من جدول ( )18.4أن مستوى الداللة المحسوبة للدرجة الكلية ( ،)0.83وبلغ مستوى

الداللة المحسوبة لمجال إدراك االنفعاالت ( ،)0.28ولمجال إدراة االنفعاالت الذاتيه (،)0.74

ولمجال إدراة انفعاالت اآلارين ( ،)0.99ولمجال توظيف االنفعاالت ( ،)0.49وجميعها قيم
أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية ) ,)α ≥ 0.05وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص
على "ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في متوسطات

الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمستوى دال االسرة ".
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 5.3.4الفرضية الخامسة
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان السكن.
وللتحقق من صحة الفرضية الاامسة استادم ااتبار تحليل التباين األحادي ()ANOVA

للفروق في درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى
لمتغير مكان السكن ،وذلك كما هو واضح في جدول (.)19.4
جدول ( )19.4نتائج تحليل التباين الحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية
للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان السكن.
المتغير
ادراك العاطفة
ادارة االنفعاالت
الذاتية
ادارة انفعاالت
االخرين
توظيف
االنفعاالت
الدرجة الكلية

مصدر التباين

مجموع

درجة الحرية

المربعات

متوسط

ف

المربعات المحسوبة

بين المجموعات

1.97

2

0.99

داخل المجموعات

379.16

1041

0.36

المجموع

381.13

1043

بين المجموعات

1.35

2

0.67

داخل المجموعات

320.20

1041

0.31

المجموع

321.55

1043

بين المجموعات

0.19

2

0.09

داخل المجموعات

320.51

1041

0.31

المجموع

320.70

1043

بين المجموعات

0.66

2

0.33

داخل المجموعات

333.70

1041

0.32

المجموع

334.36

1043

بين المجموعات

0.94

2

0.47

داخل المجموعات

243.99

1041

0.23

المجموع

244.93

1043

2.71

2.19

0.30

1.03

2.01

مستوى الداللة
اإلحصائية
0.07

0.11

0.74

0.36

0.14

يتبن من جدول ( )19.4أن مستوى الداللة المحسوبة لمجال إدراك االنفعاالت ( ،)0.07ولمجال

إدراة االنفعاالت الذاتيه ( ،)0.11ولمجال إدراة انفعاالت اآلارين ( ،)0.74ولمجال توظيف

االنفعاالت ( ،)0.36وأن مستوى الداللة المحسوبة للدرجة الكلية ( )0.14وهي أكبر من مستوى
الداللة اإلحصائية ) ,)α ≥ 0.05وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص على "ال توجد
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فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء االنفعالي

لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان السكن ".
 6.3.4الفرضية السادسة

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجامعة.
وللتحقق من صحة الفرضية السادسة ,استادم ااتبار تحليل التباين األحادي ()ANOVA
للفروق في درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى

لمتغير الجامعة ،وذلك كما هو واضح في جدول (.)20.4
جدول ( )20.4نتائج تحليل التباين الحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية
للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجامعة.
المتغير
ادراك اال نفعاالت

ادارة االنفعاالت
الذاتية

ادارة انفعاالت
االخرين
توظيف

االنفعاالت

الدرجة الكلية

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات المحسوبة

بين المجموعات

1.21

4

0.30

داخل المجموعات

379.93

1039

0.37

المجموع

381.13

1043

بين المجموعات

1.70

4

0.43

داخل المجموعات

319.84

1039

0.31

المجموع

321.55

1043

بين المجموعات

1.44

4

0.36

داخل المجموعات

319.26

1039

0.31

المجموع

320.70

1043

بين المجموعات

0.80

4

0.20

داخل المجموعات

333.56

1039

0.32

المجموع

334.36

1043

بين المجموعات

1.13

4

0.28

داخل المجموعات

243.80

1039

0.23

المجموع

244.93

1043

مصدر التباين

ف

0.82

1.38

1.17

0.62

1.20

مستوى الداللة
اإلحصائية
0.51

0.24

0.32

0.65

0.31

يتبن من جدول ( )20.4أن مستوى الداللة المحسوبة للدرجة الكلية ولجميع مجاالت مقياس
الذكاء االنفعالي أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية ) .)α ≥ 0.05إذ بلغ مستوى الداللة
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المحسوبة لمجال إدراك االنفعاالت ( ،)0.51ومستوى الداللة المحسوبة لمجال إدراة االنفعاالت

الذاتيه ( ،)0.24ومستوى الداللة المحسوبة لمجال إدراة انفعاالت اآلارين ( ،)0.32ومستوى
الداللة المحسوبة لمجال توظيف االنفعاالت ( ،)0.65وأن مستوى الداللة المحسوبة للدرجة

الكلية ( )0.31وهي أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية ) ,)α ≥ 0.05وعليه يتم قبول
الفرضية الصفرية التي تنص على "ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

) )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية
تعزى لمتغير الجامعة".

 7.3.4الفرضية السابعة
ال توجد فروق ذات دال لة احصائية عند مستوى الداللة ( ,)α ≤ 0.05في متوسطات أساليب
المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس.
وللتحقق من صحة الفرضية السابعة ,استادم ااتبار "ت" للعينات المستقلة ( ,)t.testكما هو
واضح في جدول (.)21.4

جدول ( )21.4نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة ( )t.testلداللة الفروق في المتوسطات الحسابية
لساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تبعا لمتغير الجنس.
المتوسط

االنحراف

درجة

ت

مستوى الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

0.85

المتغير

الجنس

العدد

اثارة االلم

ذكر

396

2.41

النفسي

انثى

648

2.18

0.88

التفرقة

ذكر

396

2.01

0.90

والتمييز

انثى

648

1.97

0.88

ذكر

396

3.25

0.79

انثى

648

3.40

0.79

ذكر

396

2.81

0.77

انثى

648

2.76

0.76

الحماية الزائدة
التسلط
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1042

1042

1042

1042

4

0.001

0.74

0.46

2.93

1.07

0.01

0.28

المتوسط

االنحراف

درجة

ت

مستوى الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

0.72

1042

0.08

0.94

المتغير

الجنس

العدد

السلوب

ذكر

396

3.86

الديمقراطي

انثى

648

3.85

0.75

عدم االتساق

ذكر

396

2.84

0.69

التذبذب

انثى

648

2.72

0.70

ذكر

396

3.01

0.73

انثى

648

3.06

0.76

التدليل الزائد

1042

1042

2.77

1.12

0.01

0.26

يتضح من جدول ( )21.4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ((α ≤ 0.05

بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير الجنس في أساليب المعاملة الوالدية
بالمجاالت التالية (اثارة االلم النفسي ،والحماية الزائدة ،وعدم االتساق "التذبذب").

بلغ مستوى الداللة المحسوبة لمجال إثارة األلم النفسي ( ,)0.001وهي أقل من مستوى الداللة

اإلحصائية ( ,)α ≤ 0.05حيث كانت الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لصالح الذكور ،بمتوسط حسابي ( )2.41وانحراف معياري ( ،)0.85واإلناث كانت بمتوسط

حسابي ( )2.18وانحراف معياري (.)0.88

وبلغ مستوى الداللة المحسوبة لمجال الحماية الزائدة ( ,)0.01وهي أقل من مستوى الداللة

اإلحصائية ( ,)α ≤ 0.05حيث كانت الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لصالح اإلناث ،بمتوسط حسابي ( )3.40وانحراف معياري ( ،)0.79وكان للذكور بمتوسط

حسابي ( )3.25وانحراف معياري (.)0.79

كما بلغ مستوى الداللة المحسوبة لمجال عدم االتساق "التذبذب" ( ,)0.01وهي أقل من مستوى

الداللة اإلحصائية ( ,)α ≤ 0.05حيث كانت الفروق في المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية لصالح الذكور ،بمتوسط حسابي ( )2.84وانحراف معياري ( ،)0.69واإلناث كانت

بمتوسط حسابي ( )2.72وانحراف معياري (.)0.70
ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )(0.05

بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير الجنس في المجاالت التالية لمقياس أسالب

المعاملة الوالدية( :التفرقة والتمييز ،والتسلط ،واألسلوب الديمقراطي ،والتدليل الزائد) .حيث كانت
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مستوى الداللة المحسوبة لمجال التفرقة والتمييز ( ،)0.46ولمجال التسلط ) ،)0.28ولمجال

الديمقراطي ( ،)0.94ولمجال التدليل الزائد ) )0.26حيث كانت جميعها اكبر من مستوى الداللة
اإلحصائية ) ،)α ≤ 0.05فيتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

اإلحصائية ) ،)α ≤ 0.05لكل من المجاالت التالية (التفرقة والتمييز ،والتسلط ،واألسلوب
الديمقراطي ،والتدليل الزائد) تبعاً لمتغير الجنس.
 8.3.4الفرضية الثامنة
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات أساليب
المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير التخصص.
وللتحقق من صحة الفرضية الثامنة استادم ااتبار "ت" للعينات المستقلة ( )t.testللفروق في

درجة أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير
التاصص ،وذلك كما هو واضح في جدول (.)22.4
جدول ( )22.4نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة ( )t.testلداللة الفروق في المتوسطات الحسابية
لساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تبعا لمتغير التخصص.
المتوسط

االنحراف

درجة

ت

الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

0.91

المتغير

التخصص

العدد

اثارة االلم

علوم انسانية

637

2.31

النفسي

علوم تطبيقية

407

2.20

0.81

التفرقة

علوم انسانية

637

2.01

0.92

والتمييز

علوم تطبيقية

407

1.94

0.83

الحماية

علوم انسانية

637

3.35

0.78

الزائدة

علوم تطبيقية

407

3.33

0.82

علوم انسانية

637

2.80

0.79

علوم تطبيقية

407

2.76

0.72

السلوب

علوم انسانية

637

3.85

0.76

الديمقراطي

علوم تطبيقية

407

3.86

0.70

التسلط
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1042

1042

1042

1042

1042

1.90

1.21

0.34

0.80

0.12

0.06

0.23

0.73

0.43

0.91

المتوسط

االنحراف

درجة

ت

الداللة

الحسابي

المعياري

الحرية

المحسوبة

اإلحصائية

0.72

المتغير

التخصص

العدد

عدم االتساق

علوم انسانية

637

2.82

"التذبذب"

علوم تطبيقية

407

2.69

0.66

علوم انسانية

637

3.06

0.75

علوم تطبيقية

407

3.02

0.75

التدليل الزائد

1042

1042

2.91

0.85

0.01

0.40

يتضح من جدول ( )22.4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.05
بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير التاصص بأساليب المعاملة الوالدية في مجال

عدم االتساق "التذبذب" ،إذ بلغ مستوى الداللة المحسوبة ( )0.01وهي أقل من مستوى الداللة

اإلحصائية ) ,)α ≤ 0.05حيث كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح العلوم
اإلنسانية ،بمتوسط حسابي ( )2.82وانحراف معياري ( ،)0.72وكان المتوسط الحسابي للعلوم

التطبيقية ( )2.69بانحراف معياري (.)0.66

ويتضح من جدول ( )22.4عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

) ,)α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير التاصص في المجاالت
التالية لمقياس اساليب المعاملة الوالدية .حيث كانت مستوى الداللة المحسوبة لمجال اثارة االلم

النفسي ( ،)0.06ولمجال التفرقة والتمييز ( ،)0.23ولمجال الحماية الزائدة ( ،)0.73ولمجال

التسلط ( ،)0.43ولمجال الديمقراطي ( ،)0.91ولمجال التدليل الزائد ( )0.40حيث كانت
جميعها اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية ( ,)α ≤ 0.05فيتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة
احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ،)α ≤ 0.05لكل من مجاالت مقياس اساليب

المعاملة الوالدية.

 9.3.4الفرضية التاسعة
ال توجد فروق ذات دال لة احصائية عند مستوى الداللة  α ≤ 0.05في متوسطات أساليب

المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى
الدراسي.
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للتحقق من صحة الفرضية التاسعة ,استادم ااتبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق

في أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير
المستوى الدراسي ،وذلك كما هو واضح في جدول (.)23.4
جدول ( )23.4نتائج تحليل التباين الحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية
لساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى للمستوى الدراسي.
المتغير
اثارة االلم
النفسي
التفرقة
والتمييز

الحماية الزائدة

التسلط

السلوب
الديمقراطي
عدم االتساق
"التذبذب"

التدليل الزائد

مجموع

درجة

متوسط

ف

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

5.993

3

2.00

داال المجموعات

792.023

1040

.76

المجموع

798.016

1043

بين المجموعات

6.342

3

2.11

داال المجموعات

817.961

1040

.79

المجموع

824.303

1043

بين المجموعات

11.128

3

3.71

داال المجموعات

649.073

1040

.62

المجموع

660.202

1043

بين المجموعات

4.851

3

1.62

داال المجموعات

604.119

1040

.58

المجموع

608.970

1043

بين المجموعات

4.686

3

1.56

داال المجموعات

565.526

1040

.54

المجموع

570.212

1043

بين المجموعات

2.177

3

.726

داال المجموعات

506.885

1040

.487

المجموع

509.062

1043

بين المجموعات

4.504

3

1.501

داال المجموعات

580.677

1040

.558

المجموع

585.182

1043

مصدر التباين
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2.62

2.69

5.94

2.78

2.87

1.49

2.69

0.05

0.05

0.01

0.04

0.04

0.22

0.05

ويتضح من جدول ( )23.4عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

) ,) α ≤ 0.05بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير المستوى الدراسي في مجال
عدم االتساق "التذبذب" لمقياس أسالب المعاملة الوالدية ،حيث كان مستوى الداللة المحسوبة

لمجال عدم االتساق "التذبذب" ( )0.216وهو اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية
(.)α ≤ 0.05
ويتضح من جدول ( )23.4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.05

بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير المستوى الدراسي في المجاالت التالية لمقياس
اسالب المعاملة الوالدية (اثارة االلم النفسي ،التفرقة والتمييز ،الحماية الزائدة ،التسلط ،األسلوب
الديمقراطي ،التدليل الزائد) ,حيث كانت مستوى الداللة المحسوبة لمجال اثارة االلم النفسي

( ،)0.05ومستوى الداللة المحسوبة لمجال التفرقة والتمييز ( ،)0.05ومستوى الداللة المحسوبة
لمجال الحماية الزائدة ( ،)0.01ومستوى الداللة المحسوبة لمجال التسلط ( ،)0.04ومستوى

الداللة المحسوبة لمجال الديمقراطي ( ،)0.04ومستوى الداللة المحسوبة لمجال التدليل الزائد
( )0.05حيث كانت جميعها قيم غير دالة احصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائية

( .)α ≤ 0.05وللكشف لصالح من تلك الفروقات استادم التحليل اإلحصائي المتقدم ()LSD
 Post Hocوجدول ( )24.4يبين ذلك.
جدول ( )24.4المقارنات البعدية ( )LSDفي المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير المستوى الدراسي.
المتغير

المستويات

اثارة االلم النفسي

سنة اولى

التفرقة والتمييز

سنة اولى

الحماية الزائدة
التسلط
االسلوب الديمقراطي
التدليل الزائد

سنة اولى

سنة ثانية

سنة ثالثة

*.20656
*.20380

سنة اولى
سنة ثالثة
سنة اولى
سنة ثالثة
سنة رابعة

*.15542

*.15375

*.15832

سنة ثالثة

سنة رابعة

*.17180
*.26415
*.21422
*.16193

*.17008

 بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال إثارة األلم النفسي للسنة األولى مع المتوسطات الحسابيةللسنة الثالثة كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح السنة األولى.
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 -بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال التفرقة ولتمييز للسنة األولى مع المتوسطات الحسابية

للسنة الثالثة والرابعة كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح السنة األولى.

 -بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال الحماية الزائدة للسنة األولى والسنة الثالثة مع المتوسطات

الحسابية للسنة الرابعة كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح السنة األولى والسنة

الثالثة.
 -بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال التسلط للسنة األولى مع المتوسطات الحسابية للسنة

الثالثة والرابعة كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح السنة األولى.

 -بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال األسلوب الديمقراطي للسنة الثالثة والسنة الرابعة مع

المتوسطات الحسابية للسنة األولى كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح السنة الثالثة

والسنة الرابعة.
 بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال التدليل الزائد للسنة الثالثة مع المتوسطات الحسابية للسنةالرابعة كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح السنة الثالثة.

 10.3.4الفرضية العاشرة
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05في متوسطات أساليب

المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مستوى دخل
السرة.
للتحقق من صحة الفرضية العاشرة ,استادم ااتبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق

في أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير
مستوى دال األسرة ،وذلك كما هو واضح في جدول (.)25.4
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جدول ( )25.4نتائج تحليل التباين الحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية
لساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مستوى
دخل السرة.
المتغير
اثارة االلم
النفسي
التفرقة
والتمييز
الحماية
الزائدة

التسلط

السلوب
الديمقراطي
عدم االتساق
التذبذب

التدليل الزائد

مجموع

درجة

متوسط

ف

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

2.575

3

.86

داال المجموعات

795.441

1040

.77

المجموع

798.016

1043

بين المجموعات

5.998

3

2.00

داال المجموعات

818.305

1040

.79

المجموع

824.303

1043

بين المجموعات

2.335

3

.78

داال المجموعات

657.867

1040

.63

المجموع

660.202

1043

بين المجموعات

4.258

3

1.42

داال المجموعات

604.713

1040

.58

المجموع

608.970

1043

بين المجموعات

2.087

3

.70

داال المجموعات

568.126

1040

.55

المجموع

570.212

1043

بين المجموعات

1.173

3

.39

داال المجموعات

507.890

1040

.49

المجموع

509.062

1043

بين المجموعات

3.418

3

1.14

داال المجموعات

581.764

1040

.56

المجموع

585.182

1043

مصدر التباين

1.12

2.54

1.23
2.44

1.27

080

2.04

0.34

0.06

0.30
0.06

0.28

0.49

0.11

يتبين من جدول ( )25.4أن مستوى الداللة المحسوبة لجميع أبعاد مقياس أساليب المعاملة
الوالدية أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية ) .)α ≥ 0.05حيث كانت مستوى الداللة المحسوبة

لمجال اثارة االلم النفسي ( ،)0.34ولمجال التفرقة والتمييز ( ،)0.06ولمجال الحماية الزائدة

( ،)0.30ولمجال التسلط ( ،)0.06ولمجال الديمقراطي ( ،)0.28ولمجال عدم االتساق
124

( ،)0.49ولمجال التدليل الزائد ( )0.11حيث كانت جميعها اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية

 ،α ≤ 0.05وعليه يتم قبول الفرضية الصفرية التي تنص على "ال توجد فروق ذات داللة
احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في درجة أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة

الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مستوى دال األسرة
 11.3.4الفرضية الحادية عشرة

ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في متوسطات أساليب

المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان
السكن.
وللتحقق من صحة الفرضية الحادية عشرة استادم ااتبار تحليل التباين األحادي ()ANOVA

للفروق في أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى
لمتغير مكان السكن ،وذلك كما هو واضح في جدول (.)26.4

جدول ( )26.4نتائج تحليل التباين الحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية
لساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمكان السكن.
المتغير
اثارة االلم
النفسي

التفرقة والتمييز

الحماية الزائدة

مجموع

درجة

متوسط

ف

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

3.706

2

1.85

داال المجموعات

794.310

1041

.76

2.42

0.09

المجموع

798.016

1043

بين المجموعات

6.667

2

3.33

داال المجموعات

817.636

1041

.79

المجموع

824.303

1043

بين المجموعات

12.608

2

6.30

داال المجموعات

647.594

1041

.62

المجموع

660.202

1043

مصدر التباين
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4.24

10.13

0.02

0.01

المتغير

التسلط

السلوب
الديمقراطي
عدم االتساق
التذبذب

التدليل الزائد

مجموع

درجة

متوسط

ف

الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

.707

2

.35

داال المجموعات

608.263

1041

.58

0.60

0.55

المجموع

608.970

1043

بين المجموعات

.237

2

.12

داال المجموعات

569.976

1041

.55

المجموع

570.212

1043

بين المجموعات

.528

2

.26

داال المجموعات

508.535

1041

.49

المجموع

509.062

1043

بين المجموعات

11.678

2

5.84

داال المجموعات

573.504

1041

.55

المجموع

585.182

1043

مصدر التباين

0.22

0.54

10.60

0.81

0.58

0.01

ويتضح من جدول ( )26.4عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة

) )α ≤ 0.05بين متوسطات استجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير مكان السكن في المجاالت
التالية لمقياس اسالب المعاملة الوالدية (اثارة االلم النفسي ،التسلط ،األسلوب الديمقراطي ،عدم

االتساق "التذبذب") .حيث كان مستوى الداللة المحسوبة لمجال اثارة االلم النفسي (،)0.09

ومستوى الداللة المحسوبة لمجال التسلط ( ،)0.55ومستوى الداللة المحسوبة لمجال الديمقراطي

( ،)0.81ومستوى الداللة المحسوبة لمجال عدم االتساق "التذبذب" ) (0.58حيث كانت جميعها
اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية (.)α ≤ 0.05

ويتضح من جدول ( )26.4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.05

بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير مكان السكن في المجاالت التالية لمقياس
اسالب المعاملة الوالدية (التفرقة والتمييز ،الحماية الزائدة ،التدليل الزائد) ,حيث كانت مستوى

الداللة المحسوبة لمجال التفرقة والتمييز ( ،)0.02ومستوى الداللة المحسوبة لمجال الحماية

الزائدة ( ،)0.01ومستوى الداللة المحسوبة لمجال التدليل الزائد ( ،)0.01حيث كانت جميعها
قيم غير دالة احصائياً عند مستوى الداللة اإلحصائية ( .)α ≤ 0.05وللكشف لصالح من تلك
الفروقات استادم التحليل اإلحصائي المتقدم ( Post Hoc )LSDوجدول ( )27.4يبين ذلك.
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جدول ( )27.4المقارنات البعدية ( )LSDفي المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير مكان السكن.
المتغير

المستويات

مدينة

قرية

التفرقة والتمييز

مايم

*.19699

*.27842

مخيم
*.17992

مدينة

الحماية الزائدة
التدليل الزائد

قرية

*.16473

*.34465

قرية

*.18483

*.29277

 بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال التفرقة والتمييز للمايم مع المتوسطات الحسابيةللمدينة والقرية كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح المايم.

 بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال الحماية الزائدة للمدينة مع المتوسطات الحسابيةللمايم كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح المدينة

 بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال الحماية الزائدة للقرية مع المتوسطات الحسابيةللمدينة والمايم كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح القرية.

 بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال التدليل الزائد للقرية مع المتوسطات الحسابية للمدينةوالمايم كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح القرية.
 12.3.4الفرضية الثانية عشرة
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  α ≤ 0.05في متوسطات أساليب
المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجامعة.
وللتحقق من صحة الفرضية السابقة استادم ااتبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAللفروق

في أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير اسم
الجامعة ،وذلك كما هو واضح في جدول (.)28.4
جدول ( )28.4نتائج تحليل التباين الحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية
لساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجامعة.
المتغير
اثارة االلم
النفسي

مجموع

درجة

متوسط

ف

مستوى الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

12.110

4

3.03

داال المجموعات

785.906

1039

.76

المجموع

798.016

1043

مصدر التباين
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4

0.01

مجموع

درجة

متوسط

ف

مستوى الداللة

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

10.224

4

2.56

داال المجموعات

814.079

1039

.78

المجموع

824.303

1043

بين المجموعات

8.420

4

2.11

داال المجموعات

651.782

1039

.63

المجموع

660.202

1043

بين المجموعات

17.268

4

4.32

داال المجموعات

591.702

1039

.57

المجموع

608.970

1043

بين المجموعات

1.817

4

.45

داال المجموعات

568.395

1039

.55

المجموع

570.212

1043

بين المجموعات

8.261

4

2.07

االتساق

داال المجموعات

500.801

1039

.48

التذبذب

المجموع

509.062

1043

بين المجموعات

3.687

4

.92

داال المجموعات

581.494

1039

.56

المجموع

585.182

1043

المتغير
التفرقة
والتمييز
الحماية
الزائدة

التسلط

السلوب
الديمقراطي
عدم

التدليل
الزائد

مصدر التباين

3.26

3.36

7.58

.0.83

4.28

1.65

0.01

0.01

0.01

0.51

0.01

0.16

يتضح من جدول ( )28.4عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
( ) α ≤ 0.05بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير الجامعة في المجاالت التالية
لمقياس اسالب المعاملة الوالدية (األسلوب الديمقراطي ،التدليل الزائد) حيث كان مستوى الداللة
المحسوبة لمجال الديمقراطي ( ،)0.51ومستوى الداللة المحسوبة لمجال التدليل الزائد )(0.16

حيث كان مستوى الداللة المحسوبة لكل من المجالين اكبر من مستوى الداللة اإلحصائية
).)α ≤ 0.05

ويتضح من جدول ( )28.4وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()α ≤ 0.05

بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير الجامعة في المجاالت التالية لمقياس اسالب
المعاملة الوالدية (اثارة االلم النفسي ،التفرقة والتمييز ،الحماية الزائدة ،التسلط ،عدم االتساق

"التذبذب").حيث كانت مستوى الداللة المحسوبة لمجال اثارة االلم النفسي ( ،)0.01و مستوى
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الداللة المحسوبة لمجال التفرقة والتمييز ( ،)0.011و مستوى الداللة المحسوبة لمجال الحماية

الزائدة ( ،)0.01و مستوى الداللة المحسوبة لمجال التسلط ( ،)0.01و مستوى الداللة المحسوبة
لمجال عدم االتساق "التذبذب"( ،)0.01حيث كانت جميعها قيم غير دالة احصائياً عند مستوى

الداللة اإلحصائية

( .)α ≤ 0.05وللكشف لصالح من تلك الفروقات استادم التحليل

اإلحصائي المتقدم ( Post Hoc )LSDوجدول ( )29.4يبين ذلك.
جدول ( )29.4المقارنات البعدية ( )LSDفي المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير الجامعة.
المتغير
اثارة االلم
النفسي
التفرقة والتمييز
الحماية الزائدة
التسلط
عدم االتساق
"التذبذب"

اسم الجامعة

جامعة

جامعة

جامعة

جامعة

القدس

الخليل

بير زيت

بيت لحم

جامعة القدس

*.23656

جامعة الخليل

*.23304

جامعة فلسطين التقنية الخضوري

*.38654* .27316

جامعة القدس

*.24867

جامعة فلسطين التقنية الخضوري

*.33996* .22803* .20417

جامعة الخليل

*.15658

*.25249* .17216

جامعة فلسطين التقنية الخضوري

*.16789

*.26380* .18347

جامعة الخليل

*.19273

*.31149* .20792

جامعة فلسطين التقنية الخضوري

*.28169

*.40044* .29687

جامعة القدس

*.21234* .12110

جامعة الخليل

*.23493* .14369

جامعة فلسطين التقنية الخضوري

*.29591* .20467

 بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال إثارة األلم النفسي لجامعة القدس وجامعة الاليل وجامعةفلسطين التقنية الاضوري مع المتوسطات الحسابية لجامعة بيت لحم كانت الفروق في

المتوسطات الحسابية لصالح جامعة القدس وجامعة الاليل وجامعة فلسطين التقنية الاضوري.
 -بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال إثارة األلم النفسي لجامعة جامعة فلسطين التقنية

الاضوري مع المتوسطات الحسابية لجامعة بيرزيت ،كانت لصالح جامعة فلسطين التقنية
الاضوري.
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 بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال التفرقة والتمييز لجامعة القدس مع المتوسطات الحسابيةلجامعة بيت لحم كانت الفروق في المتوسطات الحسابية لصالح جامعة القدس.

 -بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال التفرقة والتمييز لجامعة فلسطين التقنية الاضوري مع

المتوسطات الحسابية لجامعة الاليل وجامعة بيرزيت وجامعة بيت لحم كانت الفروق في
المتوسطات الحسابية لصالح جامعة فلسطين التقنية الاضوري.
 بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال الحماية الزائدة ومجال التسلط لجامعة الاليل وجامعةفلسطين التقنية الاضوري مع المتوسطات الحسابية لجامعة القدس وجامعة بيرزيت وجامعة بيت

لحم ،كانت الفروق لصالح جامعة الاليل وجامعة فلسطين التقنية الاضوري.
 -بمقارنة المتوسطات الحسابية لمجال عدم االتساق "التذبذب" لجامعة القدس وجامعة الاليل

وجامعة فلسطين التقنية الاضوري مع المتوسطات الحسابية لجامعة بيرزيت وجامعة بيت لحم

كانت الفروق لصالح جامعة القدس وجامعة الاليل وجامعة فلسطين التقنية الاضوري.
 13.3.4الفرضية الثالثة عشرة

ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05بين الذكاء

االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

انبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية التالية :ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند

مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة
الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية .ولتحقق من صحة الفرضية استادم معامل االرتباط

بيرسون ( )Pearson correlationللكشف عن وجود أوعدم وجود عالقة ارتباطيه بين الذكاء

االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية ،كما هو

موضح في جدول (.)30.4

حيث يستادم معامل االرتباط بيرسون لقياس قوة واتجاه العالقة الاطية بين متغيرين كميين

(متصلين) على األقل ،وتقع قيمة معامل االرتباط بين ( 1-ـ ـ ـ ـ  ،)1+وهذه القيمة تدل على قوة
أوضعف العالقة بين المتغيرين ،فإذا كانت القيمة كبيرة بغض النظر عن اإلشارة فإن العالقة بين
المتغيرين تكون قوية .أما إشارة معامل االرتباط فإنها تدل على اتجاه العالقة بين المتغيرين ،فإذا

كانت موجبة ،تعني أن زيادة قيم أحد المتغيرين ترافقها زيادة في قيم المتغير اآلار والعكس
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صحيح ،أي أن العالقة طردية بين المتغيرين .واإلشارة السالبة تعني أن زيادة قيم أحد المتغيرين
يرافقها نقصان في قيم المتغير اآلار والعكس صحيح أي أن العالقة عكسية بين المتغيرين.

جدول ( )30.4نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson correlationللعالقة بين الذكاء
االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
اساليب المعاملة الوالدية

الذكاء االنفعالي

مستوى الداللة االحصائية

اثارة االلم النفسي

**-.549

0.001

التفرقة والتمييز

**-.514

0.001

الحماية الزائدة

**-.238

0.001

التسلط

**-.530

0.001

السلوب الديمقراطي

**.652

0.001

عدم االتساق التذبذب

**-.470

0.001

التدليل الزائد

**-.131

0.001

يتضح من جدول ( )30.4وجود عالقة ارتباطيه دالة احصائياً عند مستوى الداللة االحصائية

) )α ≤ 0.05بين جميع مجاالت أساليب المعاملة الوالدية والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي،

حيث كان مستوى الداللة لجميع المجاالت أقل من مستوى الداللة اإلحصائية (.(α ≤ 0.05
وعليه يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص (توجد عالقة ارتباطية ذات

داللة احصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بين الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية

لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية).

كما تبين وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ))α ≤ 0.05

لكل من المجاالت التالية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية (اثارة االلم النفسي ،التفرقة والتمييز،
الحماية الزائدة ،التسلط ،عدم االتساق "التذبذب" ،التدليل الزائد) مع الدرجة الكلية لمقياس الذكاء

االنفعالي.
وكما تبين وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية α ≤ 0.05
لمجال األسلوب الديمقراطي في مقياس أساليب المعاملة الوالدية مع الدرجة الكلية لمقياس الذكاء

االنفعالي.
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جدول ( )31.4نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson correlationللعالقة بين مجاالت
مقياس الذكاء االنفعالي ومجاالت مقياس أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية
في الضفة الغربية.
مستوى

بعد إدارة العواطف

مستوى

الداللة

الذاتية

الداللة

**-.504

.001
.001

المتغيرات

بعد إدراك العاطفة

اثارة االلم النفسي

**-.478

.001

التفرقة والتمييز

**-.448

.001

**-.492

الحماية الزائدة

**-.275

.001

**-.183

.001

التسلط

**-.484

.001

**-.484

.001

السلوب الديمقراطي

**.552

.001

**.554

.001

عدم االتساق التذبذب

**-.441

.001

**-.415

.001

التدليل الزائد

**-.125

.001

**-.106

.001

بعد إدارة عواطف

مستوى

بعد توظيف

مستوى

اآلخرين

الداللة

العاطفة

الداللة

اثارة االلم النفسي

**-.478

.001

**-.367

.001

التفرقة والتمييز

**-.435

.001

**-.329

.001

الحماية الزائدة

**-.170

.001

**-.143

.001

التسلط

**-.432

.001

**-.359

.001

السلوب الديمقراطي

**.592

.001

**.501

.001

عدم االتساق التذبذب

**-.400

.001

**-.294

.001

التدليل الزائد

**-.095

.001

**-.113

.001

المتغيرات

يتضح من جدول ( )31.4وجود عالقة ارتباطية دالة احصائياً عند مستوى الداللة االحصائية

) )α ≤ 0.05بين جميع مجاالت مقياس اساليب المعاملة الوالدية ومجاالت مقياس للذكاء
االنفعالي حيث كان مستوى الداللة لجميع المجاالت أقل من مستوى الداللة اإلحصائية ).(0.05

كما تبين وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α ≤ 0.05

لكل من مجاالت مقياس أساليب المعاملة الوالدية مع جميع مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي.
ووجود عالقة طرديه ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05لمجال
األسلوب الديمقراطي في مقياس أساليب المعاملة الوالدية مع جميع مجاالت مقياس الذكاء

االنفعالي.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

133

الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت اليها الدراسة والتوصيات التي انبثقت عنها حيث
هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة

الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية .في ضوء المتغيرات المستقلة التالية (الجنس ،مكان

السكن ،التاصص ،المستوى الدراسي ،مستوى دال األسرة ،أسم الجامعة).

وتم التوصل إلى نتائج الدراسة من االل اإلجابة على أسئلة الدراسة كما عرضت في الفصل
الرابع ،حيث يقدم هذا الفصل مناقشة لنتائج التحليل اإلحصائي إلجابات الطلبة على مقاييس

الدراسة وتفسيرها في حدود اإلطار النظري والتفسير المنطقي لنتائج الدراسة ،ونتائج الدراسات

السابقة .كما يستعرض هذا الفصل مجموعة من التوصيات المقترحة التي ارج بها الباحث في
ضوء تلك النتائج.
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 1.5مناقشة النتائج
 1.1.5مناقشة نتائج سؤال الدراسة الول
ما درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟
أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة

الغربية كانت عالية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمقياس ( )3.80وبانحراف

معياري ( ،)0.48كما أن درجات مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي كانت أيضاً عالية حيث جاء
مجال توظيف االنفعاالت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.89وانحراف معياري

( ،)0.57وفي الترتيب الثاني جاء مجال إدارة االنفعاالت الذاتيه بمتوسط حسابي ()3.86
وانحراف معياري ( ،)0.56وفي الترتيب الثالث جاء مجال إدارة انفعاالت اآلارين بمتوسط

حسابي ( )3.86وبانحراف معياري ( ،)0.55وفي الترتيب األاير جاء مجال إدراك االنفعاالت
بمتوسط حسابي ( )3.76وانحراف معياري (.)0.48

تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة الطلبة الجامعيين النمائية التي تنطوي على إدراك االنفعاالت
وتقييمها وقدرة الطالب على التعرف إلى انفعاالت اآلارين وحالتهم االنفعاليه ،وقدرتهم على
تنظيم انفعاالتهم ،حيث تعتبر المرحلة الجامعية مرحلة إنفجار معرفي انفعالي لدى الطالب

الجامعي .وتعزى ايضاً إلى طبيعة البيئة التي يعيش فيها الطالب الجامعي من أسرة وجامعة التي
تدعم تنمية الجانب االنفعالي لدى الطالب ،وتحثه على مراعاة الجانب االنفعالي لدى اآلارين.

وجاءت اإلجابة عن هذا السؤال ماالفة لتوقعات الباحث ويعزو الباحث ذلك إلى طبيعة المقياس
التي تعتمد على التقرير الذاتي ,حيث كانت عينة الدراسة تتكون من ) )1044طالب وطالبة
وكان من الصعب جداً قياس الذكاء االنفعالي لدى الطلبة من االل (ااتبارات األداء) ,أو
(ااتبارات تقديرات المحيطين) ,حيث يشير السمادوني ( )2007إلى أن ااتبارات األداء تاتلف
عن مقاييس التقرير الذاتي التي تتطلب من األفراد أن يكونوا ذوي بصيرة ووعي عند تحديد نسبة
ذكائهم االنفعالي .وان معظم الناس في بعض األحيان ليس لديهم فهم دقيق عن ذكائهم بصفة
عامة ،إذا تجاوزنا الذكاء االنفعالي .وذكر عصام و اإلمام ( )2000إلى أن ريبت يؤكد أن قياس
الذكاء االنفعالي من االل عبارات تقرير الذات تعد مشكلة ،ألنها ال تكون متوافقة ،أحيانا مع
السلوك الواقعي ،بعكس المقاييس المبنية على االداء الفعلي للذكاء االنفعالي.
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وهذه النتيجة تتفق مع كل من الدراسات التالية :دراسة علوان والنواجحة ) ،)2013ودراسة

الجنيدي ( ،)2010ودراسة اظر ) ،(2010ودراسة عبد اهلل ( ،)2008ودراسة جودت
(.)2007
وااتلفت مع دراسة القاضي ) )2012التي الصت نتائجها إلى انافاض مستوى الذكاء االنفعالي

لدى الطلبة المستجدين في كلية التربية /جامعة تعز.
 2.1.5مناقشة نتائج سؤال الدراسة الثاني

ما درجة أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية؟

(السلوب الديمقراطي ،التسلط ،التدليل الزائد ،عدم اإل تساق ،التفرقة والتمييز في المعاملة،
إثارة ال لم النفسي ،الحماية الزائدة).
أظهرت النتائج أن مجال األسلوب الديمقراطي حصل على أعلى المتوسطات الحسابية ,وفي

الترتيب الثاني جاء مجال الحماية الزائدة ,وفي الترتيب الثالث جاء مجال التدليل الزائد ,وفي
الترتيب الرابع جاء مجال التسلط ,وفي الترتيب الاامس جاء مجال عدم االتساق ,وفي الترتيب

السادس جاء مجال إثارة األلم النفسي ,وفي الترتيب األاير جاء مجال التفرقة والتمييز.

ويعزى شيوع األسلوب الديمقراطي لدى أفراد العينة إلى زيادة الوعي الثقافي لدى األسرة
الفلسطينية ،من االل إسهام المؤسسات التربوية بنوعيها المباشر وغير المباشر في تنمية الوعي
وتحسين المستوى الثقافي وتطوير نوعية التعليم للعائلة الفلسطينية ،ومن االل برامج التوعية

ووسا ئل اإلعالم التي تحث على استادام الوالدين ألساليب المعاملة السوية عند تعاملهم مع
األبناء ،ويعزو الباحث ايضاً ذلك إلى إدراك معظم اآلباء واألمهات في المجتمع الفلسطيني
لألساليب التربوية الصحيحة القائمة على الحوار والمناقشة والتوجيه ،وما تالفه هذه األساليب من

آثار إيجابية على شاصية األبناء ،حيث يؤدي الجو الديمقراطي بين أفراد األسرة الواحدة إلى

نمو شاصية كل منهم في نطاقها الصحيح من جميع جوانبها الجسمية والعقلية واالجتماعية
واالنفعالية .ويظهر ذلك من االل رغبة اآلباء واألمهات في توفير فرص حياتية أفضل من تلك

التي عا يشوها في ظل النكبات المتتالية ،وفقدان الهوية ،وغموض المستقبل ،مما يدفعهم إلى
تعويض النقص الذي تعايشوا معه من االل حرصهم على توفير أفضل فرص العيش الممكنة

ألبنائهم.
وقد تفسر الدرجة العالية في األسلوب الديمقراطي إلى رغبة أفراد العينة في إعطاء صورة
إيجابية عن أسرهم رغم الجهود التي بذلت لشرح غايات الدراسة وما يترتب عليها.
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وتتفق هذه النتيجة مع كل من الدراسات التالية :دراسة عابدين ) )2010وقد أشارت نتائجها إلى
أن االتجاهات الوالدية كما يدركها الطلبة في نموذج األب واألم (ديمقراطي) ،وتميل إلى الحماية

الزائدة في نموذج األم والى اإلهمال في نموذج األب .دراسة شوامرة ( )2008وقد أشارت نتائجها
يرها طلبة الصف األول الثانوي في مدينة رام اهلل والبيرة
بأن واقع أنماط التنشئة الوالدية كما ا

كانت أقرب إلى النمط الديمقراطي من جهة والى اإلهمال من جهة أارى .دراسة أبوالحالوة

( )2006توصل الباحث أن واقع أساليب التنشئة الوالدية كما يراها طلبة التوجيهي في محافظة

الاليل كانت ديمقراطية .دراسة اظر ) (2010توصلت نتائجها إلى أن األسلوب الديمقراطي هو
األسلوب المتبع في معاملة األبناء أما األساليب األارى نتائجها كانت ضعيفة.

 3.1.5مناقشة نتائج فرضيات الدراسة
 1.3.1.5مناقشة نتائج الفرضية الولى
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس.
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات الذكاء االنفعالي لدى طلبة
الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس".
وتعزى هذه النتيجة إلى طبيعة التنشئة االجتماعية القائمة على المساواة بين الذكر واألنثى وعدم
التمييز يينهما ،وأن كل من الذكور واإلناث يدرسون في نفس الجامعات ولديهم الفرص المتساوية

لتلقي التعليم ،ويتعرضون لابرات متشابهه سواء كانت ابرات اجتماعية أوانفعالية داال الحرم

الجامعي واارجه .إضافة إلى أنهم يتلقون نفس المحتوى التعليمي والثقافي .مما يجعل الفرص

متساوية أمامهم الكتساب مهارات الذكاء االنفعالي من االل تفاعلهم مع محيطهم االجتماعي.

واتفقت هذه الدراسة مع دراسة الجنيدي ( ،)2010ودراسة جودت ( ،)2007ودراسة موسى

( ،)2005ودراسة عبد العال عجوة ( ،)2002ودراسة ليندلي ).)Lindley, 2001

وااتلفت هذه الدراسة مع دراسة هارود وشير ( ،)Harrod and Scheer 2005ودراسة علوان

والنواجحة ) ،)2013حيث توصلت هذه الدراسات بأنه توجد فروق دالة احصائياً بين الذكور
واإلناث في الذكاء االنفعالي لصالح اإلناث .وااتلفت هذه الدراسة ايضاً مع دراسة

المصدر( ،)2007ودراسة عبد اهلل ( ،)2008ودراسة كرانفورد وآارون ( Cranford et al,
 ،)2005حيث توصلت هذه الدراسات بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث
في الذكاء االنفعالي لصالح الذكور.
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 2.3.1.5مناقشة نتائج الفرضية الثانية
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير التخصص.
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات الذكاء االنفعالي لدى طلبة

الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير التاصص.

ويعزى عدم وجود فروق بين الطلبة في مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية
إلى طبيعة التقارب الثقافي داال المجتمع الفلسطيني الذي ياضع إلى نظام تعليمي متشابه ،وأن

الطلبة قبل انتقالهم إلى الجامعات قد اضعوا لنظام تعليمي وتربوي واحد االل المرحلة الدراسية

في المدارس التي استمرت اثنتي عشرة سنة التي من االلها تم تلقي المعرفة والتربية وتم زرع

قيم واتجاهات وثقافة واحدة لدى الطلبة .ويعزو الباحث ذلك ايضاً إلى أن الطلبة سواء أكانوا من

أصحاب التاصصات التطبيقية أواإلنسانية فإنهم يتعرضون لنفس التجارب اإلجتماعية واالنفعالية
داال الجامعات من االل تفاعلهم االجتماعي مع بعضهم .ويرى الباحث أن عدم وجود فروق

في الذكاء االنفعالي تبعاً لمتغير التاصص الدراسي إلى أن الذكاء االنفعالي الذي نقيسه من
االل المهارات االنفعالية المتمثلة في إدراك االنفعاالت ،إدارة االنفعاالت الذاتيه ،توظيف
االنفعاالت ،إدارة انفعاالت اآلارين ،هي مهارات من الممكن تعلمها واكتسبها وهنا ال نستطيع

القول أن تاصص معين هو األقدر على اكتساب هذه المهارات أكثر من غيرِه بل هي مهارات

وقدرات شاصية مرتبطة بقدرات وامكانيات الطالب ذاته ومدى قدرته على اكتساب هذه

المهارات.
وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة القاضي ( ،)2012ودراسة الجنيدي ( ،)2010ودراسة عبد
العال عجوة ( ،)2002ودراسة الهي (،)2009التي أظهرت بأنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في

الذكاء االنفعالي بين الطبلة وفقاً لمتغير التاصص(علمية  -إنسانية) .كما اتفقت مع دراسة

دراسة بااري ( ،)2007التي اجريت على الطالبات فقط حيث أظهرت نتائجها بأنه ال توجد

فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات الطالبات في الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي ،وجميع

أبعاده الفرعية تبعاً لمتغير التاصص الدراسي (علمي  -أدبي) .وااتلفت هذه الدراسة مع دراسة
علوان والنواجحة ) ،)2013التي توصلت نتائجها إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة
التاصصات العلمية واألدبية في الذكاء الوجداني لصالح طلبة التاصصات العلمية .وااتلفت

مع دراسة مشاقبه ( )2014التي توصلت نتائجها إلى وجود فروق دالة إحصائياً في الذكاء
االنفعالي تعزى لنوع التاصص ،لصالح التاصصات اإلنسانية.
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 3.3.1.5مناقشة نتائج الفرضية الثالثة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً
لمتغير المستوى الدراسي للدرجة الكلية والمجاالت التالية لمقياس الذكاء االنفعالي (إدراك

االنفعاالت ,وادارة االنفعاالت الذاتية ,وادارة انفعاالت اآلارين) ,في حين أظهرت النتائج عدم
وجود فروق ذات داللة احصائية في مجال توظيف االنفعاالت .وكانت الفروق في مجال إدراك

االنفعاالت ومجال إدارة انفعاالت اآلارين لصالح السنة الثالثة والسنة الرابعة بالمقارنة مع
المتوسطات الحسابية للسنة االولى .و كانت الفروق في مجال إدارة االنفعاالت الذاتيه لصالح
السنة الرابعة بالمقارنة مع المتوسطات الحسابية للسنة االولى والسنة الثاني ,وكانت الفروق في

الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي لصالح السنة الثالثة والسنة الرابعة بالمقارنة مع المتوسطات

الحسابية للسنة األولى .وكانت الفروق لصالح السنة الرابعة بالمقارنة مع السنة الثانية.

وتشير النتائج بأن مستوى الذكاء االنفعالي يرتفع بارتفاع المستوى الدراسي ،حيث أظهرت النتائج
بأن مستوى الذكاء االنفعالي لطالب السنة الثالثة كان أعلى من مستوى الذكاء االنفعالي لطالب

السنة األولى ،وأن مستوى الذكاء االنفعالي لطالب السنة الرابعة كان أعلى من مستوى الذكاء
االنفعالي لطالب السنة األولى والسنة الثانية .وهذا يبين بأن مهارات الذكاء االنفعالي تنمو نتيجة

الابرة التي يكتسبها طلبة الجامعة مع مرور الزمن وازدياد المعرفة والتجارب لديهم.
ويعزى ذلك إلى المعرفة والابرات االنفعالية التي يتعلمها الطلبة االل سنوات التعليم في

الجامعة ،اضافة إلى المواد الدراسية التي يتعلمونها داال الجامعة .كما يعزوذلك إلى مرحلة

الجامعة التي تعد مرحلة انفجار معرفي واجتماعي لطلبة الجامعة ،حيث أنهم ينفتحون في
عالقاتهم مع طلبة ياتلفون معهم بالجنس والمستوى االقتصادي ومكان السكن وأيضاً ياتلفون

معهم من الناحية الفكرية والعقائدية .وان تفاعل الطلبة مع زمالئهم ُيصقل شاصياتهم ويثري
تجاربهم ويزيد من عالقتهم االجتماعية ،حيث يتعلم الطالب التعامل األمثل مع زمالئة مراعياً
مشاعرة وتفكيره وطموحاته ،وكلما تقدم به العمر داال الجامعة يزداد المستوى التعليمي لديه

فتزداد ابرته ويصبح أكثر قدرة على معرفة انفعاالته وادارتها ،ويتعلم مهارة توظيف انفعاالت
اآلارين ،ومعرفة انفعاالت اآلارين والتعامل معها .إضافة إلى أن مهارات الذكاء االنفعالي

مكتسبة ومتعلمة فهي قابلة للنمو مع التقدم في العمر ،فاألفراد األكبر سناً يمتلكون القدرة على

التعامل مع المواقف السلبية الماتلفة وامكانية تحويلها إلى مواقف إيجابية .إضافه إلى أن هامش
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التطور في الذكاء االنفعالي أوسع بكثير من هامش التطور في الذكاء العقلي (التقليدي) الذي
يصل باإلنسان إلى سقف معين أما الذكاء االنفعالي فإنه تتفتح أمامه اآلفاق.

وتتفق هذه الدراسة مع دراسة موسى ( ،)2005التي توصلت نتائجها أنه وتوجد فروق في الذكاء
الوجداني تبعاً للعمر.
وااتلفت الدراسة الحالية مع دراسة مشاقبه ( ،)2014حيث أسفرت نتائجها عن عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي تعزى لمستوى السنة الدراسية .وأظهرت نتائج الدراسة

هارود وشير ( )Harrod and Scheer, 2005أنه ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين

معدالت الذكاء االنفعالي والعمر .وأظهرت نتائج دراسة عبد اهلل ( )2008بأنه وال توجد فروق في

الذكاء االنفعالي حسب مستوى التعليم .وكما توصلت دراسة الهي ( ،)2009إلى عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية على متوسطات درجات الذكاء االنفعالي وأبعاده الفرعية بين طالبات

التعليم (الثانوي  -الجامعي) ،بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في بعض أبعاد الذكاء
الوجداني (التوكيدية  -اعتبار الذات  -االستقالل  -التفهم  -المسؤولية االجتماعية) لصالح

طالبات اإلعداد التربوي.وأيضاً توصلت دراسة بااري ( ،)2007بأنه توجد فروق دالة إحصائياً
عند مستوى ( )0.05بين متوسطات درجات طالبات السنة الجامعية األولى ومتوسط درجات

طالبات السنة الثالثة في بعد (تنظيم االنفعاالت) لصالح طالبات السنة الثالثة .بينما ال توجد

فروق بينهما في الدرجة الكلية للذكاء االنفعالي وأبعاده الفرعية األارى.
 4.3.1.5مناقشة نتائج الفرضية الرابعة
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مستوى دخل االسرة.
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات الذكاء االنفعالي لدى طلبة

الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مستوى دال االسرة".

يعزى عدم وجود فروق لدى الطلبة في الذكاء االنفعالي تبعاً لمستوى دال االسرة إلى أن مهارات
الذكاء االنفعالي مكتسبة وأن اكتسابها أوعدم اكتسابها ال يرتبط بالمستوى االقتصادي لألسرة ،بل

يرتبط بمدى قدرة هذا الطالب على اكتسابها من االل تفاعله االجتماعي داال المجتمع واألسرة
والمؤسسات التعليمية والثقافية الماتلفة ومن االل ابراته الشاصية ،حيث أن أبناء المجتمع

الفلسطيني يعشون في نفس الظروف االجتماعية والسياسية ،ويحتكمون إلى عادات وتقاليد واحدة

في ظل ثقافة واحدة ،إضافة إلى طبيعة التعليم المتشابهه التي يتلقاها الطالب منذ طفولته إلى
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مرحلة الجامعة ،وجميع هذه العوامل تتيح الفرص المتساوية بين الطلبة الكتساب مهارات الذكاء

االنفعالي بغض النظر عن مستواهم االقتصادي.

واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة عبد اهلل ( ،)2008التي أسفرت نتائجها عن عدم وجود عالقة
بين الدال الشهري ودرجة الذكاء العاطفي.
وااتلفت الدراسة الحالية مع دراسة الرشيدي ( ،)2013التي أظهرت نتائجها أن هناك فروق دالة
إحصائياً في مهارات الذكاء االنفعالي (الوعي االنفعالي ،الدافعية الذاتية ،التعاطف) تعزى الى
متغير المستوى االقتصادي (المرتفع  -المتوسط  -المنافض) ،وقد كانت الفروق لصالح طلبة

جامعة حائل ذوي المستوى المرتفع.

 5.3.1.5مناقشة نتائج الفرضية الخامسة
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء

االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان السكن.

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات الذكاء االنفعالي لدى طلبة

الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان السكن.

يعزى عدم وجود فروق في الذكاء االنفعالي تبعاً لمكان السكن إلى أن المجتمع الفلسطيني بجميع
أقسامة (مدينة ،قرية ،مايم) ،يتعرض إلى نفس الظروف الساسية حيث يربطهم تاريخ وحاضر
ومستقبل واحد ،ويعيشوا في ظل ثقافة واحدة ،ويحتكمون إلى عادات وتقاليد متشابهه ،إضافة إلى
تطور التعليم وانفتاح أقسام المجتمع الفلسطيني على بعضها البعض ،حيث قلة الفروقات في

طبيعة الحياة بينها ،ويعزو الباحث ذلك أيضاً إلى التقدم التكنولوجي والعلمي الذي جعل المعرفة
والمعلومات ليست مقتصرة على مكان معين دون غيره ،اضافة الى تساوي الفرص أمام أبناء

المدن والقرى والمايمات في تلقي التعليم منذ الطفولة إلى أعلى المراتب العلمية حيث ياضعون
إلى نفس المناهج التعليمية داال المدارس والجامعات فال يتميز أحد عن اآلار .إضافة إلى

وحدة الحال داال المجتمع الفلسطيني الذي يتعرض إلى االحتالل وهذا االحتالل لم يميز بين
ساكني المدينة أوالقرية أوالمايم ،حيث تعرض هؤالء الطلبة إلى ابرات انفعالية متشابهه نتيجة
هذا االحتالل .إلى جانب أن مهارات الذكاء االنفعالي مهارات يمكن اكتسابها من االل تفاعل

الطالب مع محيطه االجتماعي ،فإن اكتساب أوعدم اكتساب هذه المهارات تعود إلى قدرات
الطالب الذاتيه وسماته الشاصية وال تعود إلى مكان السكن الذي ينتمي له.

141

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة هارود وشير ( ،)Harrod and Scheer, 2005حيث

الصت نتائجها أنه ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين معدالت الذكاء االنفعالي موقع
السكن .ودراسة الجهني ( ,)2011التي أشارت نتائجها إلى عدم وجود تأثير لمتغير مكان اإلقامة
على الذكاء االنفعالي سواء لألبعاد أو الدرجة الكلية.

وااتلفت الدراسة الحالية مع دراسة الرشيدي ( ،)2013التي الصت نتائجها عن وجود فروق

دالة إحصائياً في مهارات (الوعي االنفعالي ،الدافعية الذاتية ،إدارة انفعاالت اآلارين) تعزى الى
متغير مكان اإلقامة (قرية  -مدينة) ،وقد كانت الفروق لصالح الطلبة ساكني المدينة.

 6.3.1.5مناقشة نتائج الفرضية السادسة
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في متوسطات الذكاء
االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجامعة.
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في متوسطات الذكاء االنفعالي لدى طلبة

الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجامعة.

يعزى عدم وجود فروق في الذكاء االنفعالي لدى الطلبة تبعاً لمتغير الجامعة إلى أن طبيعة
الحياة الجامعية التي يعيشها الطالب فيما يتعلق بالعالقات االجتماعية وطبيعة تفاعل الطلبة

بعضهم مع بعض االل سنوات عمرهم داال الجامعة متشابهه ،وأيضاً يعيش الطلبة تجاربهم
االجتماعية والفكرية والسياسية داال هذه الجامعات بشكل متشابه حيث أنها تشترك بنفس الكتل

الطالبية التي يتمثل فيها العمل الطالبي فجميع الجامعات في فلسطين يوجد بها نفس هذه الكتل

الطالبية التي يستطيع الطالب من االلها لعب الدور القيادي ،والسياسي ،واالجتماعي ،والفكري،
حيث أن لكل كتلة طالبية من هذه الكتل نظامها الداالي ،ولها استراتجياتها وبرنامجها الوطني
والفكري واتجاهات ااصة بكل كتلة طالبية ،فنجد أن هذا اإلطار الطالبي الذي يمثل اتجاه

سياسي معين له نفس األهداف والفكر واالتجاه السياسي ويعمل بنفس البرنامج الوطني داال
جميع الجامعات الفلسطينية ،ولذى فإن الابرات التي يكتسبها الطلبة االل عملهم السياسي

واالجتماعي داال الجامعات الفلسطينية تكاد تكون متشابهه.

وأيضاً يعزى ذلك إلى أن المناهج والمواد التعليمية التي تقدم إلى الطلبة في معظم الجامعات
الفلسطينية تقدم بطرق وأساليب تدريس تكاد تكون متشابهه .وبما أن مهارات الذكاء االنفعالي

مكتسبة فإن هذه الجامعات تقدم فرص متساوية أمام الطلبة الكتسابها لذى لم نجد فروق في

الذكاء االنفعالي لدى الطلبة يعزى إلى اسم الجامعة.
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اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كرانفورد وآارون ( ،)Cranford et al, 2005التي كشفت

نتائجها عن عدم وجود فروق في الذكاء العاطفي بين الطلبة يعزى السم الجامعة .ودراسة

الجهني ( ,)2011التي أظهرت نتائجها عدم وجود تأثير لمتغير الجامعة على الذكاء االنفعالي
سواء لألبعاد أو الدرجة الكلية.

 7.3.1.5مناقشة نتائج الفرضية السابعة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات أساليب
المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس.
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً

لمتغير الجنس في المجاالت التالية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية( :إثارة األلم النفسي،
والحماية الزائدة ،وعدم االتساق "التذبذب") .وكانت الفروق في المتوسطات الحسابية واإلنحرافات

المعيارية لمجال إثارة األلم النفسي لصالح الذكور.
يعزى ذلك إلى أن الذكور أقل انضباط أمام الق اررات التي يعطيها الوالدين داال البيت وفي
المقابل نجد اإلناث أكثر إلتزام وهدوء فاألبناء في المرحلة الجامعية يكونوا قد وصلوا إلى مرحلة
يتطلعوا فيها إلى االستقاللية في حياتهم الشاصية مما يؤدي إلى اصطدام االبناء الذكور مع

الضوابط والتعليمات البيتيه ،وفي المقابل تبقى األنثى أكثر إلتزام وال تحاول الاروج عن ضوابط

البيت وتعليمات الوالدين مما يجعل االصطدام واالاتالف في اآلراء بين األبناء من الذكور

والوالدين أكثر حده منه عند اإلناث ،ويترتب عليه تعرضهم إلى أساليب في المعاملة أكثر قسوة

في المعاملة ،فكثير من الوالدين يتجهون نحو تذكير هذا االبن بالجهد الذي بذاله من أجل تربيته
والتضحيات التي قدمها الوالدين من أجل توفير متطلبات الحياة له ،ويطلبان منه أن ال ينكر

عليهم الجهد والتضحيات التي قدماها له أثناء حياته .في المقابل نجد اإلناث أكثر التزام بق اررات
الوالدين حيث تحرص كل فتاة أن تبقى داال الحاضنه األسرية إضافة إلى أن اإلناث مالوقات
رقيقة ناعمة ال يصلح معها ما قد يصلح من الشدة والغلظة التي ربما يتعامل بها بعض اآلباء

مع الذكور من أبنائهم ،فهي التي تنشأ في الحلية والزينة وال تمتلك القدرة على المجادلة
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ص ِام َغي ُر ُمبِين(﴾ )18
والاصومة قال اهلل عز وجل " ﴿ أ ََو َمن ُي َن َّشأُ في الحل َية َو ُهو في الا َ
(سورة الزارف) .ولذلك تحتاج تربيتهن إلى وسائل أارى تتناسب مع رقتهن وتكوينهن الفطري
الذي القهن اهلل به .كما أوصانا الرسول عليه السالم قائالً (رفقاً بالقوارير) (رواه البااري) .فمن
تعاليم ديننا أن نرفق باإلناث في التعامل .وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :من كانت له
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بنت فأدبها فأحسن تأديبها ،وعلمها فأحسن تعليمها ،وأسبغ عليها من نعم اهلل التي أسبغ عليه،

كانت له ست اًر وحجاباً من النار" (أارجه مسلم).

 واظهرت النتائج أن الفروق في المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمجال الحمايةالزائدة لصالح اإلناث.
وتعزى الفروق في أسلوب الحماية لصالح األنثى ألن المجتمع الفلسطيني مجتمع محافظ ويعد
األنثى تمثل شرف العائلة واألسرة .ومن هنا يأتي الحرص الشديد والحماية الزائدة في تنشئة

اإلناث داال األسرة.

 -وكانت الفروق في المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمجال عدم االتساق "التذبذب"

لصالح الذكور.

ويعزى ذلك إلى الاتالف التركيبة الفسيولوجية لكل من األب واألم حيث تحتكم األم إلى

عواطفها واألب يحتكم في ق ارراته إلى عقلة .وفي هذه المرحلة من حياة األبناء يكون األب

حريص كل الحرص على بناء مستقبل ابنه فيحاول اآلباء دائماً مساندة األبناء لمواجهة تحديات

الحياة لكي يكونوا قادرين على بناء مستقبلهم ،ونجد في أغلب الحاالت أن األمهات تحاول دائماً
أن تجعل هذا االبن مرتبط ارتباط وثيق في األسرة وأن يكون قادر على تحمل مسؤولياته اتجاه

األسرة ،حيث تحرص األم على أن يكون األبناء سند ألاواتهم وأسرتهم ،حيث أن هذا الشاب

الصغير هو على أبواب بناء أسرة ااصة به فنجد األم دائماً تكون حريصة كل الحرص على
جعل األبناء الذكور قادرين على الموازنة بين حياتهم الااصة واألسرة .إضافة إلى أن االب واألم
يتفق كل منهما على أسلوب التعامل مع البنت داال البيت فهم حريصون على تنشئتها بشكل

سليم وعلى األاالق الحميدة ،لكي تكون قادرة في المستقبل على بناء أسرة سليمة ،ومن هنا نجد

أن األب واألم ال ياتلفوا كثي اًر في نظرتهم في طرق تنشئة اإلناث ولكن يكون عدم االتساق
والتذبذب في معاملة األبناء الذكور أكثر منه عند اإلناث .ومن الممكن أن نعزو إتباع الوالدين

أسلوب عدم االتساق في معاملة األبناء إلى تباعد وجهتي نظر كل من األب واألم في عملية

التنشئة ،فإنه قد يكون مؤش اًر على اضطراب العالقات فيما بينهما ،فيحاول كل منهما استمالة
االبن إلى جانبه ،أوتنشئته على النحو الذي يرتضيه بصرف النظر عن صالح اإلبن ذاته.

 كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات أفرادالعينة وفقاً لمتغير الجنس في المجاالت التالية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية( :التفرقة
والتمييز ،والتسلط ،واألسلوب الديمقراطي ،والتدليل الزائد).
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واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة بريعم ) ،)2011حيث أشارت نتائج الدراسة عن وجود فروق

ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث من األبناء في إدراك بعض أساليب معاملة األب ،وعدم
وجودها في إدراك أساليب المعاملة األارى .ودراسة عابدين ) )2010وأظهرت نتائجها وجود

فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات الطلبة تبعاً للجنس لصالح اإلناث مقارنة مع

الذكور ،ودراسة أبو الحالوة ( ،)2006بينت أن الفروق في المتوسطات الحسابية لواقع أساليب
التنشئة الوالدية ولواقع دافعية اإلنجاز تبعاً لمتغير الجنس ،كانت لصالح الطلبة اإلناث .ودراسة

الدويك ) ،(2008كشفت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال
الذكور ومتوسط درجات األطفال اإلناث على مقياس سوء المعاملة واإلهمال .ودراسة شوامرة

( ،)2008وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في أنماط التنشئة الوالدية كما
يدركها الطلبة تعزى للجنس.
وااتلفت هذه الدراسة مع دراسة أبو مرق وأبو عقيل ) ،)2012حيث أظهرت نتائجها عن عدم
وجود فروق في أساليب المعاملة الوالدية تعزى لمتغير الجنس.
 8.3.1.5مناقشة نتائج الفرضية الثامنة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (α ≤ 0.05في متوسطات أساليب
المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير التخصص.
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً

لمتغير التاصص في مجال عدم االتساق "التذبذب" حيث كانت الفروق في المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لصالح العلوم اإلنسانية .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق
ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير التاصص في المجاالت

التالية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية( :اثارة االلم النفسي ،والتفرقة والتمييز ،والحماية الزائدة،
والتسلط ،واألسلوب الديمقراطي ،والتدليل الزائد).

يعزى ذلك إلى أن األسرة تعامل االبناء داال األسرة بنفس أسلوب المعاملة بغض النظر عن
تاصصهم فهناك تساوي وعدم تفرقة وتمييز في المعاملة بين األبناء على أساس تاصصهم

الجامعي سواء كان تاصصهم علوم انسانية أو علوم تطبيقية .وان أسلوب تعامل الوالدين داال

األسرة هو ااص بالطريقة التي يراها الوالدين مناسبة للتعامل مع أفراد األسرة وهذا األسلوب

مرتبط بفلسفة ورؤية الوالدين لألسلوب األمثل لتنشئة ابنائهم .واما فيما ياص مجال عدم االتساق
"التذبذب" ،فقد جاءت النتجية ماالفة لتوقعات الباحث.
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اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة شوامرة ( ،)2008التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات

داللة إحصائية في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها الطلبة تعزى لمتغير التاصص.

وااتلفت الدراسة الحالية مع دراسة عابدين ) ،)2010التي أظهرت نتائجها وجود فروق ذات
داللة إحصائية في متوسطات استجابات الطلبة تبعاً لفرع الدراسة لصالح الفرع العلمي في بعد

الديمقراطية  -التسلط ،ولفرع العلوم اإلنسانية في بعد الحماية الزائدة  -اإلهمال ,حيث أن هذه

الدراسة لم تجد فروق في بعد (االسلوب الديمقراطي ,والتلسلط ,ووالحماية الزائدة).

وااتلفت مع دراسة أبو مرق وأبو عقيل) ،)2012التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات

داللة إحصائية تعزى للكلية.

 9.3.1.5مناقشة نتائج الفرضية التاسعة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في متوسطات أساليب

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

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً

لمتغير المستوى الدراسي في مجال عدم االتساق "التذبذب" .كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة احصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير المستوى الدراسي في المجاالت

التالية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية( :اثارة االلم النفسي ،والتفرقة والتمييز ،والحماية الزائدة،
والتسلط ،واألسلوب الديمقراطي ،والتدليل الزائد).

كما أظهرت النتائج أن الفروق في المتوسطات الحسابية لمجال إثارة األلم النفسي كان لصالح
السنة األولى بمقارنتها مع المتوسطات الحسابية للسنة الثالثة .والفروق في المتوسطات الحسابية

لمجال الحماية الزائدة كانت لصالح السنة األولى مقارنة مع السنة الرابعة ،وفي صالح السنة

الثالثة مقارنة مع السنة الرابعة .والفروق في المتوسطات الحسابية لمجال التفرقة والتمييز ومجال

التلسط كانت لصالح السنة األولى مقارنة مع السنة الثالثة والسنة الرابعة .والفروق في
المتوسطات الحسابية لمجال األسلوب الديمقراطي كانت لصالح السنة الثالثة والسنة الرابعة مقارنة
مع السنة األولى .والفروق في المتوسطات الحسابية لمجال التدليل الزائد كانت لصالح السنة

الثالثة مقارنة مع السنة الرابعة.
ويتبين مما سبق أن الفروق في المتوسطات الحسابية في كل من المجاالت التالية (إثارة األلم

النفسي ،والتفرقة والتمييز ،والحماية الزائدة ،والتسلط ،والتدليل الزائد) ،كانت لصالح السنة األولى
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مقارنة مع المتوسطات الحسابية للطلبة ذوو المستوى التعليمي األعلى .وأن الفروق في
المتوسطات الحسابية لمجال األسلوب الديمقراطي كانت لصالح السنة الثالثة مقارنة مع السنة
األولى ،وكانت لصالح السنة الرابعة مقارنة مع السنة األولى.
يعزى ذلك إلى أن الطلبة االل السنة األولى من حياتهم الجامعية لم يارجوا بعد من الحاضنة
األسرية ،فالطالب قد ارج جديد من مرحلة التوجيهي ،ويكون تحت تأثير األساليب المعاملة التي

اتبعها والدية معه في السنة الدراسية الااصة بالتوجيهي بما تتضمنه من حرص شديد وانضباط
ومتابعة لحظيه إلنجازاته الدراسية والاوف الذي يتملك األهل على مصير أبنائها في هذه

المرحلة حيث تنتقل معه هذه األساليب في المعاملة الوالدية من تشدد وحرص ومتابعة واهتمام
حاول اإلبن بشكل مبالغ فيه إلى السنة الدراسية األولى حيث يعتبر اآلباء أن السنة األولى في

الجامعة هي مقدمة عما سيكون عليه الطالب في السنوات القادمة داال الجامعة ،وان اجتياز
الطالب السنة األولى بشكل يوافق توقعات األهل فإن ذلك يزيد من درجة الثقة بين األهل
واألبناء ،ومن هنا نجد أن الطلبة في السنة الثالثة وااصة السنة الرابعة يتعامل معهم والديهم

بأسلوب ديمقراطي بدرجة أكبر مما يتعامل الوالدين مع طلبة االل السنة األولى .فإن الطلبة

االل السنة الرابعة والثالثة يكونوا قد اكتسبوا المعرفة والابرات الااصة فيهم التي يستطيعوا من
االلها التعامل مع األهل فال يتوقف الدور كيف يتعامل معه األهل بل هوكيف يتعامل داال

األسرة ومن هنا تتجه األسرة ألسلوب الحوار والنقاش معهم واتباع أساليب أكثر ديمقراطية من
األساليب التي كانوا يتبعوها معهم أثناء الطفولة والم ارهقة.
وقد ااتلفت الدراسة الحالية مع دراسة أبو مرق وأبو عقيل)  ،)2012حيث توصلت نتائجها إلى
عدم وجود فروق في أساليب المعاملة الوالدية تعزى للمستوى

التعليمي.

 10.3.1.5مناقشة نتائج الفرضية العاشرة
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات أساليب

المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مستوى دخل
السرة.

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً

لمتغير مستوى دال االسرة لجميع أبعاد مقياس أساليب المعاملة الوالدية (إثارة األلم النفسي،
والتفرقة والتمييز ،والحماية الزائدة ،والتسلط ،واألسلوب الديمقراطي ،وعدم االتساق "التذبذب",
والتدليل الزائد).
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يعزى ذلك ألن أساليب المعاملة الوالدية السوية أو غير السوية ليست مرتبطة بطبقه أو بمستوى
اقتصادي معين .وأن هذه األساليب تتباين وتاتلف من أسرة إلى أارى بغض النظر عن
المستوى االقتصادي لهذه األسرة ،فمن الممكن أن نجد أسرة فقيرة يسود في داالها جو من

الدفء والمحبة ويكون فيها مشاركة وتعاون أكثر من أسرة غنية ذو مستوى اقتصادي مرتفع ومن
الممكن أن نجد العكس ،فال نستطيع الجزم بأن األسر أصحاب الدال المرتفع تالو بيوتهم من

المشاكل األسرية وأساليب المعاملة غير سوية ،بل نجد بأن أساليب المعاملة الوالدية السوية

وغير السوية موجودة في معظم األسر الفلسطينية بغض النظر عن مستواها االقتصادي.

وقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة (أبو مرق وأبو عقيل ،)2012،حيث أظهرت نتائجها عن
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمستوى دال األسرة .ودراسة عشوي ودويري

( ،)2006حيث أنها لم تجد الدراسة فروق ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاملة الوالدية
(الديمقراطي -المتسلط -المتساهل) والمستوى االقتصادي لألسرة.

وااتلفت الدراسة الحالية مع دراسة شوامرة (،)2008والتي أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات

داللة إحصائية في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها الطلبة تعزى لمتغير معدل الدال الشهري،

ودراسة عابدين ) ،)2010أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات

استجابات الطلبة تبعاً للمستوى االقتصادي في بعد الديمقراطية  -التسلط لصالح أبناء األسر
ذات الدال المتوسط والدال فوق المتوسط مقارنة مع ذوي الدال المنافض.

 11.3.1.5مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشر
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في متوسطات أساليب
المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مكان
السكن.
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً
لمتغير مكان السكن في المجاالت التالية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية( :إثارة األلم النفسي,
والتسلط ,واالسلوب الديمقراطي ,وعدم االتساق "التذبذب") .كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات

داللة احصائية بين متوسطات استجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير مكان السكن في المجاالت
التالية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية( :التفرقة والتمييز ،والحماية الزائدة ،والتدليل الزائد).
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وأظهرت النتائج أن الفروق في المتوسطات الحسابية لمجال التفرقة والتمييز كان لصالح المايم
بمقارنتها مع المتوسطات الحسابية للمدينة والقرية .وأن الفروق في المتوسطات الحسابية لمجال
الحماية الزائدة كان لصالح المدينة بمقارنتها مع المتوسطات الحسابية للمايم .وبينت النتائج أن
الفروق في المتوسطات الحسابية لمجال الحماية الزائدة ومجال التدليل الزائد كان لصالح القرية
بمقارنتها مع المتوسطات الحسابية للمدينة والمايم.
اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة شوامرة ( ,)2008والتي أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها الطلبة تعزى لمتغير مكان السكن .و دراسة
الرشيدي ( ,)2013حيث أن نتائجها لم تجد فروق دالة إحصائياً في األسلوب المتقبل الديمقراطي
بين الطلبة ساكني القرية أو المدينة ,بينما وجدت الدراسة فروقاً دالة إحصائياً في األسلوب
الرافض المتسلط بينهم ,وقد كانت الفروق لصالح طلبة جامعة حائل ساكني القرية.
وااتلفت الدراسة الحالية مع دراسة أبو مرق وأبو عقيل ) ,)2012حيث أظهرت نتائجها عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية في اساليب المعاملة الوالدية تعزى لمتغير مكان السكن.
 12.3.1.5مناقشة نتائج الفرضية الثانية عشر
ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في متوسطات أساليب
المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير الجامعة.
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إستجابات أفراد العينة وفقاً

لمتغير الجامعة في المجاالت التالية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية( :األسلوب الديمقراطي,
والتدليل الزائد) .كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات استجابات

أفراد العينة وفقاً لمتغير الجامعة في المجاالت التالية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية( :إثارة

األلم النفسي ,والتفرقة والتمييز ,والحماية الزائدة ,والتسلط ,وعدم االتساق "التذبذب").

 أظهرت النتائج أن الفروق في المتوسطات الحسابية لمجال إثارة األلم النفسي كان لصالحجامعة القدس وجامعة الاليل وجامعة فلسطين التقنية الاضوري بمقارنتها مع المتوسطات

الحسابية لجامعة بيت لحم ,وكانت الفروق لصالح جامعة فلسطين التقنية الاضوري بمقارنتها مع

المتوسطات الحسابية لجامعة بيرزيت.
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 -وأظهرت النتائج أن الفروق في المتوسطات الحسابية لمجال التفرقة والتمييز كان لصالح

جامعة القدس بمقارنتها مع المتوسطات الحسابية لجامعة بيت لحم ,وكانت الفروق لصالح جامعة
فلسطين التقنية الاضوري بمقارنتها مع المتوسطات الحسابية لجامعة الاليل وجامعة بيرزيت
وجامعة بيت لحم.

 -أظهرت النتائج أن الفروق في المتوسطات الحسابية لمجال الحماية الزائدة ومجال التسلط كان

لصالح جامعة الاليل وجامعة فلسطين التقنية الاضوري بمقارنتها مع المتوسطات الحسابية

لجامعة القدس وجامعة بيرزيت وجامعة بيت لحم.

 -أظهرت النتائج أن الفروق في المتوسطات الحسابية لمجال عدم االتساق "التذبذب" كان

لصالح جامعة القدس وجامعة الاليل وجامعة فلسطين التقنية الاضوري بمقارنتها مع
المتوسطات الحسابية لجامعة بيرزيت وجامعة بيت لحم .اتفقت هذه النتيجة مع دراسة شوامرة

(.)2008

 13.3.1.5مناقشة نتائج الفرضية الثالثة عشر
ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05بين الذكاء
االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين جميع مجاالت أساليب المعاملة

الوالدية والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي ،كما اظهرت النتائج النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات
داللة احصائية بين جميع مجاالت مقياس اساليب المعاملة الوالدية ومجاالت مقياس الذكاء

االنفعالي.

مناقشة العالقة بين مجاالت مقياس أساليب المعاملة الوالدية ومقياس الذكاء االنفعالي
 -1العالقة بين أسلوب المعاملة الوالدية المتمثل بإثارة اللم النفسي والذكاء االنفعالي.
أظهرت النتائج وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين مجال إثارة األلم النفسي والذكاء

االنفعالي.

تعزى هذه النتيجة إلى أن إتباع الوالدين ألسلوب إثارة األلم النفسي في معاملة األبناء ينتج عنه
أثار نفسية سلبية لدى االبناء تؤثر على شاصيتهم وحياتهم بشكل عام ،حيث يشير سليمان

( ،)2009أن إتباع هذا األسلوب يفقد اإلبن ثقته بنفسه فيكون متردداً عند القيام بأي عمل اوفاً
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من حرمانه من رضا الكبار وحبهم فيكون صاحب شاصيه انسحابية منطوية غير واثق من

نفسه ،يوجه عدوانيته لذاته ،وعدم الشعور باألمان ويتوقع بأن األنظار موجهه دائماً إليه فيااف

كثي اًر ،ال يحب ذاته ويمتدح اآلارين ويفتار بهم وبإنجازاتهم وقدراتهم أما هوفيحطم نفسه
ويزدريها.

وتشير النتائج إلى أن إتباع أسلوب إثارة األلم النفسي من قبل الوالدين في معاملة األبناء ال
يساعد األبناء على تنمية مهارات الذكاء االنفعالي لديهم .وهذه المهارات تتطلب فهم الفرد

النفعاالته وادارتها وتوظيفها بالشكل الصحيح ،إلى جانب فهم انفعاالت اآلارين وادارتها ،لكن
هذا اإلنسان يكون اائف متردد فاقد الثقة بنفسه صاحب شاصية إنطوائية يااف من العالقات

االجتماعية ،يكون غير قادر على فهم انفعاالته فهويحطم ذاته ويمتدح اآلارين اوفاً من اللوم
والتوبيخ وهذا الاوف يكون ناتج عن األسلوب التربوي الذي اتبعه معه والداه ،حيث يسود عليه

شعور بعدم األمن ،وكل هذه اآلثار النفسية السلبية تكون عائق أمام الفرد الكتساب مهارات
الذكاء االنفعالي القادرة على رفع مستوى الذكاء االنفعالي لديه.
 -2العالقة بين أسلوب المعاملة الوالدية المتمثل بالتفرقة والتمييز في المعاملة والذكاء
االنفعالي.
أظهرت النتائج وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين أسلوب التفرقة والتمييز في المعاملة

والذكاء االنفعالي.

تعزى هذه النتيجة إلى أن اتباع الوالدين ألسلوب التفرقة والتمييز في المعاملة ينتج عنه أثار

نفسية سلبية كثيرة تؤثر على حياة األبناء ،حيث يشير (همشري ،)2002،بأنه غالباً ما يترتب
على هذا األسلوب شاصية أنانية تعودت أن تأاذ دون أن تعطي ،تحب أن تستحوذ على كل

شيء لنفسها ولوعلى حساب اآلارين ،شاصية تعرف مالها وال تعرف ما عليها ،أما بالنسبة

لإلاوة واألاوات فغالباً ما تتولد لديهم الغيرة الشديدة ،والحقد المبطن على األخ أواألات المميزة،
والى زيادة العدوانية نحوه.

وتشير النتائج إلى بأن اتباع الوالدين أسلوب التفرقة والتمييز في معاملة األبناء ال يساعد على
تنمية الذكاء االنفعالي لدى األبناء .ألن مهارات الذكاء االنفعالي تحتاج إلى شاص قادر على
إدراك انفعاالته وتقييمها والتعبير عنها ال أن يكون صاحب شاصية أنانية يحب أن يستحوذ على
كل شيء لنفسه ولوعلى حساب اآلارين ،حيث أن الشاصية االنانية التي تولدت لديها الغيرة

الشديدة والحقد المبطن ال تكون قادرة على استثمار االنفعاالت واستادامها بشكل سليم ،وال
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يمتلكوا المهارة الالزمة على إدارة االنفعاالت المتعلقة بالذات وباآلارين بصورة تسمح بالتكيف

الفعال مع الموقف ،وهذا يوضح العالقة العكسية بين الذكاء االنفعالي وأسلوب المعاملة الوالدية
المعتمد على التمييز والتفرقة في المعاملة.
 -3العالقة بين أسلوب المعاملة الوالدية المتمثل بالحماية الزائدة والذكاء االنفعالي.
أظهرت النتائج وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين أسلوب الحماية الزائدة والذكاء

االنفعالي.

تعزى هذه النتيجة إلى أن اتباع الوالدين ألسلوب الحماية الزائدة ينتج عنه أثار سلبية كثيرة تؤثر
على حياة األبناء ،حيث يشير(همشري )2002 ،أن هؤالء األبناء الذين نموفي ظل هذا اإلتجاه
تنمولديهم شاصية ضعيفة ،اانعة ،غير مستقلة ،تعتمد على الغير في قيادتها وتوجيهها .وتتسم

هذه الشاصية أيضاً بعدم االستقرار على حال وانعدام التركيز ،وعدم النضج ،وانافاض مستوى

األنا ،وانافاض الطموح ،وتقبل اإلحباط والاوف من المسؤولية ،وعدم الثقة بالنفس وبالق اررات

المتاذة ،ومثل هذه الشاصية غالباً ما تكون حساسة على نحومفرط للنقد.

وتشير النتائج إلى أن اآلثار النفسية السلبية التي ذكرت فيما سبق الناتجة عن هذا األسلوب

سوف تحد من قدرة األبناء على اكتساب مهارات الذكاء االنفعالي ،مثل القدرة على التحكم بالذات
والتعبير المناسب عن المشاعر ،وتأكيد الذات والسيطرة على النفس في حالة االنفعال ،إضافة

إلى القدرة على التواصل والرغبة على التبادل الشفوي لألفكار والمشاعر والمفاهيم مع غيره ،وهذه
المهارات مرتبطة بثقة الفرد بنفسه وباآلارين واالستمتاع باالرتباط بهم ،إلى جانب اإلحساس

الكبير بالمسؤولية االجتماعية ،والنضج وعدم الاوف من تحمل المسؤولية ،وأن يكون لديه الثقة
بالق اررات التي يتاذها ،ولدية القدرة على االعتماد على ذاته.

 -4العالقة بين أسلوب المعاملة الوالدية المتمثل بالتسلط والذكاء االنفعالي.
أظهرت النتائج وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين مجال التسلط والذكاء االنفعالي.
تعزى هذه النتيجة إلى أن إتباع الوالدين ألسلوب التسلط في معاملة األبناء ينتج عنه أثار نفسية
سلبية كثيرة لدى األبناء تؤثر على شاصيتهم وحياتهم بشكل عام ،حيث يشير كل من الكناني
والموسوي ،)1996( ،أن ألسلوب التسلط اطر على صحة األبناء النفسية وعلى شاصيتهم

مستقبالً ونتيجة لذلك األسلوب المتبع في التربية ينشأ األبناء اائفين دائماً من السلطة ،اجولين،
حساسين ،يشعرون بالاوف من اآلارين ،يشعرون بعدم الكفاءة والحيرة ،غير واثقين بأنفسهم
واصوصا عند مواجهة مواقف االاتبار ،ولديهم ميل شديد للاضوع واتباع اآلارين وعدم القدرة
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على إبداء الرأي والمناقشة ،وغالبا ما يرتكبون األاطاء في غياب السلطة ،بينما يكونوا أمام

السلطة اائفون مذعورين ،كذلك فإنهم ينفسون من مكبوتاتهم نتيجة التسلطية بالتعدي على
ممتلكات الغير واتالفها .يرى الباحث بأن هذه اآلثار النفسية سوف تحد من قدرات األبناء على
اكتساب مهارات الذكاء االنفعالي مما يؤدي إلى انافاض درجة الذكاء االنفعالي لديهم .وهذا

يفسر العالقة العكسية بين أسلوب التسلط في معاملة األبناء والذكاء االنفعالي.
 -5العالقة بين أسلوب المعاملة الوالدية المتمثل بعدم االتساق "التذبذب" والذكاء االنفعالي.
أظهرت النتائج وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين مجال عدم االتساق "التذبذب"
والذكاء االنفعالي.

نعزى هذه النتيجة إلى أن اتباع الوالدين ألسلوب عدم االتساق "التذبذب" في معاملة األبناء ينتج
عنه أثار سلبية كثيرة لدى األبناء تؤثر على شاصيتهم وحياتهم بشكل عام .حيث يشير سليمان

( ،)2009أنه غالباً ما يترتب على هذا اإلتجاه شاصية متقلبة ،ازدواجية ،منقسمة على نفسها،
حيث يظل التذبذب واالزدواجية سمة مميزة لهذه الشاصية ،ويجد الصعوبة في معرفة الصواب

من الاطأ ،حيث ينشأ على التردد وعدم الحسم في األمور ،ومن الممكن أن يكف عن التعبير

الصريح عن آرائه ومشاعره ،إضافة إلى أنه قد ينتج عنده اضطراب في المعايير االجتماعية.
وتشير النتائج بأن هذه السمات الشاصية التي تولدت لدى هؤالء االبناء نتيجة ألسلوب عدم
االتساق "التذبذب" في المعاملة ،تحد من قدرة الفرد على اكتساب مهارات الذكاء االنفعالي حيث
أن الشاصية المتقلبة المنقسمة على نفسها ال يمكن أن تكون قادرة على ضبط انفعاالتها بالشكل

الصحيح ،ويكون غير قادر على توظيف انفعاالته بشكل يادم أهدافه ،فالشاص الذكي انفعالياً

قادر على فهم مشاعره ويستطيع أن يعبر عن آرائه بشكل جيد ،ويكون قاد اًر على فهم انفعاالت

اآلارين وتوظيفها.

 -6العالقة بين أسلوب المعاملة الوالدية المتمثل بالتدليل الزائد والذكاء االنفعالي.
أظهرت النتائج وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين مجال التدليل الزائد والذكاء
االنفعالي.

تعزى هذه النتيجة إلى أن اتباع الوالدين ألسلوب التدليل الزائد في معاملة األبناء ينتج عنه أثار
نفسية سلبية لدى األبناء تؤثر على شاصيتهم وحياتهم بشكل عام .وهذا األسلوب في التعامل ال

يقل اطورة عن القسوة والصرامة ،فالمغاالة في الرعاية سيجعل اإلبن غير قادر على تكوين
عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلارين ،أوتحمل المسؤولية ومواجهة الحياة ،ألنه لم يمر بتجارب
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كافية ليتعلم منها كيف يواجه األحداث التي يتعرض لها ،حيث يشير(همشري )2002،أن هؤالء

األبناء الذين َنموفي ظل هذا اإلتجاه تنمولديهم شاصية قلقة ،مترددة ،تتابط في سلوكها بال
قواعد أوحدود وربما تكون شاصية متسيبة كثي اًر ما تفقد ضوابط السلوك المتعارف عليها ،وبذلك
فإن الطفل المدلل غالباً ما ينمومستهت اًر في كبره ،غير محافظ على مواعيده ،وال يستطيع تحمل
أي مسؤولية يعهد بها اليه .ويرى الباحث بأن هذه السمات الشاصية التي تولدت لدى هؤالء

األبناء نتيجة ألسلوب الدالل الزائد في المعاملة ،تحد من قدرة الفرد على اكتساب مهارات الذكاء

االنفعالي .وهذا يفسر العالقة العكسية التي تربط مستوى الذكاء االنفعالي بأسلوب المعاملة
الوالدية المتمثل بأسلوب التدليل الزائد.
 -7العالقة بين أسلوب المعاملة الوالدية المتمثل بالسلوب الديمقراطي والذكاء االنفعالي.
أظهرت النتائج وجود عالقة طرديه ذات داللة إحصائية بين مجال األسلوب الديمقراطي والذكاء
االنفعالي.

تعزى هذه النتيجة إلى أن اتباع الوالدين األسلوب الديمقراطي في تعاملهما مع أبنائها غالباً ما
تنمي لديهم الثقة العالية بالنفس ،والتعاون االيجابي مع اآلارين ،والقدرة على تحمل المسؤولية،

واقامة عالقة ناجحة مع األقران ،وان إتباع هذا األسلوب في معاملة األبناء وارشادهم يؤثر

بطريقة ملحوظة في توافقهم وايجابيتهم داال المنزل واارجه ،ويجعلهم أكثر ثباتاً من الناحية

االنفعالية ،وأميل إلى حب المنافسة واالستقالل ،وأكثر اعتماداً على النفس وأكثر تعاوناً مع
اآلارين ،واإلنسان الذي ينشأ في جوديمقراطي تتولد لدية شاصية واثقة قادرة على إقامة

العالقات االجتماعية بشكل فعال فهنا نجد أن هؤالء االشااص لديهم القدرة على تعلم مهارات
الذكاء االنفعالي بشكل فعال ،والتي بدورها تزيد من مستوى الذكاء االنفعالي لديهم .وأن مهارات

الذكاء االنفعالي هي مهارات مكتسبة وليست فطرية ويعتبر توجه اآلباء ألبنائهم في فهم

انفعاالتهم والتعامل معها هي القوة الدافعة وراء قدرة األبناء في النهاية على إظهار الذكاء

االنفعالي.

وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة الرشيدي ( ،)2013حيث أظهرت نتائجها وجود عالقة ايجابية

ودالة احصائياً بين األسلوب المتقبل الديمقراطي ومهارات الذكاء االنفعالي عند طلبة جامعة

حائل .كما وجدت الدراسة بأن األسلوب الوالدي الرافض المتسلط ذوعالقة دالة احصائياً ولكنها
سلبية أوفي االتجاه العكسي في أغلب مهارات الذكاء االنفعالي (التعاطف ،إدارة االنفعاالت

الشاصية ،الوعي االنفعالي) لدى طلبة جامعة حائل .ودراسة محمود ومطر ( ،)2003توصلت

نتائجها إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين أساليب المعاملة الوالدية السوية لكل
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من األب واألم (االستقالل والديمقراطية والتقبل) كما يدركها األبناء وأبعاد الذكاء االنفعالي لديهم

سواء لعينة الذكور أم لعينة اإلناث .في حين وجدت عالقة ارتباطيه سالبة دالة احصائياً بين
أساليب المعاملة الوالدية السالبة لكل من األب واألم (التسلط والحماية الزائدة) كما يدركها األبناء

وأبعاد الذكاء االنفعالي لديهم سواء لعينة األبناء الذكور واإلناث معاً أواألبناء الذكور فقط

أواإلناث فقط .ودراسة اظر ) ،(2010توصلت إلى أن هناك عالقة إرتباطيه إيجابية بين الذكاء
العاطفي وأسلوب المعاملة الديمقراطي (األب واألم) .ودراسة الهي ( ،)2009التي توصلت إلى

وجود عالقة بين الذكاء الوجداني وأساليب التنشئة االجتماعية.

وااتلفت الدراسة الحالية مع بعض نتائج دراسة بااري ( )2007التي أظهرت نتائجها عن وجود
عالقة ارتباطيه موجبه دالة احصائياً عند مستوى ( )0.01بين أسلوب (التوجيه واإلرشاد) لكل
من األب واألم والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي ،وجميع أبعاده الفرعية،ما عدا بعد التعاطف حيث

لم ترق العالقة بينهما إلى مستوى الداللة .في حين ال توجد عالقة ارتباطيه دالة احصائياً بين

أسلوب (سحب الحب) لألب وأسلوب (العقاب البدني) لألم والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي،

وجميع أبعاده الفرعية .كما ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياً بين أسلوب (العقاب البدني)
لألب والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي ،وجميع أبعاده الفرعية فيما عدا بعد إدارة االنفعاالت حيث

وجد أن هناك ارتباطاً سالباً داالً إحصائياً بينهما عند مستوى ( .)0.05وكذلك ال توجد عالقة
ارتباطيه دالة احصائيا بين (اسلوب سحب الحب) لألم والدرجة الكلية للذكاء االنفعالي ،وأبعاده

الفرعية ما عدا بعد إدارة االنفعاالت حيث وجد أن هناك ارتباطاً سالباً داالً بينهما داالً عند

مستوى (.)0.05

ولقد الصت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج التي حاولت من االلها تحقيق أهداف
الدراسة .حيث أشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات
الفلسطينية ,كما أوضحت نتائج الدراسة أن األسلوب الديمقراطي هو أكثر أساليب المعاملة
الوالدية شيوعاً لدى الطلبة ,وكما أوضحت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ذات دالله إحصائية
بين أساليب المعاملة الوالدية والذكاء االنفعالي .وأظهرت مناقشة نتائج فرضيات الدراسة عن
ارتباط نتائج الدراسة بعضها مع بعض كما هو موضح فيما يلي:
تشير النتائج إلى أن درجة الذكاء االنفعالي المرتفعة ترتبط بنتيجة سؤال الدراسة الثاني والذي
أظهرت نتائجه شيوع االسلوب الديمقراطي من بين أساليب المعاملة الوالدية التي يتبعها الوالدين

في تنشئة أبنائهم ,وأيضا ترتبط هذه النتيجة مع نتائج سؤال الدراسة المتعلق بالعالقة بين الذكاء
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االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية ,حيث توصلت نتائج هذا السؤال إلى وجود عالقة طرديه

موجبه بين األسلوب الديمقراطي و درجة الذكاء االنفعالي لدى الطلبة .وأظهرت نتائج هذه
الدراسة أن اتباع الوالدين األسلوب الديمقراطي في تنشئة ابنائهم يعمل على تنمية الذكاء

االنفعالي لديهم .وأن أساليب المعاملة الوالدية الغير سوية تكون معيقه لنمو مهارات الذكاء

االنفعالي لدى االبناء وترتبط هذه االساليب الغير سوية بعالقة عكسية مع الذكاء االنفعالي.
كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق في المتوسطات الحسابية للذكاء االنفعالي بين
الطلبة يعزى للجنس ,وهذه النتيجة مرتبطة بنتيجة الفرضية السابعة والتي أظهرت عدم وجود

فروق ذات دالله إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية في مجاالت التالية (التفرقة والتمييز،
التسلط ،األسلوب الديمقراطي ،التدليل الزائد) ,حيث أظهرت النتائج أن الوالدين ال يتبعوا أسلوب
التفرقة والتمييز في معاملة أبنائهم ,وأنهم يتعاملون معهم بأسلوب ديمقراطي ,يرى الباحث بأن

الوالدين في تعاملهم هذا يقدموا الفرص المتكافئة لألبناء من كال الجنسين إلكسابهم مهارات
الذكاء االنفعالي.

كما ارتبطت نتائج الفرضية الثانية مع نتائج الفرضية الثامنة ,حيث أشارت نتائج الفرضية الثالثة
إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطات

إستجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير التاصص في المجاالت التالية لمقياس أسالب المعاملة

الوالدية (إثارة األلم النفسي ،التفرقة والتمييز ،الحماية الزائدة ،التسلط ،األسلوب الديمقراطي،
التدليل الزائد) .وكما أشارت نتائج الفرضية الثامنة إلى عدم توجد فروق ذات داللة احصائية عند

مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في درجة الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في
الضفة الغربية تعزى لمتغير التاصص".
وكما ارتبطت نتائج الفرضية الثالثة مع نتائج الفرضية التاسعة ,حيث أظهرت نتائج الفرضية
الثالثة بأن مستوى الذكاء االنفعالي لطالب السنة الثالثة كان أعلى من مستوى الذكاء االنفعالي

لطالب السنة األولى ،وأن مستوى الذكاء االنفعالي لطالب السنة الرابعة كان أعلى من مستوى
الذكاء االنفعالي لطالب السنة األولى والسنة الثانية .وكما يتبين من نتائج الفرضية التاسعة أن
الفروق في المتوسطات الحسابية ألساليب المعاملة الوالدية في كل من المجاالت التالية (إثارة

األلم النفسي ،والتفرقة والتمييز ،والحماية الزائدة ،والتسلط ،والتدليل الزائد) ،كانت لصالح السنة

األولى مقارنة مع المتوسطات الحسابية للطلبة ذوو المستوى التعليمي األعلى .وأن الفروق في

المتوسطات الحسابية لمجال األسلوب الديمقراطي كانت لصالح السنة الثالثة مقارنة مع السنة
األولى ،وكانت لصالح السنة الرابعة مقارنة مع السنة األولى.
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وكما ارتبطت نتائج الفرضية الثالثة والفرضية التاسعة مع نتائج سؤال الدراسة المتعلق بالعالقة

بين الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية والذي أشارت نتائجه إلى وجود عالقة عكسية

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( .)α ≤ 0.05لكل من المجاالت التالية

لمقياس أساليب المعاملة الوالدية (إثارة األلم النفسي ،التفرقة والتمييز ،الحماية الزائدة ،التسلط,
التدليل الزائد) مع جميع مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي .وكما تبين وجود عالقة طرديه ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α ≤ 0.05لمجال االسلوب الديمقراطي في

مقياس أساليب المعاملة الوالدية مع جميع مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي.

والصت هذه النتائج إلى أن الطلبة ذوو المستوى الدراسي السنة الثالثة و السنة الرابعة يتمتعون
بمستوى ذكاء انفعالي أعلى من طلبة السنة األولى ,وكما أشارت نتائج الدراسة أن الطلبة ذوو

المستوى الدراسي السنة األولى يتعرضون ألساليب معاملة غير سوية أكثر من الطلبة ذوو
المستوى التعليمي األعلى ,وهذا ما الصت إليه نتائج سؤال العالقة الذي أظهر عالقة عكسية
بين الذكاء االنفعالي وأساليب المعاملة غير السوية ,وعالقة طرديه بين األسلوب الديمقراطي

والذكاء االنفعالي.

كما ارتبطت نتائج الفرضية الرابعة مع نتائج الفرضية العاشرة ,حيث أشارت نتائج الفرضية

الرابعة إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α ≤ 0.05في درجة
الذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير مستوى دال

االسرة .وأشارت نتائج الفرضية العاشرة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( )α ≤ 0.05في درجة أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في
الضفة الغربية تعزى لمتغير مستوى دال األسرة.
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 2.5التوصيات
في ضوء ما توصلت اليه الدراسة من نتائج توصي الدراسة بما يأتي:
 -1على اآلباء أن يحرصوا على إتباع أساليب المعاملة السوية مع أبنائهم وذلك لما لها من
انعكاسات إيجابية على جوانب شاصيتهم الماتلفة ,والعمل على تشجيع األبناء على التعبير عن
انفعاالتهم بطريقة مقبولة ,والبعد عن محاولة قمع هذه االنفعاالت أو كبتها ,وأن يحرص الوالدين
على مناقشة األبناء في مشاعرهم وانفعاالتهم وتقييمها ,وتقديم النصائح االنفعالية لهم في جو من
الود والحب بعيداً عن التسلط والتشدد .وأن يحرص الوالدين على تقديم نموذج انفعالي جيد
ألبنائهم يتعلمون من االله كيفية التعبير عن االنفعاالت ,والتعاطف مع اآلارين ,والوعي
بمشاعرهم الذاتية ,وتعليمهم كيفية التحكم في انفعاالتهم ومشاعرهم االل حياتهم ,مما ينمي لديهم
الذكاء االنفعالي.
 -2تنظيم حمالت توعية أسرية عبر وسائل اإلعالم و عقد الندوات ضمن جهود الجمعيات
األهلية والنوادي الثقافية في المجتمع ,إلرشاد اآلباء واألمهات نحو أساليب المعاملة الوالدية
السوية ,واإلبتعاد عن أساليب المعاملة الوالدية غير السوية ,وزيادة الوعي لدى الوالدين حول أثر
هذه األساليب على شاصية األبناء وحياتهم.

 3.5المقترحات
 -1إجراء دراسة تتبعيه لتطور الذكاء االنفعالي عبر المراحل التعليمية الماتلفة في فلسطين.
 -2إجراء دراسات تستهدف بناء برامج تدريبية لتنمية الذكاء العاطفي لدى الطلبة في المراحل
التعليمية الماتلفة في فلسطين.
 -3إجراء دراسة حول العالقة بين مستوى الذكاء االنفعالي للوالدين ومستوى الذكاء االنفعالي
لألبناء.
 -4القيام بدراسات مماثلة حول أساليب المعاملة الوالدية مع متغيرات أارى مثل مفهوم الذات,
قلق المستقبل ,االكتئاب ,الميول المهنية لدى الطلبة في مراحل عمرية ماتلفة.
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للنشر والتوزيع.
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كلية التربية /جامعة تعز .المجلة العربية لتطوير التفوق ،العدد( ،)4المجلد الثالث .ص -26
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القريطي ،عبد المطلب ( .)1998في الصحة النفسية ،القاهرة ,دار الفكر العربي.
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ملحق رقم ( )1.6عرض أدوات الدراسة للتحكيم
جامعة القدس
كلية الدراسات العليا
الدائرة :االرشاد النفسي والتربوي

االستاذ الدكتور  /الدكتور ................................................................المحترم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:
الموضوع :التكرم بتحكيم أدوات دراسة.
يقوم الباحث " فراس الطيطي " بدراسة بعنوان (الذكاء اإلنفعالي وعالقته بأساليب المعاملة
الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية) ذلك إستكماال لمتطلبات الحصول
على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي.
ولتحقيق ذلك تقتضي متطلبات البحث تحكيم األدوات التي سوف يستخدمها الباحث لتحقيق
أهداف هذه الدراسة بحيث أن الباحث سوف يستخدم مقياسين هما:
 مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء :واالختبار مكون من ( )80عبارةيستجيب المفحوص لها وفقا ً لمقياس ليكرت الخماسي (دائما ً  ،كثيراً  ،احيانا ً  ،قليالً  ،نادراً).
 مقياس الذكاء االنفعالي :وسوف يستخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس شوت وآخرون( ) al،et،Schutte ، 2009لقياس الذكاء االنفعالي .ويتكون المقياس من ( )33فقرة يستجيب
المفحوص لها وفقا لمقياس لكرت الخماسي (موافق بشدة  ،موافق  ،ال ادري  ،معارض ،
معارض بشدة).
وألنكم ممن يتمتعون بخبرة علمية ومن ذوي االختصاص في مجال العلوم النفسية والتربوية
يرجى من سيادتكم التكرم بمراجعة اإلستبانة ووضع آرائكم وتعديالتكم التي ترون انها
ضرورية إلثراء اإلستبانة من خالل التعليق واإلضافة أوالحذف من الفقرات وبيان مدى مالئمة
الفقرات من عدمه.
مع فائق شكري لكم لحسن تعاونكم
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
الطالب
فراس الطيطي
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جدول يبين توزيع عبارات مقياس اساليب المعاملة الوالدية على المقاييس الفرعية
اساليب المعاملة الوالدية
 -1التفرقة والتمييز في المعاملة

ارقام العبارات

عدد العبارات

73 - 65 - 57 - 49 - 41 - 33 -

10

25- 17 - 9 - 1
 -2التسلط

74 - 66 - 58 - 50 - 42 - 34 -

10

26 - 18 - 10 - 2
 -3عدم االتساق (التذبذب)

75 - 67 - 59 - 51 - 43 - 35 -

10

27 - 19 - 11 - 3
 -4اإلهمال

76 - 68 - 60 - 52 - 44 - 36 -

10

28 - 20 - 12 - 4
 -5إثارة األلم النفسي

77 - 69 - 61 - 53 - 45 - 37 -

10

29 - 21 - 13 - 5
 -6الحماية الزائدة

78 - 70 - 62 - 54 - 46 - 38 -

10

30 - 22 - 14 - 6
 -7التدليل الزائد

79 - 71 - 63 - 55 - 47 - 39 -

10

31 - 23 - 15 - 7
 -8االسلوب الديمقراطي

 80 - 72 - 64 - 56 - 48 - 4032 - 24 - 16 - 8
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10

مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما عرض على المحكمين
العبارة

الرقم

مناسبة غير مناسبة

1

يوجد احد من إاوتي يحبه والدي أكثر منا جميعاً.

3
4

يعاملني والدي بطريقة قاسية أحياناً ومتسامحة احياناً آارى.

إذا امتنعت عن تناول الطعام فإن ذلك ال يثير اهتمام والدي.

5

عندما أاطئ أقابل بعبارات التأنيب القاسية من والدي.

6

ياشى علي والدي من المواقف التي تستدعي منافستي مع

2

يتبع والدي نظاماً صارماً ودقيقاً في المنزل.

اآلارين.
7

يلبي لي والدي طلباتي مهما كانت.

8

يعطيني والدي الحرية في إبداء آرائي حتى لوكانت ماالفة

9

يسرع والدي في تلبية مطالب إاوتي ويتباطئون في تلبية

10

يتمسك والدي بآرائهم رافضين آرائي ولوكانت صائبة.

11

هناك ااتالف بين طريقة أبي وأمي في تربيتهما لي.

12

لم يحدث أن اهتم والدي في مكافأتي.

13

عندما أاطئ فإن والدي يقوالن أنني ال أستحق النعمة التي

14
15

يقلق علي والدي إذا مرضت حتى لوكان المرض بسيطاً.
يعتبر والدي كل ما أفعله صواب.

16

يستمع والدي لي جيداً حينما أتحدث اليهم.

آلرائهم.

مطالبي.

أعيش فيها.

17

يمدح والدي إاوتي أكثر مني.

18

يحرص والدي على التدال في شؤون حياتي الااصة.

19

يقبل مني والدي بعض التصرفات في أوقات معينة وال يقبالها
مني في أوقات آارى.

20

عوداني والدي أن أحل المشاكل التي أتعرض لها دون اللجوء

إليهم.
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تعديل

العبارة

الرقم

مناسبة غير مناسبة

21

يحرجني والدي عندما أقع في أي اطأ.

22

يعمل والدي أقصى جهدهما حتى ال تكون هناك مشكلة

23

يبالغ والدي في تدليلي.

24

يسمح لي والدي بقضاء وقت فراغي بالطريقة التي تناسبني.

25

يفضل والدي الولد على البنت.

26
27

تضايقني.

يبالغ والدي في توبياي على أاطاء بسيطة.
يسمح لي أبي بماالفة الق اررات التي تتاذها أمي إزاء بعض
تصرفاتي(أوالعكس).

28

ال يضع والدي ضوابط على ما أتعلمه من اارج البيت.

29

يعتبرني والدي سبباً في متاعبهم التي يواجهونها في حياتهم.

30

يمنعني والدي من القيام من بعض األعمال المباحة التي يقوم

بها اآلارون بحجة انهما اائفين علي من الضرر.
31

يسامحني والدي على أي اطأ أقوم به.

32

يستشيرني والدي في األمور التي تاصني قبل أن يتاذا القرار

33

أشعر بأن والدي يعامالني بطريقة تاتلف عن معاملتهم

34

يقيد والدي حريتي في مواعيد اروجي من المنزل وعودتي

بشأنها.

إلاوتي.
اليه.

35

يعدني والدي بمكافأة أوهدية لكنهم ال ينفذوا وعدهم لي.

36

يتجنب والدي مناقشة مشكالتي التي تثير متاعبهما.

37

يذكرني والدي بأاطائي السابقة وال يكتفوا بمحاسبتي على

38

اذا تااصمت مع شاص وقام بالشكوى الى والدي فإنهم يقوموا

39

يتركني والدي أفعل ما يحلولي.

40

أتبادل الرأي مع والدي في أمور األسرة.

اطئي الحالي فقط.

بالوقوف إلى جانبي ويستفسروا عما إذا لحق بي األذى.
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تعديل

العبارة

الرقم

41

مناسبة غير مناسبة

يكلفني والدي بالقيام بأعمال أكثر مما يكلف إاوتي بها.

42

يجبرني والدي على مرافقتهم في الزيارات رغما عني.

43

ليس بإمكاني توقع سلوك والدي فهوغير ثابت على سلوك أورأي

44

أشعر أن حرص والدي أقل من الالزم.

45

يشعرني والدي بأنهم غير راضين عني.

46

يطلب والدي مني االتصال بهم عندما تصادفني أية مشكلة.

47

عندما أغضب يعمل والدي على ارضائي.

48

عوداني والدي أن اصارحهم بالمشاكل التي تواجهني.

معين.

49

يعطي والدي الحق ألاي األكبر في التصرف في أمور ال

50

يكرر والدي على مسامعي أنهما يعرفان مصلحتي أكثر مني.

51

يسامحني والدي على اطأ أستحق عليه العقاب ومن الممكن

52

عندما أكون مهموما فإن والدي ال يكترثوا بذلك.

53

يلومني والدي في أوقات كثيرة وال يمدحاني مطلقاً حتى على

54

يتمنى والدي أن ابقى بجوارهم حتى ال يؤذني أحد.

55

يتركني والدي أفلت من العقاب بسهوله عندما ارتكب اطأ.

56

يناقشني والدي في أاطائي قبل توجيه اللوم والعقاب لي.

57

يفضل والدي بعض إاوتي عني.

58
59

يسمح لي التصرف بها.

أن أعاقب على أبسط األسباب.

األشياء اإليجابية.

يغضب والدي إذا نسيت أوامرهم وتعليماتهم.
يغير والدي رأيهم بسهوله في حاجة تاصني عندما يسمعان
كالم اآلارين.

60

غالباً ما ينسى والدي مطالبي.

61

يتحدث والدي عن كالمي وأفعالي أمام الناس الغرباء بشكل

يشعرني بالاجل.
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تعديل

العبارة

الرقم

مناسبة غير مناسبة

62

أشعر أن والدي يساعداني أكثر مما أحتاج اليه.

63

والدي يقفان في صفي ضد إاوتي حتى لوكنت أنا الماطئ.
يعطنِي والدي الحرية في ااتيار أصدقائي.

65

عندما نتشاجر أنا وااوتي يعاقب والدي البعض ويترك البعض

64

66

اآلار.

أاشى أن أتحدث مع والدي بصراحة في أي أمر.

67

أجد صعوبة في إرضاء كل من أبي وأمي في وقت واحد.

68

والدي قليلوالحديث معي.

69

يرى والدي أن أفضل الوسائل لدفعي للقيام بواجباتي هي أن

70

إذا رغبت في السفر مع زمالئي فإن والدي يقلقان علي

71
72

يتساهل معي والدي كثي اًر.

يؤكد والدي على روح التعاون والتضامن بين أفراد أسرتي.

73

يرى والدي أن الولد أحق من البنت في التعليم.

74

يرفض والدي الق اررات التي أتاذها بنفسي بعيداً عنهم.

76

ال يهتم والدي بمقابلة أصدقائي والحديث معهم.

77

يذكرني والدي باستمرار بمدى العناء والجهد الذي بذاله في

78

يحرص والدي على االطمئنان علي أثناء نومي.

79

اذا امتنعت عن الطعام يقوم والدي برجائي من اجل تناول

80

يمتدح والدي تصرفاتي الحسنة ويذكرانها أمام اآلارين.

75

يذكرني باستمرار بمن هم أفضل مني.
ويوضحان لي مااطر السفر.

يتعارض والدي في تقديم النصائح والتوجهات لي.

سبيل تربيتي وتعليمي.

الطعام.
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تعديل

ملحق رقم ( )2.6ادوات الدراسة في صورتها النهائية
يقوم الباحث بدراسة بعنوان (الذكاء اإلنفعالي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة
الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية) ذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة
الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي.
ويستادم الباحث المقاييس التالية -1 :مقياس الذكاء االنفعالي

 -2مقياس أساليب المعاملة

الوالدية .وذلك ألغراض البحث العملي ،مع العلم ان إجابتك ستحاط بالسرية التامة وال يطلع
عليها سوى الباحث الستادامها في البحث العلمي .لذا نرجومن حضرتكم التعاون وتعبئة
الباحث :فراس طيطي

المقاييس المرفقة ولكم جزيل الشكر.
القسم االول :بيانات شخصية
أ -الجنس:
 -)2انثى

 -)1ذكر
ب)  -مكان السكن:
 -)1مدينة

 -)3مخيم

 -)2قرية

ج) -التخصص:
 -)2علوم تطبيقية

 -)1علوم انسانية
د) -المستوى الدراسي:
 -)1سنة اولى

 -)2سنة ثانية

 -)4سنة رابعة فأكثر

 -)3سنة ثالثة

ه)  -مستوى دخل االسرة:
 2000 - 1000 -1شيكل

 2000 -2الى  3500شيكل

 3500 -3الى  5000شيكل

 -4اكثر من  5000شيكل

و) اسم الجامعة................................................:
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ملحق رقم ( )1.2.6مقياس أساليب المعاملة الوالدية في صورته النهائية
الرقم

دائما

العبارة

1

يشعرني والداي بأنهم غير راضين عني.

2

يسرع والداي في تلبية مطالب إاوتي ويتباطئون في تلبية
مطالبي.

3

يحرص والداي على االطمئنان علي أثناء نومي.

4

يذكرني والداي باستمرار بمدى العناء والجهد الذي بذاله في

5

يسمح لي والداي بقضاء وقت فراغي بالطريقة التي تناسبني.

6

يعاملني والداي بطريقة قاسية أحياناً ومتسامحة احياناً آارى.

8

يعتبرني والداي سبباً في متاعبهم التي يواجهونها في حياتهم.

سبيل تربيتي وتعليمي

7

يتساهل معي والداي كثي اًر.

9

يفضل والداي بعض إاوتي عني.

10

يعمل والداي أقصى جهدهما حتى ال تكون هناك مشكلة

11

يرى والداي أن أفضل الوسائل لدفعي للقيام بواجباتي هي أن

12

يعطيني والداي الحرية في إبداء آرائي حتى لوكانت ماالفة

13

يكلفني والداي بالقيام بأعمال أكثر مما يكلف إاوتي بها.

14

يلبي لي والداي طلباتي مهما كانت.

15

يتحدث والداي عن كالمي وأفعالي أمام الناس الغرباء بشكل

16

يرى والداي أن الولد أحق من البنت في التعليم.

17

يتمنى والداي أن ابقى بجوارهم حتى ال يؤذني أحد.

18

يمنعني والداي من القيام من بعض األعمال المباحة التي يقوم

19

يتركني والداي أفعل ما يحلولي.

تضايقني.

يذكرني باستمرار بمن هم أفضل مني.

آلرائهم.

يشعرني بالاجل.

بها اآلارون بحجة انهما اائفين علي من الضرر.
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غالبا

أحيانا

ناد ار

أبدا

دائما

الرقم

العبارة

20

يقبل مني والداي بعض التصرفات في أوقات معينة وال يقبالها

21

عندما أغضب يعمل والداي على ارضائي.

22

يحرجني والداي عندما أقع في أي اطأ.

23

أشعر بأن والداي يعامالني بطريقة تاتلف عن معاملتهم

24

يقلق علي والداي إذا مرضت حتى لوكان المرض بسيطاً.

مني في أوقات آارى.

إلاوتي.

25
26

غالباً ما ينسى والداي مطالبي.

يسامحني والداي على أي اطأ أقوم به.

27

ليس بإمكاني توقع سلوك والداي فهوغير ثابت على سلوك
أورأي معين.

28

يعتبر والداي كل ما أفعله صواب.

29

يلومني والداي في أوقات كثيرة وال يمدحاني مطلقاً حتى على

30

عندما نتشاجر أنا وااوتي يعاقب والداي البعض ويترك البعض

31

أشعر أن والداي يساعداني أكثر مما أحتاج اليه.

32

يحرص والداي على التدال في شؤون حياتي الااصة.
يعطنِي والداي الحرية في ااتيار أصدقائي.

34

يتعارض والداي في تقديم النصائح والتوجهات لي.

35

يتركني والداي أفلت من العقاب بسهوله عندما ارتكب اطأ.

36

يذكرني والداي بأاطائي السابقة وال يكتفوا بمحاسبتي على

37

يمدح والداي إاوتي أكثر مني.

38

يطلب والداي مني االتصال بهم عندما تصادفني أية مشكلة.

39

أاشى أن أتحدث مع والداي بصراحة في أي أمر.

40

أتبادل الرأي مع والداي في أمور األسرة.

33

األشياء اإليجابية.
اآلار.

اطأي الحالي فقط.
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غالبا

أحيانا

ناد ار

أبدا

دائما

الرقم

العبارة

41

يسمح لي أبي بماالفة الق اررات التي تتاذها أمي إزاء بعض
تصرفاتي (أو العكس).

42

عندما أاطئ فإن والداي يقوالن أنني ال أستحق النعمة التي
أعيش فيها.

43

يوجد أحد من إاوتي يحبه والداي أكثر منا جميعاً.

44

ياشى علي والداي من المواقف التي تستدعي منافستي مع

45

يبالغ والداي في توبياي على أاطاء بسيطة.

46

يستمع والداي لي جيداً حينما أتحدث اليهم.

47

اآلارين.

يسامحني والداي على اطأ أستحق عليه العقاب ومن الممكن

أن أعاقب على أبسط األسباب.
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غالبا

أحيانا

ناد ار

أبدا

ملحق رقم ( )2.2.6مقياس الذكاء االنفعالي في صورته النهائية
فيما يلي مجموعة من السلوكيات الحياتية التي يتفاعل بها كل منا مع احداث الحياة الماتلفة
والتي تعتبر مهارات وفنون الحياة والتي يتعامل كل منا معها ويفضلها بدرجة ما .والمطلوب منك
قراءة كل عبارة بدقة وتحديد االاتيار المناسب والذي ينطبق عليك بوضع اشارة (√) في المكان
الذي تراه مناسبا في الجدول.
الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

1

أعرف متى أتكلم عن مشاكلي الااصة لآلارين.

2

عندما تواجهني صعوبات أتذكر انه في وقت ما

3

اتوقع أن أنجز بشكل جيد معظم األشياء التي أحاول

4

يثق اآلارين بي بسهولة.

5

أجد صعوبة في فهم رسائل اآلارين غير اللفظية.

6

بعض األحداث المهمة في حياتي  ،دفعتني إلى إعادة

واجهتني صعوبات مماثلة وتغلبت عليها.
انجازها.

تقييم ما هومهم وما هوغير مهم.
7

عندما يتغير مزاجي فإنني أرى إمكانيات جديدة.

8

تعد العواطف بعض األشياء التي تجعل حياتي ذات

9

أنا مدرك لعواطفي التي أمر بها.

10

أتوقع حدوث األشياء اإليجابية.

11

أحب أن أشارك اآلارين عواطفي.

12

عندما أمر بابرة عاطفية إيجابية أعرف كيف أجعلها

قيمة.

تدوم.
13

أنظم األحداث التي يستمتع بها اآلارين.

14

أبحث عن األنشطة التي تجعلني سعيداً.

15

أدرك معنى الرسائل غير اللفظية التي أرسلها لآلارين.
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موافق

ال

أدري

معارض

معارض
بشدة

الرقم

موافق

الفقرة

بشدة

16

أقدم نفسي بطريقة تترك انطباعاً إيجابياً لدى اآلارين.

17
18

عندما يكون مزاجي جيداً فإنني أحل المشاكل بسهولة.

أدرك عواطف اآلارين بالنظر إلى وجوههم.

19

أدرك لماذا تتغير عواطفي.

20
21

عندما يكون مزاجي جيداً فإنني أارج بأفكار جديدة.

أتحكم في إنفعاالتي .

22

أعرف عواطفي حينما أمر بها.

23

أزيد من دافعيتي من االل تصوري للنتائج اإليجابية
ألعمال أقوم بها.

24

أمدح اآلارين عندما يقومون بعمل جيد.

25

أفهم الرسائل الغير لفظية التي يرسلها اآلارين.

26

عندما يابرني شاص عن حدث مهم في حياته أشعر
وكأنني مررت بنفس الحدث.

27

عندما أشعر بتغير في عواطفي أميل إلى طرح أفكار

28

عندما يواجهني تحد فأنني أستسلم ألنني أعتقد أنني

29

أدرك ما يشعر به اآلارين بمجرد النظر اليهم.

30

أساعد اآلارين على الشعور بشكل أفضل عندما يكون

31

أستادم مزاجي الجيد ألساعد نفسي في االستمرار في

جديدة.

سأفشل.

مزاجهم سيء.

المحاولة لمواجهة الصعوبات.
32

أعرف مشاعر اآلارين من االل االستماع إلى نبرات
أصواتهم.

33

من الصعب علي أن أفهم الطريقة التي يشعر بها
اآلارين
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موافق

ال

أدري

معارض

معارض
بشدة

ملحق رقم ( )3.6كتب تسهيل المهمة
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186

187
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ملحق رقم ()4.6

كشف بأسماء السادة المحكمين

الرقم

مكان العمل

االسم

جامعة القدس

1

أ.د .تيسير عبد اهلل

2

د .اضر مصلح

3

د .زياد قباجه

جامعة القدس

4

د .سهير الصباح

جامعة القدس

5

د .عفيف زيدان

جامعة القدس

6

د .عمر الريماوي

جامعة القدس

7

د .نبيل الجندي

جامعة الاليل

8

د .نبيل المغربي

جامعة القدس المفتوحة

9

د .نبيلة دقاق

10

د .يوسف الطيطي

جامعة بيت لحم

جامعة بيت لحم
مديرية التربية والتعليم الاليل
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فهرس الجداول
رقم الجدول

الصفحة

اسم الجدول

1.3

توزيع الطلبة في الجامعات التقليدية في الضفة الغربية.

77

2.3

توزيع أف ارد عينة الدراسة حسب الجنس واسم الجامعة.

79

3.3

أفراد عينة الدراسة حسب الجنس.

79

4.3

أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن.

80

5.3

أفراد عينة الدراسة حسب التاصص.

80

6.3

أفراد عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي.

80

7.3

أفراد عينة الدراسة حسب المستوى دال األسرة.

81

8.3

أفراد عينة الدراسة حسب اسم الجامعة

81

9.3

مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي والفقرات التي تشكل كل مجال.

83

10.3

نتائج التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات مقياس الذكاء االنفعالي.

85

11.3

نتائج معامل االرتباط بيرسون ()Pearson Correlation

لمصفوفة ارتباط

87

12.3

نتائج معامل االرتباط بيرسون ()Pearson Correlation

لمصفوفة ارتباط

88

13.3

نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة ارتباط

89

14.3

نتائج معاد لة الثبات كرونباخ الفا ( )Cronbach's Alphaلمقياس الذكاء

90

15.3
16.3
17.3

فقرات مقياس الذكاء االنفعالي مع البعد التي تنتمي له الفقرة.
فقرات مقياس الذكاء االنفعالي مع الدرجة الكلية لألداة.

مجاالت مقياس الذكاء االنفعالي مع الدرجة الكلية للمقياس.
االنفعالي.

توزيع العبارات على مقياس اساليب المعاملة الوالدية بصورته النهائية.
نتائج التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات مقياس أساليب المعاملة

الوالدية ومدى تشبع الفقرة على المجال التابعة له.

مصفوفة معامالت االرتباط البينية لمجاالت مقياس ألساليب المعاملة الوالدية.

92
93
96

18.3

نتائج معادلة الثبات كرونباخ الفا ( )Cronbach's Alphaلمقياس أساليب

96

19.3

مفتاح المتوسطات الحسابية لسلم اإلجابة.

98

1.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الذكاء االنفعالي بأبعاده األربعة

101

المعاملة الوالدية.

لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
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رقم الجدول

اسم الجدول

الصفحة

2.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

101

3.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

102

4.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

103

5.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

103

6.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة أساليب المعاملة الوالدية لدى

104

7.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

105

8.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

106

9.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

106

10.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

107

11.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

107

12.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

108

13.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

109

14.4

نتائج ااتبار "ت" للعينات المستقلة ( )t.testلداللة الفروق في المتوسطات

110

فقرات مجال إدراك االنفعاالت ،مرتبة ترتيباً تنازلياً.

فقرات مجال إدارة االنفعاالت الذاتية ،مرتبة ترتيباً تنازلياً.

فقرات مجال إدارة انفعاالت اآلارين ،مرتبة ترتيباً تنازلياً.
فقرات مجال توظيف االنفعاالت ،مرتبة ترتيباً تنازلياً.
طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

فقرات مجال إثارة األلم النفسي مرتبة ترتيباً تنازلياً.

فقرات مجال التفرقة والتمييز في المعاملة مرتبة ترتيباً تنازلياً.
فقرات مجال الحماية الزائدة مرتبة ترتيباً تنازليًا.
فقرات مجال التسلط مرتبة ترتيباً تنازلياً.

فقرات مجال األسلوب الديمقراطي مرتبة ترتيباً تنازلياً.

فقرات مجال عدم االتساق "التذبذب" مرتبة ترتيبًا تنازليًا.
فقرات مجال التدليل الزائد مرتبة ترتيباً تنازلياً.

الحسابية للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تبعاً
لمتغير الجنس.
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رقم الجدول

اسم الجدول

الصفحة

15.4

نتائج ااتبار "ت" للعينات المستقلة ( )t.testلداللة الفروق في المتوسطات

111

الحسابية للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تبعاً
لمتغير التاصص.

16.4

نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية

للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير

112

المستوى الدراسي.

17.4
18.4

المقارنات البعدية ( )LSDفي المتوسطات الحسابية تبعاً لمتغير المستوى الدراسي.

نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية

للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير

113
114

مستوى دال االسرة.

19.4

نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية

للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير

115

مكان السكن.
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نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية

للذكاء االنفعالي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير
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الجامعة.

21.4

22.4
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نتائج ااتبار "ت" للعينات المستقلة ( )t.testلداللة الفروق في المتوسطات

الحسابية ألساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة
الغربية تبعاً لمتغير الجنس.

نتائج ااتبار "ت" للعينات المستقلة ( )t.testلداللة الفروق في المتوسطات

الحسابية ألساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة
الغربية تبعاً لمتغير التاصص.

جدول ( )25.4نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين

المتوسطات الحسابية ألساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في
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الضفة الغربية تعزى لمتغير المستوى الدراسي.
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نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية

ألساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى
لمتغير مستوى دال األسرة.
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نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson correlationللعالقة بين الذكاء

االنفعالي وأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة
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الغربية.
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مقياس الذكاء االنفعالي ومجاالت مقياس أساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة

الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
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